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فــي  14أكتوبــر  2014يتعلــق بقواعــد وإجــراءات احتســاب النتائــج واإلعــان
عنهــا كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد  33لســنة  2014املــؤرخ فــي 6
نوفمبــر  2014والقــرار عــدد  4لســنة  2018املــؤرخ فــي  9جانفــي 2018
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 .1منشــور رئيــس الحكومــة عــدد  19لســنة  2019مــؤرخ فــي  16أوت 2019
يتعلــق بمســاعدة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات علــى القيــام بمهامهــا
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 .2منشــور رئيــس الحكومــة عــدد  20لســنة  2019مــؤرخ فــي  20أوت 2019
يتعلــق بالتــزام اإلدارة بواجــب الحيــاد بمناســبة االنتخابــات التشــريعية
والرئاســية لســنة 2019

304

 .3منشــور البنــك املركــزي عــدد  4لســنة  2019مــؤرخ فــي  7أوت 2019
الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة املترشــحني فــي
يتعلــق بالحســابات
ّ
االنتخابــات الرئاســية

306

 .4منشــور البنــك املركــزي عــدد  5لســنة  2019مــؤرخ فــي  7أوت  2019يتعلق
الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة القائمــات املترشــحة فــي
بالحســابات
ّ
االنتخابات التشــريعية
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القوانني

أوال

القوانني

القانــون األساســي عــدد  16لســنة 2014
املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتع ّلــق
باالنتخابــات واالســتفتاء 1كمــا تــ ّم
بمقتضــى القانــون
تنقيحــه وإتمامــه ُ
األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي
 14فيفــري  2 2017والقانــون األساســي
عــدد  76لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي  30أوت
.3 2019
1
2
3

الرائد الرسمي عدد  42املؤ ّرخ في  27ماي .2014
الرائد الرسمي عدد  14املؤ ّرخ في  17فيفري .2017
الرائد الرسمي عدد  70املؤرخ في  30أوت .2019
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الباب األول

األحكام العامة

الفصــل األول (جديــد) :يتعلــق هــذا القانــون بتنظيــم االنتخابــات الرئاســية
واالنتخابــات التشــريعية واالنتخابــات البلديــة والجهويــة واالســتفتاء.
الفصل  :2يكون االنتخاب عام ًا وحر ًا ومباشر ًا وسري ًا ونزيه ًا وشفاف ًا.
الفصل  :3يقصد باملصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
• الهيئــة :هــي الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،وتشــمل مجلــس الهيئــة والهيئــات
الفرعيــة التــي يمكــن إحداثهــا والجهــاز التنفيــذي.
• ســجل الناخبــن :هــو قاعــدة بيانــات األشــخاص املؤهلني للتصويت فــي االنتخابات
واالستفتاء.
• القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب :هــي القائمــة املترشــحة فــي
االنتخابــات التشــريعية والجهويــة والبلديــة أو املترشــح فــي االنتخابــات
الرئاســية أو الحــزب فــي االســتفتاء.
• الحيــاد :هــو التعامــل بموضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املترشــحني وعــدم االنحيــاز
إلــى أي قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب أو تعطيــل الحملــة االنتخابيــة لقائمــة
مترشــحة أو ملترشــح أو لحــزب فــي حملــة االســتفتاء ،وتجنــب مــا مــن شــأنه أن يؤثــر
علــى إرادة الناخبــن.
• الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء :هــي مجمــوع األنشــطة التــي يقــوم
بهــا املترشــحون أو القائمــات املترشــحة أو مســاندوهم أو األحــزاب خــال الفتــرة
املحــددة قانونــا ،للتعريــف بالبرنامــج االنتخابــي أو البرنامــج املتعلــق باالســتفتاء
باعتمــاد مختلــف وســائل الدعايــة واألســاليب املتاحــة قانونــا قصــد حــث الناخبــن
علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم االقتــراع.
• فتــرة الصمــت :هــي املــدة التــي تضــم يــوم الصمــت االنتخابــي ويــوم
االقتــراع الــى حــد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة.
• مرحلــة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة أو مــا قبــل حملــة االســتفتاء :هــي
املــدة الســابقة للحملــة االنتخابيــة أو الســابقة لحملــة االســتفتاء وفقـ ًا ملــا يحــدده هــذا
القانــون.

القانون األساسي لالنتخابات واالستفتاء

• الفتــرة االنتخابيــة أو فتــرة االســتفتاء :هــي املــدة التــي تضــم مرحلــة مــا قبــل
الحملــة االنتخابيــة أو مــا قبــل حملــة االســتفتاء ،والحملــة ،وفتــرة الصمــت ،وبالنســبة
لالنتخابــات الرئاســية تمتــد حتــى اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
• املصاريــف االنتخابيــة :هــي مجمــوع النفقــات النقديــة والعينيــة التــي تــم التعهــد
بهــا أثنــاء الفتــرة االنتخابيــة أو فتــرة االســتفتاء مــن قبــل املترشــح أو القائمــة أو
الحــزب أو لفائدتهــم ،وتــم اســتهالكها أو دفعهــا لتســديد نفقــات الحملــة االنتخابيــة أو
حملــة االســتفتاء لنيــل ثقــة الناخــب والحصــول علــى صوتــه.
• اإلشــهار السياســي :هــو ّ
كل عمل ّيــة إشــهار أو دعايــة بمقابــل مــادي أو مجانــا
تعتمــد أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري ،موجهــة للعمــوم ،وتهــدف إلــى الترويــج
لشــخص أو ملوقــف أو لبرنامــج أو لحــزب سياســي ،بغــرض اســتمالة الناخبــن أو
التأثيــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم عبــر وســائل اإلعــام الســمع ّية أو البصر ّيــة أو
املكتوبــة أو اإللكترون ّيــة ،أو عبــر وســائط إشــهار ّية ثابتــة أو متنقلــة ،مركــزة باألماكــن
أو الوســائل العموميــة أو الخاصــة.
• وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري الوطنيــة :هــي منشــآت االتصــال
الســمعي والبصــري العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة التــي تمــارس نشــاط البــث
علــى نحــو مــا نظمهــا املرســوم عــدد  116لســنة .2011
• ورقــة تصويــت :هــي الورقــة التــي تعدهــا الهيئــة لتضعهــا علــى ذمــة الناخــب يــوم
االقتــراع والتــي يضمنهــا اختيــاره ثــم يضعهــا فــي الصنــدوق.
• ورقــة ملغــاة :هــي كل ورقــة تصويــت ال تعبــر بشــكل واضــح عــن إرادة الناخــب أو
تتضمــن مــا يتعــارض مــع املبــادئ املنصــوص عليهــا بالفصــل  2مــن هــذا القانــون.
• ورقــة بيضــاء :هــي كل ورقــة تصويــت ال تتضمــن أيــة عالمــة مهمــا كان
نوعهــا.
• ورقــة تالفــة :هــي كل ورقــة معــدة للتصويــت تعرضــت ملــا جعلهــا غيــر صالحــة،
ويتــم اســتبدالها قبــل وضعهــا فــي الصنــدوق وفــق مــا تضبطــه الهيئــة.
• العنــوان الفعلــي للناخــب :هــو العنــوان املب ّيــن فــي بطاقــة التعريــف
الوطنيــة أو الــذي يقيــم فيــه الناخــب عــادة أو الــذي يمــارس فيــه نشــاطه
االقتصــادي أو الــذي يخضــع فيــه لــأداءات املحليــة املرتبطــة بعقــار.
الفصــل  :4يتولــى املالحظــون متابعــة املســار االنتخابــي وشــفافيته وتنظــم الهيئــة شــروط
اعتمادهــم واجراءاتــه.
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الباب الثاني

الناخب

القسم األول  -شروط الناخب
الفصــل  :5يعــد ناخبــا كل تونسـ ّية وتونســي مرســم فــي ســجل الناخبــن ،بلــغ ثمانــي عشــرة
ســنة كاملــة فــي اليــوم الســابق لالقتــراع ،ومتم ّتــع بحقوقــه املدن ّيــة والسياسـ ّية وغيــر مشــمول
ـأي صــورة مــن صــور الحرمــان املنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.
بـ ّ
رسم بسجل الناخبني:
الفصل ( 6جديد) :ال ُي ّ
• األشــخاص املحكــوم عليهــم بعقوبــة تكميل ّيــة علــى معنــى الفصــل 5
ّ
حــق االنتخــاب إلــى حــن
مــن املجلــة الجزائ ّيــة ،تحرمهــم مــن ممارســة
اســترجاع حقوقهــم،
• األشخاص املحجور عليهم لجنون مطبق.
يرســم بســجل الناخبــن العســكريون وأعــوان قــوات األمــن
الفصــل  6مكــ ّررّ :
الداخلــي فــي االنتخابــات البلديــة والجهويــة دون ســواهما.

القسم الثاني – سجل الناخبني
الفصــل  :7تمســك الهيئــة ســجل الناخبــن وتتولــى ضبطــه انطالقــا مــن آخــر تحيــن لــه ،ويتــم
الترســيم بســجل الناخبــن إراديــا.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبني دقيق ًا وشفاف ًا وشام ً
ال ومح ّين ًا.
التســجيل فــي ســجل الناخبــن واجــب ويكــون شــخصي ًا .ويجــوز تســجيل القريــن
واألصــول والفــروع وفــق إجــراءات تضبطهــا الهيئــة.
يمكــن للهيئــة اعتمــاد التســجيل عــن بعــد فــي مــا يتع ّلــق بتســجيل الناخبــن
املقيمــن بالخــارج .ولهــا أن تعتمــد مكاتــب متنقلــة للتســجيل.
يمنــع علــى األعــوان املكلفــن بتســجيل الناخبــن التأثيــر عليهــم أو توجيههــم فــي اختيارهــم.
وكل خــرق لهــذا املبــدإ يع ـ ّرض صاحبــه للرفــت.
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الفصــل  7مك ـ ّرر :يتــم التســجيل بســجل الناخبــن لــكل التونســيني الذيــن تتوفــر
فيهــم الشــروط القانونيــة وبإثبــات عنــوان اإلقامــة الفعلــي وفقــ ًا ملــا تضبطــه
الهيئــة.
لــكل ناخــب عنــوان إقامــة فعلــي وحيــد وال يمكــن تغييــره إال بإثبــات عنــوان إقامــة
فعلــي جديــد.
يمكــن للناخبــن املســجلني طلــب تحيــن عنوانهــم بســجل الناخبــن باعتمــاد
عنــوان مقــر اإلقامــة الفعلــي ،وبالنســبة إلــى الناخبــن املســجلني الذيــن لــم يح ّينوا
عناوينهــم ،تعتمــد الهيئــة عنــوان آخــر مركــز اقتــراع ُأدرج فيــه الناخــب.
الفصل  :8تشطب الهيئة من سجل الناخبني أسماء:
• الناخبني املتوفني حال ترسيم الوفاة.
• األشــخاص الذيــن فقــدوا أهل ّيــة االنتخــاب واملشــمولني بإحــدى صــور الحرمــان
املنصــوص عليهــا بالفصــل  6مــن هــذا القانــون.
الفصــل ( 9جديــد) :يتعــن علــى جميــع الهيــاكل اإلداريــة املعنيــة ،كل فيمــا يخصــه،
مــد الهيئــة فــي آجــال معقولــة باملعطيــات املحينــة الخاصــة باملمنوعــن مــن
ّ
حــق االنتخــاب ،وبصفــة عامــة كل املعطيــات الالزمــة لضبــط وتحيــن
ممارســة
ســجل الناخبــن.
وعلــى املصالــح البلديــة مــ ّد الهيئــة بصفــة دوريــة بقائمــة األشــخاص املتوفــن
الذيــن تجــاوز ســنهم ثمانيــة عشــر ســنة كاملــة.
يجــب علــى الهيئــة مــد العمــوم ومنظمــات املجتمــع املدنــي واألحــزاب السياســية
باإلحصائيــات الدقيقــة املتع ّلقــة بتســجيل الناخبــن بــكل دائــرة انتخابيــة وكل
مكتــب اقتــراع.
ال يــؤدي تطبيــق أحــكام الفقــرة الثالثــة إلــى إعفــاء الهيئــة مــن التزامهــا باملحافظــة
علــى ســرية املعطيــات الشــخصية وبمعالجتهــا وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل
فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية.
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القسم الثالث – قائمـات النــــاخبني
الفصــل  :10تضبــط الهيئــة قائمــة الناخبــن فــي كل دائــرة انتخابيــة بالنســبة إلــى ّ
كل بلديــة
ّ
وكل معتمديــة أو عمــادة بخصــوص املناطــق غيــر البلديــة .كمــا تتولــى الهيئــة بإعانــة البعثــات
الدبلوماســية أو القنصل ّيــة التونسـ ّية بالخــارج ،ضبــط قائمــات الناخبــن ومراجعتهــا بالنســبة
إلــى التونســيني بالخــارج ،طبــق الشــروط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا بهــذا القانــون
والنصــوص التطبيقيــة الصــادرة عــن الهيئــة.
الفصــل  :11ال يجــوز الترســيم فــي أكثــر مــن قائمــة ناخبــن أو أكثــر مــن مــرة فــي نفــس
القائمــة.
الفصل  :12تضبط قائمات الناخبني وفق رزنامة تحددها الهيئة.
الفصــل  :13توضــع قائمــات الناخبــن علــى ذمــة العمــوم بمقـ ّرات الهيئــة ومقـ ّرات البلديــات أو
املعتمديــات أو العمــادات ومق ـ ّرات البعثــات الدبلوماســية أو القنصليــات التونس ـ ّية بالخــارج.
وتنشــر هــذه القائمــات باملوقــع اإللكترونــي الخــاص بالهيئــة ،أو بــأي طريقــة أخــرى تضمــن
إعــام العمــوم.
وتضبــط الهيئــة آجــال وضــع قائمــات الناخبــن علــى ذمــة العمــوم ،ومــدة نشــرها ،وتعلــن عــن
حلــول هــذه اآلجــال بواســطة وســائل اإلعــام املكتوبــة والســمعية واملرئيــة مــع الحــرص علــى
توفيــر مترجمــن مختصــن فــي لغــة اإلشــارة.

القسم الرابع – النزاعات املتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبني
الفصــل  :14يهــدف االعتــراض أمــام الهيئــة ،علــى قائمــات الناخبــن املتعلقــة بدائــرة انتخابيــة،
إلــى شــطب إســم أو ترســيمه أو تصحيــح خطــأ فــي قائمــة ناخبــن.
يتــم االعتــراض ،خــال األ ّيــام الثالثــة املواليــة لتاريــخ انقضــاء أجــل وضــع القائمــات علــى ذمــة
العمــوم ،بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
ـت الهيئــة فــي مطالــب االعتــراض فــي أجــل ثالثــة أ ّيــام مــن تاريــخ توصلهــا بها.
الفصــل  :15تبـ ّ
ـأي
تعلــم الهيئــة األطــراف املعنيــة بالقــرار فــي أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بـ ّ
وســيلة تتــرك أثــرا كتاب ّيــا.
الفصــل  :16يمكــن الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة أمــام املحاكــم االبتدائ ّيــة
املختصــة تراب ّيــا بتركيبتهــا الثالث ّيــة ،وأمــام املحكمــة االبتدائ ّيــة بتونــس 1بالنســبة إلــى
ّ
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القــرارات املتعلقــة باعتراضــات التونســيني بالخــارج ،وذلــك مــن قبــل األطــراف املشــمولة بتلــك
القــرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم بالقرار ،دون وجوب إنابة محام.
تُرفــق عريضــة الطعــن وجوبــا بنســخة مــن القــرار املطعــون فيــه ومتض ّمنــة لعــرض موجــز
للوقائــع ولألســانيد والطلبــات وبمــا يفيــد إعــام الهيئــة بالطعــن.
تبت املحكمة في عريضة الطعن خالل ثالثة أ ّيام من تاريخ تقديمها.
الفصل ّ :17
تتو ّلــى املحكمــة االبتدائ ّيــة املتع ّهــدة النظــر فــي الطعــون وفــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا
بالفــــــصول  43و 46و 47و 48فقــرة أخيــرة و 49و 50مــن مج ّلــة املرافعــات املدن ّيــة والتجار ّيــة
ودون لــزوم إلجــراءات أخــرى.
تــأذن املحكمــة بالتنفيــذ علــى املســودة ،وتعلــم األطــراف املعنيــة بالحكــم فــي أجــل أقصــاه 48
ـأي وســيلة تتــرك أثــرا كتاب ّيــا.
ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بـ ّ
الفصــل  :18يمكــن الطعــن باالســتئناف فــي األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم االبتدائ ّيــة مــن
املختصــة تراب ّيــا.
األطــراف املشــمولة بهــا أمــام املحاكــم االســتئنافية
ّ
ويرفــع الطعــن بعريضــة كتابيــة تكــون مرفقــة وجوبــ ًا بنســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه
وبمســتندات الطعــن وبمــا يفيــد إعــام الهيئــة بــه فــي أجــل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام
بالحكــم االبتدائــي ،دون وجــوب إنابــة محــام.
تبت املحكمة في عريضة الطعن خالل ثالثة أ ّيام من تاريخ تقديمها.
ّ
تتو ّلــى املحكمــة بتركيبــة ثالثيــة النظــر فــي الطعــون وفــق إجــراءات القضــاء االســتعجالي،
ويمكــن لهــا أن تــأذن باملرافعــة حينــا ودون لــزوم إلجــراءات أخــرى ،ويكــون القــرار الصــادر
عنهــا با ّتــا وال يقبــل الطعــن بــأي وجــه مــن الوجــوه ولــو بالتعقيــب.
تــأذن املحكمــة بالتنفيــذ علــى املســودة ،وتعلــم األطــراف املعنيــة بالقــرار فــي أجــل أقصــاه 48
ـأي وســيلة تتــرك أثــرا كتاب ّيــا.
ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بـ ّ
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الباب الثالث

املترشح

القسم األول  -االنتخابات التشريعية
الفرع األول :شروط الترشح
الفصل  :19الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:
• ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على األقل،
• بالغ من العمر ثالث ًا وعشرين سنة كاملة على األقل في تاريخ الترشح،
• غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
الفصــل  :20ال يمكــن للناخبــن اآلتــي ذكرهــم الترشــح لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب ،إ ّال
بعــد تقديــم اســتقالتهم أو إحالتهــم علــى عــدم املباشــرة طبــق التشــريع الجــاري بــه العمــل:
• القضاة،
• رؤساء البعثات واملراكز الدبلوماسية والقنصلية،
• الوالة،
• املعتمدون األول والكتاب العامون للواليات واملعتمدون والعمد.
وال يمكنهــم الترشــح فــي آخــر دائــرة انتخابيــة مارســوا فيهــا وظائفهــم املذكــورة ملــدة ســنة
علــى األقــل قبــل تقديــم ترشــحهم.

الفرع الثاني :تقديم الترشحات
الفصــل  :21يقـ ّدم مطلــب الترشــح لالنتخابــات التشــريعية إلــى الهيئــة مــن قبــل رئيــس القائمــة
املترشــحة أو أحــد أعضائهــا ،طبــق رزنامــة وإجــراءات تضبطهــا الهيئــة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
• أسماء املترشحني وترتيبهم داخل القائمة،
• تصريحا ممضى من كافة املترشحني،
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• نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر،
• تسمية القائمة،
• رمز الحزب أو القائمة االئتالفية أو املستقلة،
• تعيني ممثل عن القائمة من بني املترشحني،
• قائمــة تكميليــة ال يقــل عــدد املترشــحني فيهــا عــن اثنــن ،وال يزيــد فــي كل األحــوال
عــن عــدد املترشــحني فــي القائمــة األصليــة ،مــع مراعــاة أحــكام الفصــول  24و،25
• ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة املنقضية.
وتسلم الهيئة وصال مقابل مطلب الترشح.
وتضبــط الهيئــة إجــراءات وحــاالت تصحيــح مطالــب الترشــح بمــا فــي ذلــك
الحــاالت التــي يمكــن فيهــا التصحيــح باالعتمــاد علــى القائمــة التكميليــة.
الفصــل  :22يمنــع الترشــح ضمــن أكثــر مــن قائمــة انتخابيــة وفــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة.
وتضبــط الهيئــة إجــراءات تعويــض املترشــح.
و ُي ْشـتَرط أن يكــون عــدد املترشــحني بـ ّ
املخصصة للدائــرة املعنية.
ـكل قائمــة مســاويا لعــدد املقاعــد
ّ
و ُي ْمنَع انتماء ع ّدة قائمات لحزب واحد ،أو ائتالف واحد في نفس الدائرة االنتخابية.
و ُيمنــع اشــتراك الحــزب أو االئتــاف فــي أكثــر مــن قائمــة مترشــحة فــي الدائــرة
االنتخابيــة ذاتهــا.
الفصل ُ :23ي ْمنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.
تنظــر الهيئــة فــي التســميات أو الرمــوز املتشــابهة وتتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لتفــادي الحــاالت
التــي تــؤ ّدي إلــى إربــاك الناخــب.
يشــترط اســتخدام نفــس التســمية والرمــز للقائمــات التابعــة لنفــس الحــزب أو
لنفــس االئتــاف املترشــحة فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة وال تقبــل القائمــات التــي
ال تحتــرم هــذه القواعــد.
الفصــل  :24تق ـ ّدم الترشــحات علــى أســاس مبــدإ التناصــف بــن النســاء والرجــال وقاعــدة
التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة وال تقبــل القائمــة التــي ال تحتــرم هــذا املبــدأ إال فــي حــدود مــا
يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد املخصصــة لبعــض الدوائــر.
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الفصــل  :25يتعــن علــى كل قائمــة مترشــحة فــي دائــرة يســاوي عــدد املقاعــد فيهــا أو يفــوق
أربعــة أن تضــم مــن بــن األربعــة األوائــل فيهــا مترشــح ًا أو مترشــحة ال يزيــد ســنّه عــن
خمــس وثالثــن ســنة .وفــي حالــة عــدم احتــرام هــذا الشــرط تُحــرم القائمــة مــن نصــف القيمــة
الجمليــة ملنحــة التمويــل العمومــي.
ُ

الفرع الثالث :إجراءات البت في الترشحات
الفصــل  :26تبــت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن تاريــخ ختــم
أجــل الترشــحات ،وتتخــذ قــرارا بقبــول الترشــح أو رفضــه ويكــون الرفــض مع ّلــا.
وللهيئــة أثنــاء البــت فــي الترشــحات أن تعتبــر مجموعــة مــن القائمــات املســتقلة املشــتركة فــي
التســمية والرمــز ائتالفـ ًا انتخابيـ ًا واحــد ًا.
يتــم إعــام رئيــس القائمــة أو ممثلهــا بقــرار قبــول الترشــح أو رفضــه فــي أجــل أقصــاه 24
ســاعة مــن صــدوره .تع ّلــق القائمــات املقبولــة بمقــر الهيئــة ويتــم نشــرها بموقعهــا االلكترونــي
فــي اليــوم املوالــي النتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح ،وفــي حالــة الرفــض يتــم اإلعــام
بــأي وســيلة تتــرك أثــر ًا كتابيـ ًا.

الفرع الرابع :إجراءات الطعن في الترشحات
الفصــل  :27يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات ،مــن قبــل رئيــس القائمــة
أو أحــد أعضائهــا أو املمثــل القانونــي للحــزب أو أعضــاء بقيــة القائمــات املترشــحة بنفــس
الدائــرة االنتخابيــة ،أمــام املحكمــة االبتدائيــة املختصــة ترابيــا ،وأمــام املحكمــة االبتدائيــة
بتونــس  1بالنســبة إلــى قــرارات الهيئــة فيمــا يتعلــق بالقائمــات املترشــحة فــي الخــارج ،وذلــك
بمقتضــى عريضــة كتابيــة مصحوبــة باملؤيــدات وبمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الهيئــة واألطــراف
املشــمولة بالطعــن فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام بالقــرار أو التعليــق ،دون
وجــوب االســتعانة بمحــام.
الفصــل  :28تتولــى املحكمــة االبتدائيــة املتعهــدة النظــر فــي الدعــوى طبــق اإلجــراءات
املنصــوص عليهــا بالفصــول  43و 46و 47و 48فقــرة أخيــرة و 49و 50مــن مجلــة املرافعــات
املدنيــة والتجاريــة ويمكنهــا أن تــأذن باملرافعــة حينــ ًا.
تبــت املحكمــة فــي الدعــوى فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ التعهــد ،وتعلــم
األطــراف بالحكــم فــي أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بــأي وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا.
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الفصــل  :29يتــ ّم اســتئناف األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم االبتدائيــة أمــام الدوائــر
االســتئنافية للمحكمــة اإلداريــة مــن قبــل األطــراف املشــمولة بالحكــم االبتدائــي أو رئيــس
الهيئــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام بالحكــم بمقتضــى عريضــة كتابيــة
تكــون معللــة ومشــفوعة باملؤيــدات وبمحضــر اإلعــام بالطعــن وبمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الجهــة
امل ّد َعــى عليهــا بواســطة عــدل تنفيــذ وإال رفــض الطعــن.
الفصــل  :30تتولــى كتابــة املحكمــة ترســيم العريضــة وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول
للمحكمــة اإلداريــة الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال لــدى دائــرة اســتئنافية.
يعــن رئيــس الدائــرة املتعهــدة بالقضيــة جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريخ
ترســيم العريضــة واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك أثرا كتابيــا لتقديــم ملحوظاتهم.
تصــرف الدائــرة القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل  48ســاعة مــن تاريــخ
جلســة املرافعــة ولهــا أن تــأذن بالتنفيــذ علــى املســو ّدة .وتعلــم املحكمــة اإلداريــة األطــراف
بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.
ويكون الحكم باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
تحصلــت علــى حكــم قضائــي بــات ،وتتولــى الهيئــة اإلعــان
الفصــل  :31تُقبــل القائمــات التــي
ّ
عــن القائمــات املقبولــة نهائيــا بعــد انقضــاء الطعــون.

الفرع الخامس :سحب الترشحات وتعويض املترشحني
الفصــل  :32يمكــن ســحب الترشــحات فــي أجــل أقصــاه  15يومــا قبــل انطــاق الحملــة
االنتخابيــة ،ويقــدم املترشــح إعالمــا كتابيــا بالســحب للهيئــة وفــق نفــس إجــراءات تقديــم
الترشــحات.
ّ
املترشــح بــأي
تتولــى الهيئــة فــور ًا إعــام ممثــل القائمــة أو املمثــل القانونــي للحــزب بانســحاب
وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا ،وإذا كان ممثــل القائمــة هــو املنســحب ،تتو ّلــى أيض ـ ًا إعــام باقــي
أعضــاء القائمــة .ويتولــى رئيــس القائمــة فــي أجــل  24ســاعة تــدارك النقــص فيهــا اعتمــاد ًا علــى
القائمــة التكميليــة ولــه إعــادة ترتيــب القائمــة ،ويراعــى فــي كل ذلــك أحــكام الفصــول  24و.25
ّ
الترشــح املقــ ّدم بعــد انقضــاء األجــل أي تأثيــر علــى القائمــة وال
ال يكــون ملطلــب ســحب
يحتســب املترشــح املنســحب فــي النتائــج.
ّ
املترشــحني يقــع تعويضــه وفــق
الفصــل  :33فــي صــورة الوفــاة أو العجــز التــام ألحــد
اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــل .32
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الفرع السادس :س ّد الشغور بمجلس نواب الشعب
الفصــل  :34عنــد الشــغور النهائــي ألحــد املقاعــد بمجلــس نــواب الشــعب يتـ ّم تعويــض العضو
املعنــي بمترشــح مــن القائمــة األصليــة مــع مراعــاة الترتيــب ،فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر
يومـ ًا مــن تاريــخ معاينــة الشــغور مــن قبــل مكتــب املجلــس.
ويعتبر شغور ًا نهائي ًا:
• الوفاة،
• العجز التام،
• االستقالة من عضوية املجلس،
• فقــدان العضويــة بموجــب حكــم قضائــي بــات يقضــي بالحرمــان مــن الحقــوق
املدنيــة والسياســية،
• فقدان العضوية بموجب أحكام الفصل ْين  98و 163من هذا القانون.
وفــي حالــة اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة األصليــة يتــم تنظيــم انتخابــات جزئيــة فــي
أجــل أقصــاه تســعون يوم ـ ًا مــن تاريــخ حصــول الشــغور .و ُيع ـ ّد اســتنفاد ًا للقائمــة األصل ّيــة
الحــاالت املنصــوص عليهــا بالفصل ْيــن  98و.163

الفرع السابع :حاالت عدم الجمع
الفصــل  :35ال يمكــن الجمــع بــن عضويــة مجلــس نــواب الشــعب والوظائــف التالية ســواء كان
ذلــك بصفــة دائمــة أو وقتيــة ومقابــل أجــر أو دونه:
• عضوية الحكومة.
• وظيفــة لــدى الدولــة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة والجماعــات املحليــة أو لــدى
الشــركات ذات املســاهمات العموميــة املباشــرة أو غيــر املباشــرة.
• خطــة تســيير باملؤسســات واملنشــآت العموميــة أو الشــركات ذات املســاهمات
العموميــة املباشــرة أو غيــر املباشــرة.
• عضوية مجالس الجماعات املحلية املنتخبة.
• وظيفة لدى دول أخرى.
• وظيفة لدى املنظمات الدولية الحكومية أو املنظمات غير الحكومية.
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الفصــل  :36ال يمكــن تعيــن عضــو بمجلــس نــواب الشــعب لتمثيــل الدولــة أو الجماعــات
املحليــة فــي هيــاكل املنشــآت العموم ّيــة أو الشــركات ذات املســاهمات العموميــة أو الشــركات
ذات املســاهمات العموميــة املباشــرة أو غيــر املباشــرة.
الفصــل ُ :37ي َح ّجــ ُر علــى ّ
كل عضــو بمجلــس نــواب الشــعب أن يســتعمل صفتــه فــي أي
إشــهار يتعلــق بمشــاريع ماليــة أو صناعيــة أو تجاريــة أو مهنيــة.
الفصــل  :38ي ْع َت َبـ ُر ّ
كل عضــو بمجلــس نــواب الشــعب كان عنــد انتخابــه فــي حالــة مــن حــاالت
عــدم الجمــع املنصــوص عليهــا بهــذا الفــرع مــن القانــون ،معفــى وجوبــا مــن وظائفــه بعــد
اإلعــان النهائــي عــن نتائــج االنتخابــات.
و ُي َ
وضــع فــي حالــة عــدم مباشــرة خاصــة إذا كان يشــغل وظيفــة مــن الوظائــف العموميــة .وال
تنطبــق هــذه األحــكام علــى األعــوان املتعاقديــن.
ّ
وكل عضــو بمجلــس نــواب الشــعب يك ّلــف أثنــاء نيابتــه بمســؤولية أو بوظيفــة أو بخطــة
منصــوص عليهــا بهــذا الفــرع مــن القانــون ،أو يقبــل أثنــاء النيابــة مســؤولية ال يمكــن الجمــع
بينهــا وبــن العضو ّيــة ،يعتبــر مســتقي ً
ال آلي ـ ًا إذا لــم يق ـ ّدم اســتقالته فــي أجــل عشــرة أيــام
ّ
الخطــة .ويقــع التصريــح باالســتقالة مــن قبــل
مــن تاريــخ التكليــف باملســؤولية أو الوظيفــة أو
املجلــس.
الفصــل  :39إذا اســتقال عضــو مجلــس نــواب الشــعب مــن الحــزب أو القائمــة أو االئتــاف
االنتخابــي الــذي ترشــح تحــت إســمه فإنــه يفقــد آليــا عضويتــه فــي اللجــان النيابيــة وأي
مســؤولية فــي املجلــس توالهــا تبعــا النتمائــه ذاك.
ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أو االئتالف الذي تمت االستقالة منه.

القسم الثاني  -االنتخابات الرئاسية
الفرع األول :شروط الترشح
الفصــل  :40يحــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونســي الجنســية منــذ الــوالدة ،دينــه اإلســام
ّ
الترشــح ملنصــب رئيــس الجمهوريــة.
املترشــح يــوم تقديــم ّ
ّ
ترشــحه أن يكــون بالغــا مــن العمــر خمسـ ًا وثالثــن ســنة
ويشــترط فــي
علــى األقــل .وإذا كان حامــا لجنســية غيــر الجنســية التونســية فإنــه يقــدم ضمــن ملــف
ّ
ترشــحه تع ّهــدا بالتخلــي عــن الجنســية األخــرى عنــد التصريــح بانتخابــه رئيســا للجمهوريــة.
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ّ
املترشــح لالنتخابــات الرئاســية مــن عشــرة نــواب مــن مجلــس نــواب
الفصــل  :41تتــم تزكيــة
الشــعب ،أو مــن أربعــن مــن رؤســاء مجالــس الجماعــات املحليــة املنتخبــة أو مــن عشــرة آالف
مــن الناخبــن املرســمني واملوزعــن علــى األقــل علــى عشــرة دوائــر انتخابيــة علــى أن ال يقـ ّـل
عددهــم عــن خمســمائة ناخــب بــكل دائــرة منهــا.
يمنع على أي ِّ
ّ
مترشح.
مزك تزكية أكثر من
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتث ّبت من قائمة املز ّكني.
وتتولــى الهيئــة ،خــال األجــل املنصــوص عليــه بالفصــل  45مــن هــذا القانــون ،إعــام
ّ
املترشــحني الذيــن تب ّيــن تزكيتهــم مــن نفــس الناخــب أو مــن شــخص ال تتوفــر فيــه صفــة
الناخــب بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا وذلــك لتعويضــه فــي أجــل  48ســاعة مــن تاريــخ
اإلعــام ،وإال ترفــض مطالــب ّ
ترشــحهم.
ّ
املترشــح لــدى الخزينــة العامــة للبــاد التونســية ضمانــا ماليــا قــدره
الفصــل  :42يؤ ّمــن
عشــرة آالف دينــار ال يتــم اســترجاعه إ ّال عنــد حصولــه علــى ثالثــة باملائــة علــى األقــل مــن
عــدد األصــوات املصــ ّرح بهــا.

الفرع الثاني :تقديم الترشحات
ّ
ـت
الفصــل  :43تتولــى الهيئــة ضبــط رزنامــة
الترشــحات وإجــراءات تقديمهــا وقبولهــا والبـ ّ
فيهــا.
ّ
الترشــحات لــدى الهيئــة فــي مقرهــا املركــزي مــن قبــل املترشــح أو مــن
الفصــل  :44تقــدم
ينوبــه ،و ُيس ـ ّلم وصــل فــي ذلــك.
ّ
ّ
املترشــحني
الترشــح وتضبــط قائمــة
ـت الهيئــة بقــرار مــن مجلســها فــي مطالــب
الفصــل  :45تبـ ّ
املقبولــن فــي أجــل أقصــاه أربعــة أيــام مــن تاريــخ ختــم أجــل الترشــحات .ويتــم تعليــق قائمــة
ّ
املترشــحني املقبولــن بمقــر الهيئــة ونشــرها بموقعهــا االلكترونــي أو بــأي وســيلة أخــرى.
وتقــوم الهيئــة بإعــام املترشــحني بقراراتهــا فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة بــأي وســيلة تتــرك
أثــر ًا كتابي ـ ًا ،وتكــون قــرارات الرفــض معللــة.
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الفرع الثالث :إجراءات الطعن في قرارات الهيئة
ّ
املترشــحني أمــام الدوائــر االســتئنافية
الفصــل  :46يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة مــن قبــل
للمحكمــة اإلداريــة وذلــك فــي أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ التعليــق أو اإلعــام.
وعلــى الطــرف الراغــب فــي ممارســة الطعــن أن يوجــه إلــى الهيئــة واألطــراف املشــمولة بالطعــن
إعالمــا بــه بواســطة عــدل تنفيــذ يكــون مصحوبــا بنظيــر مــن العريضــة ومؤيداتهــا.
ـام لــدى التعقيــب ،ويتو ّلــى
ُيرفــع الطعــن بموجــب عريضــة ُيح ّررهــا وجوبــا محـ ٍ
املترشــح أو مــن يمثلــه إيداعهــا بكتابــة املحكمــة ،ويجــب أن تكــون العريضــة مع ّللــة
ومصحوبــة بنســخة رقميــة منهــا وباملؤيــدات وبنســخة مــن القــرار املطعــون فيــه
ومحضــر اإلعــام بالطعــن ،وإال رفــض طعنــه.
تتولــى كتابــة املحكمــة حــال توصلهــا بالعريضــة ترســيمها وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول
الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال بإحــدى الدوائــر االســتئنافية.
ويتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعيــن جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
ترســيم العريضــة واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا والتنبيــه علــى الجهــة
امل ّدعــى عليهــا لــإدالء بملحوظاتهــا الكتابيــة وبمــا يفيــد تبليــغ نســخة منهــا إلــى الطــرف اآلخــر
وذلــك فــي أجــل أقصــاه يومــان قبــل جلســة املرافعــة.
وتتولــى الدائــرة إثــر املرافعــة حجــز ملــف القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل
ثالثــة أيــام.
وتأذن املحكمة بالتنفيذ على املسودة.
وتتولــى كتابــة املحكمــة إعــام األطــراف بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا وذلــك فــي
أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.
ّ
املترشــحني
الفصــل  :47يتــم الطعــن فــي األحــكام الصــادرة عــن الدوائــر االســتئنافية مــن قبــل
املشــمولني بالحكــم أو الهيئــة أمــام الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة اإلداريــة فــي أجــل 48
ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام بــه.
وعلــى الطــرف الراغــب فــي ممارســة الطعــن أن يوجــه إلــى الهيئــة واألطــراف املشــمولة بالطعــن
إعالمــا بــه بواســطة عــدل تنفيــذ يكــون مصحوبــا بنظيــر مــن العريضــة ومؤيداتهــا.

23

24

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

ّ
املترشــح أو مــن يم ّثلــه إيداعهــا بكتابــة املحكمــة،
يرفــع الطعــن بموجــب عريضــة يتو ّلــى
بواســطة محــام مرســم لــدى التعقيــب .وتكــون العريضــة معللــة ومصحوبــة باملؤيــدات وبنســخة
مــن الحكــم املطعــون فيــه ومحضــر اإلعــام بالطعــن ،وإال رفــض طعنــه.
تتولــى كتابــة املحكمــة حــال توصلهــا بالعريضــة ترســيمها وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول
الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال لــدى الجلســة العامــة.
ويع ّيــن الرئيــس األول جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطعــن
واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا والتنبيــه علــى الجهــة امل ّدعــى عليهــا
لــإدالء بملحوظاتهــا الكتابيــة وبمــا يفيــد تبليــغ نســخة منهــا إلــى الطــرف اآلخــر وذلــك فــي
أجــل أقصــاه  48ســاعة قبــل جلســة املرافعــة.
وتتولــى الجلســة العامــة إثــر املرافعــة حجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل
خمســة أيــام مــن تاريــخ جلســة املرافعــة.
وتأذن املحكمة بالتنفيذ على املسودة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة ألي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتتولــى كتابــة املحكمــة إعــام األطــراف بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا وذلــك فــي
أجــل  48ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.

الفرع الرابع :اإلعالن عن املترشحني املقبولني
ّ
املترشــحني املقبولــن نهائيــا ،وتنشــر القائمــة
الفصــل  :48تتولــى الهيئــة اإلعــان عــن أســماء
ـأي وســيلة أخــرى تقررهــا.
بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وبـ ّ
الفصــل  :49فــي صــورة انســحاب أحــد املترشــحني فــي الــدورة األولــى بعــد اإلعــان عــن
ّ
ّ
ــح ْين لــدورة اإلعــادة فإنــه ال يعتــد
املترشــحني املقبولــن نهائيــا ،أو أحــد
أســماء
املترش َ
باالنســحاب فــي أي مــن الدورتــن.
إذا توفــي أحــد املترشــحني فــي الــدورة األولــى أو أحــد املترشــح ْين لــدورة اإلعــادة،
ُيعــاد فتــح بــاب الترشــح وتحديــد املواعيــد االنتخابيــة مــن جديــد فــي أجــل ال
يتجــاوز خمســة وأربعــن يومــا .وفــي هــذه الحالــة ،يقــع اختــزال اآلجــال الــواردة
فــي هــذا القانــون كمــا يلــي:
• خالفـ ًا ملــا ورد فــي الفصــل  ،45تبــت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل
أقصــاه يومــان ويتــم تعويــض املزكــن فــي أجــل  24ســاعة.
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• خالفــ ًا ملــا ورد فــي الفصــل  ،46يتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعيــن
جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان ،وتدلــي الجهــة املدعــى عليهــا
بملحوظاتهــا الكتابيــة فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة.
• خالفــ ًا ملــا ورد فــي الفصــل  ،46تصــ ّرح الدوائــر االســتئنافية للمحكمــة
اإلداريــة بالحكــم فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ جلســة املرافعــة.

• خالفـ ًا ملــا ورد فــي الفصــل  ،47يتولــى الرئيــس األول تعيــن جلســة مرافعة
فــي أجــل أقصــاه يومــان ،وتدلــي الجهــة املدعــى عليهــا بملحوظاتهــا
الكتابيــة فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة.
• خالفـ ًا ملــا ورد فــي الفصــل  ،47تصــرح الجلســة العامــة للمحكمــة اإلداريــة
بالحكــم فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ جلســة املرافعــة.

• خالفـ ًا ملــا ورد فــي الفصلــن  46و ،47تتولــى كتابــة املحكمــة إعــام األطراف
بالحكــم فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ التصريح به.
• خالفــ ًا ملــا ورد فــي الفقــرة األولــى مــن الفصــل  ،50تفتتــح الحملــة
االنتخابيــة قبــل يــوم االقتــراع بثالثــة عشــر يومــ ًا.

وتســري هــذه اآلجــال علــى االنتخابــات املنظمــة طبــق الفصــول  86و 89و 99مــن
الدســتور والفصــان  34و 49ســادس عشــر مــن هــذا القانــون .وباســتثناء أيــام
األعيــاد الوطنيــة والدينيــةُ ،تعتبــر كامــل أيــام األســبوع أيــام عمــل بالنســبة إلــى
الهيئــة واملحاكــم املتعهــدة بالطعــون املتع ّلقــة بهــذه االنتخابــات واألطــراف املعنيــة
بالنــزاع.

القسم الثالث – االنتخابات البلدية والجهوية
الفرع األول :شروط الترشح
الفصل  49مك ّرر :الترشح لعضوية املجالس البلدية أو الجهوية حق لكل:
• ناخب تونسي الجنسية،
• بالغ من العمر  18سنة كاملة على األقل يوم تقديم مطلب الترشح،
• غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
و ُيقدم الترشح في الدائرة االنتخابية املسجل بها.
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الفصــل  49ثالثـ ًا :ال يمكــن أن يترشــح األشــخاص اآلتي ذكرهم بالدوائــر االنتخابية
التي يباشــرون فيهــا وظائفهم:
• القضاة،
• الوالة،
• املعتمدون األول والكتاب العامون للواليات واملعتمدون والعمد،
• محتسبو املالية البلدية والجهوية،
• أعوان البلديات والجهات،
• أعوان الواليات واملعتمديات.
وال يمكنهــم الترشــح فــي الدوائــر االنتخابيــة التــي مارســوا فيهــا وظائفهــم
املذكــورة خــال الســنة الســابقة لتقديــم ترشــحهم.
ال يمكــن أن يترشــح العســكريون وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي لالنتخابــات
البلديــة والجهويــة.
الفصــل  49رابعً ــا :ال يمكــن الجمــع بــن عضويــة أكثــر مــن مجلــس بلــدي أو أكثــر
مــن مجلــس جهــوي.
كما ال يمكن الجمع بني عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.
خامســا :ال يمكــن ألكثــر مــن شــخصني تربــط بينهمــا قرابــة أصــول أو
الفصــل 49
ً
فــروع ،أو إخــوة أو أخــوات أن يترشــحوا فــي نفــس القائمــة االنتخابيــة.

الفرع الثاني :تقديم الترشحات
سادســا :يق ـدّم مطلــب الترشــح لالنتخابــات البلديــة أو الجهويــة إلــى
الفصــل 49
ً
الهيئــة مــن قبــل رئيــس القائمــة املترشــحة أو أحــد أعضائهــا ،طبــق روزنامــة
وإجــراءات تضبطهــا الهيئــة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
• أسماء املترشحني وترتيبهم داخل القائمة،
• تصريحا ممضى من كافة املترشحني،
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• نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،
• تسمية القائمة،
• رمز القائمة،
• تعيني ممثل عن القائمة من بني املترشحني،
• قائمــة تكميليــة ال يقــل عــدد املترشــحني فيهــا عــن ثالثــة ،وال يزيــد فــي كل
األحــوال عــن عــدد املترشــحني فــي القائمــة األصليــة ،مــع مراعــاة أحــكام
الفصــول املتعلقــة بتمثيــل النســاء والشــباب،
• مــا يفيــد القيــام بالتصريــح الســنوي بالضريبــة علــى الدخــل للســنة
املنقضيــة،
• شهادة إبراء الذمة من األداءات البلدية أو الجهوية.
وتسلم الهيئة وصال مقابل مطلب الترشح.
وتضبــط الهيئــة إجــراءات وحــاالت تصحيــح مطالــب الترشــح بمــا فــي ذلــك
الحــاالت التــي يمكــن فيهــا التصحيــح باالعتمــاد علــى القائمــة التكميليــة.
الفصــل  49ســابعً ا :يمنــع الترشــح ضمــن أكثــر مــن قائمــة انتخابيــة وفــي أكثــر مــن
دائــرة انتخابية.
وفــي حالــة عــدم احتــرام هــذه القاعــدة ،ال يقبــل ّ
ترشــح العضــو املخالــف فــي كافــة
القائمــات التــي ّ
ترشــح بهــا.
و ُيشــترط أن يكــون عــدد املترشــحني بـ ّ
املخصصــة
ـكل قائمــة مســاويا لعــدد املقاعــد
ّ
للدائــرة املعنيــة.
و ُي ْم َنــع انتمــاء ع ـدّة قائمــات لحــزب واحــد ،أو ائتــاف واحــد فــي نفــس الدائــرة
االنتخابيــة.
و ُي ْم َنــع اشــتراك الحــزب أو االئتــاف فــي أكثــر مــن قائمــة مترشــحة فــي الدائــرة
االنتخابيــة ذاتهــا.
الفصــل  49ثام ًنــاُ :ي ْم َنــع إســناد نفــس التســمية أو الرمــز إلــى أكثــر مــن قائمــة
انتخابيــة.
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تنظــر الهيئــة فــي التســميات أو الرمــوز املتشــابهة وتتخــذ اإلجــراءات الالزمــة
لتفــادي الحــاالت التــي تــؤدّي إلــى إربــاك الناخــب.
يشــترط اســتخدام نفــس التســمية والرمــز للقائمــات التابعــة لنفــس الحــزب أو
لنفــس االئتــاف املترشــحة فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة وال تقبــل القائمــات التــي
ال تحتــرم هــذه القواعــد.
الفصــل  49تاســعً ا :تقـدّم الترشــحات لعضويــة املجالــس البلديــة والجهويــة علــى
أســاس مبــدإ التناصــف بــن النســاء والرجــال وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل
القائمــة.
وال تقبل القائمات التي ال تحترم هذه القاعدة.
كمــا تق ـدّم الترشــحات لعضويــة املجالــس البلديــة والجهويــة علــى أســاس مبــدإ
التناصــف بــن النســاء والرجــال فــي رئاســة القائمــات الحزبيــة واالئتالفيــة التــي
تترشــح فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة.
وال تقبــل قائمــات األحــزاب واالئتالفــات التــي ال تحتــرم هــذه القاعــدة فــي حــدود
عــدد القائمــات املخالفــة مــا لــم يقــع تصحيحهــا فــي اآلجــال القانونيــة التــي
سادســا مــن هــذا
تحددهــا الهيئــة للتصحيــح وفقــا لإلجــراءات املبينــة بالفصــل 49
ً
القانــون.
وفــي حالــة عــدم التصحيــح تضبــط الهيئــة القائمــات املُلغــاة باعتمــاد األســبقية
ّ
الترشــح .و ُيعتــد فــي تحديــد األســبقية بتاريــخ تقديــم مطلــب الترشــح
فــي تقديــم
أو تحيينــه خــال فتــرة تقديــم مطالــب الترشــح.
الفصــل  49عاشــ ًرا :يتعــن علــى كل قائمــة مترشــحة أن تضــم مــن بــن الثالثــة
ـحا ال يزيــد سـ ّنه عــن خمــس وثالثــن ســنة يــوم
األوائــل فيهــا مترشــحة أو مترشـ ً
ّ
الترشــح.
تقديــم مطلــب
كمــا يتع ّيــن علــى كل قائمــة مترشــحة أن تضــم مــن بــن كل سـ ّتة مترشــحني تباعً ــا
ـحا ال يزيــد سـ ّنه عــن خمــس وثالثــن ســنة
فــي بق ّيــة القائمــة ،مترشــحة أو مترشـ ً
ّ
الترشــح.
يــوم تقديــم مطلــب
وتسقط القائمة التي ال تحترم هذه الشروط.
الفصــل  49حــادي عشــر :يتعــن علــى كل قائمــة مترشــحة ،أن تضـ ّم مــن بني العشــرة
مترشــحا ذا إعاقــة جســدية وحامــ ً
ا لبطاقــة إعاقــة.
األوائــل فيهــا مترشــحة أو
ً
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ُتحرم كل قائمة ال تحترم هذه القواعد من املنحة العمومية.

الفرع الثالث :إجراءات البت في الترشحات
الفصــل  49ثانــي عشــر :تبــت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه ســبعة
أيــام مــن تاريــخ ختــم أجــل الترشــحات ،وتتخــذ قــرارا بقبــول الترشــح أو رفضــه
ويكــون الرفــض مع ّلـ ً
ا.
وللهيئــة أثنــاء البــت فــي الترشــحات أن تعتبــر مجموعــة مــن القائمــات املســتقلة
املشــتركة فــي التســمية والرمــز ائتال ًفــا انتخاب ًيــا واحــدا.
يتــم إعــام رئيــس القائمــة أو ممثلهــا بقــرار قبــول الترشــح أو رفضــه فــي أجــل
أقصــاه يومــان مــن صــدور القــرار املنصــوص عليــه بالفقــرة األولــى مــن هــذا
الفصــل .تع ّلــق القائمــات املقبولــة بمقــر الهيئــة ويتــم نشــرها بموقعهــا االلكتروني
فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن انتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح ،وفــي
حالــة الرفــض يتــم اإلعــام بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

الفرع الرابع :سحب الترشحات وتعويض املترشحني
الفصــل  49ثالــث عشــر :يمكــن ســحب الترشــحات فــي أجــل أقصــاه  15يومــا قبــل
انطــاق الحملــة االنتخابيــة ،ويقــدم املترشــح إعالمــا كتابيــا بالســحب للهيئــة
وفــق نفــس إجــراءات تقديــم الترشــحات.
تتولــى الهيئــة فــورا إعــام ممثــل القائمــة أو املمثــل القانونــي للحــزب بانســحاب
ّ
املترشــح بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا ،وإذا كان ممثــل القائمــة هــو املنســحب،
تتولــى أيض ـ ًا إعــام باقــي أعضــاء القائمــة .ويتولــى رئيــس القائمــة أو ممثلهــا
فــي أجــل  24ســاعة تــدارك النقــص فيهــا اعتمــادا علــى القائمــة التكميليــة دون
ســواها ولــه إعــادة ترتيــب القائمــة ،ويراعــى فــي كل ذلــك أحــكام الفصــول املتعلقــة
بترشــيح النســاء والشــباب وأحــكام الفصــل  49ســابعً ا والفصــل  49حــادي عشــر
مــن هــذا القانــون.
وال تقبــل مطالــب الســحب بعــد اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة التكميليــة أو
التــي تــؤدّي إلــى اإلخــال بمبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب.
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ّ
الترشــح املقـدّم بعــد انقضــاء األجــل أي تأثيــر علــى القائمــة
ال يكــون ملطلــب ســحب
وال يحتســب املترشــح املنســحب فــي النتائــج.
الفصــل  49رابــع عشــر :فــي صــورة الوفــاة أو العجــز التــام ألحــد املترشــحني يتــم
إعــام الهيئــة فــورا مــن طــرف ممثــل القائمــة أو املمثــل القانونــي للحــزب ويتــم
تعويضــه وفــق القواعــد واإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــل  49ثالــث عشــر
مــن هــذا القانــون.

الفرع الخامس :س ّد الشغور باملجالس
الفصــل  49خامــس عشــر :يعتبــر مقعــد املجلــس البلــدي أو الجهــوي شــاغرا بصفــة
نهائيــة فــي الحــاالت التاليــة:
• الوفاة،
• العجز التام،
• االستقالة من عضوية املجلس،
• فقــدان العضويــة بموجــب حكــم قضائــي بــات يقضــي بالحرمــان مــن
الحقــوق املدنيــة والسياســية،
• فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلني  98و 163من هذا القانون.
عنــد الشــغور النهائــي ألحــد املقاعــد باملجلــس البلــدي أو الجهــوي يتــم تعويــض
العضــو املعنــي بمترشــح مــن القائمــة األصليــة مــع مراعــاة الترتيــب ،وذلــك فــي
أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ معاينــة الشــغور مــن قبــل املجلــس
البلــدي أو الجهــوي .ويعـ ّد اســتنفادا للقائمــة األصليــة الحــاالت املنصــوص عليهــا
بالـــــــفصلني  98و 163مــن هــذا القانــون.
تعلــم املجالــس البلديــة أو الجهويــة املعنيــة الهيئــة بــكل شــغور فــي أجــل أقصــاه
 48ســاعة مــن تاريــخ معاينتــه.
الفصل  49سادس عشر :يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحاالت التالية:
• حالة حل املجلس البلدي أو الجهوي أو انحالله،
• حالــة اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة األصليــة إذا فقــد املجلــس البلــدي
أو الجهــوي ثلــث أعضائــه علــى األقــل.
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تجــرى االنتخابــات الجزئيــة فــي أجــل أقصــاه تســعون يومــا مــن تاريــخ معاينــة
آخــر شــغور أو مــن تاريــخ حــل املجلــس البلــدي أو الجهــوي أو انحاللــه.
وفــي كل الحــاالت ال يتــم تنظيــم انتخابــات جزئيــة إذا كانــت املــدة املتبقيــة بــن
معاينــة الشــغور أو حــل املجلــس أو انحاللــه واملوعــد الــدوري لالنتخابــات البلدية
أو الجهويــة تســاوي أو تقــل عــن ســتة أشــهر.

الفرع السادس :نزاعات الترشح
الفصــل  49ســابع عشــر :يمكــن الطعــن فــي قــرارات الهيئة فيمــا يتعلق بالترشــحات
مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا القانونــي أو رؤســاء بقيــة القائمــات املترشــحة
بنفــس الدائــرة االنتخابيــة أمــام محاكــم إداريــة ابتدائية.
ويتــم الطعــن فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام بالقــرار أو التعليــق
و ُيرفــع الطعــن بمقتضــى عريضــة كتابيــة معللــة مصحوبــة باملؤيــدات وبمــا يفيــد
تبليغهــا إلــى الهيئــة واألطــراف املشــمولة بالطعــن بواســطة عــدل تنفيــذ ويجــب
أن يتضمــن محضــر التبليــغ مــا يفيــد التنبيــه علــى املعنيــن بــه بضــرورة تقديــم
ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة
املرافعــة املعينــة مــن املحكمــة.
وال تكون إنابة املحامي وجوبية.
الفصــل  49ثامــن عشــر :تتولــى كتابــة املحكمــة اإلداريــة االبتدائية ترســيم العريضة
وإحالتهــا فــورا إلــى رئيــس الدائــرة االبتدائيــة الــذي يع ّيــن مقـ ّررا يتو ّلــى التحقيق
فــي القضيــة تحت إشــرافه.
يتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعيــن جلســة مرافعــة فــي أجــل قــدره ثالثــة أيــام
مــن تاريــخ تقديــم الطعــن واســتدعاء لألطــراف بأيــة وســيلة تتــرك أثـ ًرا كتاب ًيــا.
تبــت الدائــرة فــي الدعــوى فــي أجــل أقصــاه ســتة أيــام مــن تاريــخ جلســة املرافعــة
ويتــم إعــام األطــراف بالحكــم فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره بأي
وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
الفصــل  49تاســع عشــر :يمكــن اســتئناف األحــكام االبتدائيــة أمــام املحاكــم اإلدارية
االستئنافية.
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يرفــع الطعــن مــن األطــراف املشــمولة بالحكــم االبتدائــي أو رئيــس الهيئــة فــي أجــل
أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام بالحكــم بمقتضــى عريضــة كتابيــة تكــون
معللــة ومشــفوعة باملؤيــدات وبمحضــر اإلعــام بالطعــن وبمــا يفيــد تبليغهــا إلــى
الجهــة املســتأنف ضدّهــا بواســطة عــدل تنفيــذ وعلــى التنبيــه عليهــا بضــرورة
تقديــم ملحوظاتهــا مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم
جلســة املرافعــة.
وتكون إنابة املحامي وجوبية.
الفصــل  49عشــرون :تتولــى كتابــة املحكمــة ترســيم العريضــة وإحالتهــا فــورا إلــى
رئيــس الدائــرة االســتئنافية الــذي يعــن جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ســتة
ايــام مــن تاريــخ ترســيم عريضــة الطعــن واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك
أثــرا كتابيــا.
تصــرف القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل خمســة أيــام مــن تاريــخ
جلســة املرافعــة وللدائــرة أن تــأذن بالتنفيــذ علــى املســودة .ويتــم إعــام األطــراف
بالحكــم بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه يومــن مــن تاريــخ
التصريــح بــه.
ويكــون الحكــم االســتئنافي باتــا وال يقبــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو
بالتعقيــب.
الفصــل  49واحــد وعشــرون :تقبــل القائمــات التــي تحصلــت علــى حكــم قضائــي
بــات .وتتولــى الهيئــة اإلعــان عــن القائمــات املقبولــة نهائيــا بعــد انقضــاء
الطعــون.
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الباب الرابع

الفترة االنتخابية وفترة االستفتاء

القسم األول – تنظيم الحملة االنتخابية ومراقبتها
الفصــل  :50تفتتــح الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء قبــل يــوم االقتــراع
باثنــن وعشــرين يومــا ،وتســبقها مرحلــة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة أو مــا قبــل
حملــة االســتفتاء ،وتمتــد إلــى شــهر ْين.
وفــي صــورة إجــراء دورة ثانيــة بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية ،تفتتــح الحملــة االنتخابيــة فــي
اليــوم املوالــي لإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
وتنتهي الحملة في ّ
كل الحاالت أربعا وعشرين ساعة قبل يوم االقتراع.
الفصل  :51تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون.

الفرع األول :املبادئ املنظمة للحملة
الفصل  :52تخضع الحملة إلى املبادئ األساسية التالية:
• حياد اإلدارة وأماكن العبادة،
• حياد وسائل اإلعالم الوطنية،
• شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األموال املرصودة لها،
ّ
املترشحني،
• املساواة وضمان تكافؤ الفرص بني جميع
ّ
للمترشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،
• احترام الحرمة الجسدية
• عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للمترشحني،
والتعصب والتمييز.
• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف
ّ
الفصــل  52مكــ ّرر :ال يشــارك العســكريون وقــوات األمــن الداخلــي فــي الحمــات
االنتخابيــة واالجتماعــات الحزبيــة وكل نشــاط لــه عالقــة باالنتخابــات.
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يعــزل كل عســكري أو أمنــي يشــارك فــي األنشــطة املب ّينــة بالفقــرة الســابقة بقــرار
ملجلــس الشــرف أو التأديــب بعــد الســماح لــه بممارســة حقــه فــي الدفــاع.
يحجــر توزيــع وثائــق أو نشــر شــعارات أو خطابــات متعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة
الفصــل ّ :53
أو باالســتفتاء وذلــك مهمــا كان شــكلها أو طبيعتهــا بــاإلدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة،
مــن قبــل رئيــس اإلدارة أو األعــوان العاملــن بهــا أو منظوريهــا أو املوجوديــن بهــا.
الخاصة غير املفتوحة للعموم.
وينطبق هذا التحجير على املؤسسات
ّ
ّ
ّ
مترشح أو حزب.
مترشحة أو
ويحجر استعمال الوسائل واملوارد العمومية لفائدة قائمة
ّ
تحجــر الدعايــة االنتخابيــة واملتعلقــة باالســتفتاء بمختلــف أشــكالها ،باملؤسســات
الفصــل ّ :54
التربويــة والجامعيــة والتكوينيــة و ِب ـ ُدور العبــادة ،كمــا يحجــر إلقــاء خطــب أو محاضــرات أو
توزيــع إعالنــات أو وثائــق أو القيــام بــأي نشــاط دعائــي بهــا.
الفصــل  :55يتعــن علــى الســلطة ذات النظــر أن تتخــذ التدابيــر الالزمــة لضمــان احتــرام
واجــب الحيــاد.
ويتع ّيــن علــى رئيــس اإلدارة الــذي تب ّيــن لــه مخالفــة واجــب الحيــاد تحريــر تقريــر فــي الغــرض
يكــون مرفقــا باملؤيــدات الالزمــة وإحالــة نســخة منــه إلــى الهيئــة.
تحجــر كل دعايــة انتخابيــة أو متعلقــة باالســتفتاء تتضمــن الدعــوة إلــى الكراهيــة
الفصــل ّ :56
والعنــف والتعصــب والتمييــز.
يحجر اإلشهار السياسي في جميع الحاالت خالل الفترة االنتخابية.
الفصل ّ :57
ويخــول للصحــف الحزبيــة القيــام بالدعايــة خــال الحملــة االنتخابيــة فــي شــكل إعالنــات
ّ
ّ
املترشــحة باســم
واملترشــحني أو القائمــات
إشــهار لفائــدة الحــزب التــي هــي ناطقــة باســمه
الحــزب فقــط.
ويمكــن للمترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية اســتعمال وســائط إشــهارية ،وتضبــط الهيئــة
شــروطها.
يحجــر فــي الفتــرة االنتخابيــة اإلعــان عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي
الفصــل ّ :58
ّ
ّ
مترشــحة أو حزب.
مترشــح أو قائمــة
بوســائل اإلعــام أو مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء لفائــدة
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الفرع الثاني :تنظيم الدعاية أثناء الحملة
الفصــل  :59تتمثــل وســائل الدعايــة املتع ّلقــة باالنتخابــات وباالســتفتاء فــي اإلعالنــات
واالجتماعــات العموم ّيــة واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات واألنشــطة اإلعالنيــة بمختلــف
وســائل اإلعــام الســمعية والبصريــة واملكتوبــة واإللكترون ّيــة وغيرهــا مــن وســائل الدعايــة.
الفصــل  :60تتمثــل اإلعالنــات االنتخابيــة واملتعلقــة باالســتفتاء فــي املعلقــات واملناشــير
والبرامــج واإلعــام بمواعيــد االجتماعــات.
الفصــل  :61يحجــر اســتعمال علــم الجمهور ّيــة التونسـ ّية أو شــعارها فــي املعلقــات االنتخابيــة
واملتعلقة باالســتفتاء.
تخصــص البلديــات واملعتمديــات والعمــادات طيلــة الحملــة االنتخابيــة وحملــة
الفصــل :62
ّ
االســتفتاء تحــت رقابــة الهيئــة أماكــن محــ ّددة ومســاحات متســاوية لوضــع املعلقــات لــكلّ
ّ
ّ
مترشــح أو حــزب .وتضبــط الهيئــة بالتعــاون مــع القنصليــات والبعثــات
مترشــحة أو
قائمــة
الدبلوماســية أماكــن التعليــق بالخــارج فــي حــدود مــا تســمح بــه ال ـ ّدول املضيفــة.
يحجــر ّ
ّ
املترشــحة أو
املخصصــة لبقيــة القائمــات
كل تعليــق خــارج هــذه األماكــن وفــي األماكــن
ّ
ّ
ّ
ّ
املخصــص لهــا أو
ـكان
ـ
امل
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
تعليقه
ـم
ـ
ت
ـة
ـ
ق
ل
مع
ـة
ـ
إزال
ـر
ـ
يحج
ـا
ـ
كم
ـزاب،
ـ
األح
أو
ـحني
ـ
املترش
ّ
ّ
تمزيقهــا أو تغطيتهــا أو تشــويهها أو جعــل قراءتهــا غيــر ممكنــة بــأي طريقــة كانــت أو بشــكل
يــؤول إلــى تغييــر محتواهــا.
وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه األحكام.
ّ
ّ
مترشــح أو حــزب ،أن يســتعمل أو يجيــز للغيــر
مترشــحة أو
الفصــل  :63ال يجــوز ألي قائمــة
املخصصــة لوضــع املعلقــات ألغــراض غيــر انتخاب ّيــة أو التنــازل لغيــره عــن
اســتعمال األماكــن
ّ
املخصصــة لــه.
األماكــن
ّ
الفصــل  :64االجتماعــات العموميــة واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات االنتخابيــة أو
املتعلقــة باالســتفتاء حــرة.
يجــب إعــام الهيئــة بــأي وســيلة تتــرك أثــ ًرا كتابيــا قبــل انعقادهــا بيوم ْيــن
خاص ـ ًة املــكان والتوقيــت وأســماء أعضــاء مكتــب
ويتضمــن اإلعــام
علــى األقــل،
ّ
ّ
التجمــع.
االجتمــاع العمومــي أو االســتعراض أو املوكــب أو
ّ
ويتو ّلــى املكتــب حفــظ النظــام والحــرص علــى حســن ســير االجتمــاع أو االســتعراض أو
املوكــب أو التّجمــع.
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الفصــل  :65تضمــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري الحــق فــي النفــاذ
إلــى وســائل االتصــال الســمعي والبصــري لــكل املجموعــات السياســية خــال مرحلــة مــا قبــل
الحملــة االنتخابيــة أو مــا قبــل حملــة االســتفتاء علــى أســاس التعدديــة.
كمــا تضمــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري تعدديــة اإلعــام الســمعي
والبصــري وتن ّوعــه خــال الحملــة االنتخابيــة وإزالــة العراقيــل التــي تتعــارض مــع مبــدإ النفــاذ
ّ
املترشــحني أو
إلــى وســائل االتصــال الســمعي والبصــري علــى أســاس اإلنصــاف بــن جميــع
القائمــات املترشــحة أو األحــزاب.
ّ
ّ
املترشــحة ولألحــزاب بالنســبة لالســتفتاء ،فــي نطــاق
للمترشــحني والقائمــات
الفصــل :66
الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء ،اســتعمال وســائل اإلعــام الوطنيــة ووســائل اإلعــام
اإللكترونيــة .ويحجــر عليهــم اســتعمال وســائل اإلعــام األجنب ّيــة.
وبصفــة اســتثنائيةُ ،يســمح خــال الحملــة االنتخابيــة بالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية
للقائمــات املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة فــي الخــارج اســتعمال وســائل اإلعــام األجنبيــة،
ويخضــع ذلــك إلــى مبــادئ الحملــة االنتخابيــة والقواعــد ّ
املنظمــة لهــا.
وتتولــى الهيئــة بالتشــاور مــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري ضبــط
القواعــد الخاصــة باســتعمال القائمــات املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة فــي الخــارج
لوســائل االتصــال األجنبيــة الســمعية والبصريــة.
ّ
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة فــي
وتضبــط الهيئــة القواعــد الخاصــة باســتعمال القائمــات
الخــارج لوســائل اإلعــام األجنبيــة املكتوبــة واإللكترونيــة.
الفصــل  :67تتولــى الهيئــة بالتشــاور مــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصري
ضبــط القواعــد والشــروط العامــة التــي يتع ّيــن علــى وســائل اإلعــام التقيــد بهــا خــال الحملــة
االنتخابية.
وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية.
وتحــدد الهيئــة والهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري بقــرار مشــترك قواعــد
الحملــة الخاصــة بوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاتهــا والشــروط
املتعلقــة بإنتــاج البرامــج والتقاريــر والفقــرات املتعلقــة بالحمــات االنتخابيــة .وتحــدد الهيئتــان
ّ
ّ
املترشــحة أو
املترشــحني أو القائمــات
املخصصــة ملختلــف
املــدة الزمنيــة للحصــص والبرامــج
ّ
األحــزاب وتوزيعهــا وتوقيتهــا بمختلــف وســائل االتصــال الســمعي والبصــري علــى أســاس
احتــرام مبــادئ التعدديــة واإلنصــاف والشــفافية ،وتراعــى بالنســبة إلــى املترشــحني ذوي
اإلعاقــة االحتياجــات الخصوصيــة الناجمــة عنهــا.

القانون األساسي لالنتخابات واالستفتاء

أي وســيلة إعالم إلكتروني وأي رســالة
الفصــل  :68تســري كافــة املبــادئ املنظمــة للحملــة على ّ
موجهــة للعمــوم عبــر وســائط إلكترونيــة تهدف للدعايــة االنتخابية أو املتعلقة باالســتفتاء.
وتســري أيضــ ًا علــى املواقــع االلكترونيــة الرســمية ملنشــآت االتصــال الســمعي والبصــري
وتقــوم الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري بمراقبــة ذلــك.
تحجر جميع أشكال الدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي.
الفصل ّ :69
الفصــل  :70يمنــع خــال الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء وخــال فتــرة الصمــت
االنتخابــي ،بــث ونشــر نتائــج ســبر اآلراء التــي لهــا صلة مباشــرة أو غيــر مباشــرة باالنتخابات
واالســتفتاء والدراســات والتعاليــق الصحف ّيــة املتعلقــة بهــا عبــر مختلــف وســائل اإلعــام.

الفرع الثالث :مراقبة الحملة
الفصــل  :71تتعهــد الهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن أي جهــة كانــت ،بمراقبــة احتــرام
املترشــح أو القائمــة املترشــحة أو الحــزب ملبــادئ الحملــة والقواعــد واإلجــراءات املنظمــة
لهــا ،وتتخــذ التدابيــر واإلجــراءات الكفيلــة بوضــع حــ ّد فــوري للمخالفــات ،ولهــا فــي ذلــك
حجــز اإلعالنــات االنتخابيــة أو املتعلقــة باالســتفتاء ،ويمكنهــا االســتعانة بالقــوة العامــة عنــد
االقتضــاء لفــض االجتماعــات واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات.
الفصــل  :72تنتــدب الهيئــة أعوانــ ًا علــى أســاس الحيــاد واالســتقاللية والكفــاءة ،وتكلفهــم
بمعاينــة املخالفــات ورفعهــا ،ويــؤ ّدون أمــام قاضــي الناحيــة املختــص ترابي ـ ًا اليمــن التاليــة:
ـي العظيــم أن أقــوم بمهامــي بــكل إخــاص وحيــاد واســتقاللية ،وأتع ّهــد
«أقســم بــاهلل العلـ ّ
بالســهر علــى ضمــان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة».
الفصــل  :73تتثبــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري مــن احتــرام
املترشــحني أو القائمــات املترشــحة أو األحــزاب لتحجيــر القيــام بالدعايــة االنتخابيــة أثنــاء
الحملــة فــي وســائل االتصــال الســمعي والبصــري األجنب ّيــة غيــر الخاضعــة للقانــون التونســي
والتــي تبــث فــي اتجــاه الجمهــور التونســي.
تُعلــم الهيئـ ُة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري الهيئـ َة بجميــع الخروقــات املرتكبــة
والقــرارات املتخــذة مــن قبلهــا طبــق أحــكام البــاب الثالــث مــن املرســوم عــدد  116لســنة 2011
املــؤرخ فــي  2نوفمبــر  2011فــي أجــل  24ســاعة مــن اتخاذهــا .وفــي صــورة وجــود مخالفــة مــن
قبــل املترشــحني ،تتخــذ الهيئــة القــرارات الالزمــة طبــق أحــكام هــذا القانــون.
الفصــل  :74تســري أحــكام الفصــل  46مــن املرســوم عــدد  116لســنة  2011املــؤرخ فــي 2
نوفمبــر  2011واملتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة
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لالتصــال الســمعي والبصــري علــى مراســلي ومكاتــب القنــوات األجنبيــة وعلــى الــوكاالت
وشــركات اإلنتــاج املتعاقــدة معهــا داخــل الجمهوريــة التونســية ،وال يمكــن أن تكــون العقوبــة
املســلطة مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري متجــاوزة فــي مداهــا
الزمنــي يــوم االقتــراع.

القسم الثاني  -تمويل الحملة
الفرع األول :طرق التمويل
الفصــل  :75يتــم تمويــل الحملــة االنتخابيــة للمترشــحني والقائمــات املترشــحة وحملــة
االســتفتاء بالتمويــل الذاتــي والتمويــل الخــاص والتمويــل العمومــي وفــق مــا يضبطــه هــذا
القانــون.
الفصــل ُ :76يعتبــر تمويـ ً
ا ذاتيـ ًا كل تمويــل نقــدي أو عينــي للحملــة باملــوارد الذاتيــة للقائمــة
املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب بالنســبة لقائماتــه املترشــحة أو لالســتفتاء.
الفصــل ُ :77يعتبــر تمويــا خاصــا ّ
كل تمويــل نقــدي أو عينــي يكــون مصــدره متأتيـ ًا مــن غيــر
القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب.
ويمكــن تمويــل الحملــة لــكل قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب مــن قبــل الــذوات الطبيعيــة
دون ســواها ،بحســاب عشــرين م ـ ّرة األجــر األدنــى املضمــون فــي القطاعــات غيــر الفالحيــة
للفــرد الواحــد بالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية وثالثــن مــرة بالنســبة إلــى االنتخابــات
الرئاســية واالســتفتاء ،وذلــك لــكل قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب.
الفصــل ( 78جديــد) :تصــرف لــكل مترشــح أو قائمــة مترشــحة ،تحصلــت علــى مــا
ال يقــل عــن  3%مــن األصــوات املص ـ ّرح بهــا بالدائــرة االنتخابيــة ،منحــة عموميــة
تقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة وذلــك بعــد اإلعــان عــن النتائــج
النهائيــة لالنتخابــات شــرط االســتظهار بمــا يفيــد إيــداع الحســابات املاليــة لــدى
محكمــة املحاســبات وبعــد التثبــت مــن احتــرام املترشــح أو القائمــة املترشــحة
للواجبــات القانونيــة املتعلقــة بالحملــة االنتخابيــة وتمويلهــا.
تضبــط محكمــة املحاســبات بالنســبة لــكل مترشــح ولــكل قائمــة مترشــحة قيمــة
املصاريــف االنتخابيــة التــي ســتعتمدها فــي احتســاب مبلــغ املنحــة العموميــة
املســتحق.
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وفــي كل الحــاالت ال يمكــن أن تتجــاوز قيمــة املنحــة العموميــة مبلــغ التمويــل
الذاتــي للمترشــح أو القائمــة املترشــحة املعنيــة ،كمــا ال يمكــن أن تتجــاوز قيمــة
الســقف الجملــي لإلنفــاق املشــار إليــه بالفصــل  81مــن هــذا القانــون.
يحــرم مــن املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة املترشــح أو
القائمــة املترشــحة التــي ال تقــوم بنشــر الحســابات املاليــة وفــق مــا نــص عليــه
الفصــل  87مــن هــذا القانــون.
تخصــص منحــة بعنــوان مســاعدة عموميــة علــى تمويــل حملــة االســتفتاء لفائــدة
الفصــل :79
ّ
األحــزاب النيابيــة املشــاركة فــي االســتفتاء تــوزّع بالتســاوي بينهــا.
تُصــرف املنحــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف بعــد اإلعــان عــن نتائــج االســتفتاء ،وال يكــون
اســترجاع املصاريــف إال بالنســبة إلــى املصاريــف املنجــزة والتــي تكتســي صبغــة نفقــة تتع ّلــق
باالســتفتاء.
ال يســتفيد فــي االســتفتاء املوالــي مــن منحــة التمويــل العمومــي كل حــزب ســلطت عليــه محكمــة
املحاســبات حكمـ ًا باتـ ًا بســبب مخالفتــه أحــكام التمويــل العمومــي املتع ّلقة باالســتفتاء.
الفصــل ُ :80يمنــع تمويــل الحملــة بمصــادر أجنب ّيــة بمــا فيهــا الحكومــات واألفــراد والــذوات
املعنويــة .و ُيعتبــر تموي ـ ً
ا أجنبي ـ ًا املــال الــذي يتخــذ شــكل هبــة أو هديــة أو منحــة نقديــة أو
عينيــة أو دعائيــة مصدرهــا أجنبــي وفــق التشــريع الجبائــي ،مهمــا كانــت جنســية املمــول.
وال ُيعـ ّد تمويـ ً
ا أجنبيـ ًا تمويــل التونســيني بالخــارج للقائمــات املترشــحة عن الدوائــر االنتخابية
بالخارج.
وتضبــط الهيئــة قواعــد التمويــل وإجراءاتــه وطرقــه التــي تراعــي خصوصيــة تمويــل القائمــات
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة بالخــارج.
الفصــل  :81يحــ ّدد كل مــن الســقف الجملــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة أو حملــة
االســتفتاء وســقف التمويــل الخــاص وســقف التمويــل العمومــي وشــروطه باالســتناد إلــى
معاييــر مــن بينهــا خاص ـ ًة حجــم الدائــرة االنتخابيــة وعــدد الناخبــن فيهــا وكلفــة املعيشــة،
وبموجــب أوامــر حكوميــة بعــد استشــارة الهيئــة.

الفرع الثاني :التزامات القائمات واملترشحني واألحزاب
الفصــل  :82علــى ّ
كل قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب فتــح حســاب بنكــي وحيــد خــاص
بالحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء .وتتولــى الهيئــة بالتنســيق مــع البنــك املركزي التونســي

39

40

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

موحــد للحملــة االنتخاب ّيــة مــع األخــذ
ضبــط إجــراءات فتــح الحســاب وغلقــه أو تحديــد حســاب ّ
بعــن االعتبــار خصوصيــة فتــح الحســابات بالخــارج.
ويعــن املترشــح أو رئيــس القائمــة أو املم ّثــل القانونــي للحــزب وكيــا للتصــرف فــي الحســاب
البنكــي الوحيــد وفــي املســائل املال ّيــة واملحاســب ّية للحملــة ،ويصــرح الوكيــل وجوبــا بالحســاب
لــدى الهيئــة.
ّ
ّ
مترشح أو حزب:
مترشحة أو
الفصل  :83يتع ّين على كل قائمة
-

املخصصــة للحملــة ،طبــق مــا ورد
فتــح حســاب بنكــي وحيــد ترصــد فيــه املبالــغ
ّ
فــي الفصــل الســابق ،وتصــرف منــه جميــع املصاريــف،

-

مــ ّد الهيئــة بمعــ ّرف الحســاب البنكــي الوحيــد وهو ّيــة الوكيــل الــذي يتح ّمــل
مســؤولية صــرف املبالــغ املودعــة بالحســاب البنكــي الوحيــد باســم القائمــة
ّ
ّ
املترشــح أو الحــزب،
املترشــحة أو

-

ـجل مر ّقــم ومختــوم مــن قبــل الهيئــة لتســجيل ّ
مســك سـ ّ
كل املداخيــل والنفقــات
بصفــة متسلســلة حســب تاريــخ إنجازهــا دون شــطب أو تغييــر مــع التنصيــص
علــى مرجــع وثيقــة اإلثبــات،

-

مســك قائمــة فــي التظاهــرات واألنشــطة وامللتقيــات املنجــزة ّ
مؤشــر عليهــا مــن
قبــل الهيئــة،

-

إعــداد قائمــة تأليفيــة للمداخيــل واملصاريــف االنتخابيــة باالعتمــاد علــى سـ ّ
ـجل
ّ
املترشــح أو املمثــل القانونــي
هــذه العمليــات ممضــاة مــن قبــل رئيــس القائمــة أو
للحــزب.

الفصــل ( 84جديــد) :علــى ّ
كل حــزب أو ائتــاف يقــدّم أكثــر مــن قائمــة مترشــحة
أن يمســك حســاب ّية تأليف ّيــة جامعــة لـ ّ
ـكل العمل ّيــات املنجــزة فــي مختلــف الدوائــر
ّ
مترشــحة .يتــم التســجيل بالحســابية دون
االنتخابيــة التــي يق ـدّم فيهــا قائمــات
شــطب مــع احتــرام التسلســل الزمنــي للتســجيالت املحاســبية وإمضــاء الســجالت
مــن قبــل القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب وذلــك فضــا عــن الحســابية
ّ
بــكل دائــرة انتخاب ّيــة التــي يتــم إعدادهــا مــن قبــل القائمــة الحزبيــة
الخاصــة
ّ
املعنيــة.
الفصــل  :85تنجــز املصاريــف املتع ّلقــة بالحملــة بنــاء علــى وثائــق إثبــات أصليــة وذات
مصداقيــة.
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ويتــم تســديد املصاريــف االنتخابيــة بواســطة شــيكات أو تحويــات بنكيــة إذا تجــاوزت قيمتهــا
مبلــغ خمســمائة دينــار للنفقــة الواحــدة ،وال يمكــن تجزئــة هــذه املصاريــف لكــي ال تتجــاوز
القيمــة املذكــورة.
الفصل  :86يتعني على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:
-

إحالــة نســخ أصليــة مــن القائمــات املنصــوص عليهــا بالفصلــن  83و84
والحســابية لــكل دائــرة انتخابيــة والحســابية الجامعــة إلــى محكمــة املحاســبات
فــي أجــل أقصــاه خمســة وأربعــون يومــا مــن تاريــخ التصريــح النهائــي بنتائــج
االنتخابــات مرفوقــة بكشــف الحســاب البنكــي الوحيــد املفتــوح بعنــوان الحملــة،

-

تســليم هــذه الوثائــق دفعــة واحــدة مباشــرة إلــى الكتابــة العا ّمــة ملحكمــة
املختصــة تراب ّيــا ،مقابــل وصــل.
املحاســبات أو إلــى كتابــة إحــدى هيئاتهــا
ّ

الفصــل ( 87جديــد) :تنشــر القائمــات املترشــحة واملترشــحون واألحزاب حســاباتهم
املاليــة بإحــدى الجرائــد اليوميــة الصــادرة فــي البــاد التونســية في ظرف شــهرين
مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات أو االســتفتاء وذلــك وفــق نمــوذج
ذمــة
مختصــر تعـدّه محكمــة املحاســبات وتضعــه علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى ّ
القائمــات املترشــحة واملترشــحني واألحزاب.
الفصــل  :88يتعــن علــى ّ
كل مترشــح أو حــزب أو رئيــس قائمــة مترشــحة حفــظ الحســابية
ووثائــق اإلثبــات التــي بحوزتــه بمــا فيهــا الوثائــق البنكيــة ملـ ّدة خمــس ســنوات ،وبالنســبة إلــى
القائمــات الحزبيــة يحــل الحــزب محــل رؤســاء قائماتــه.
وعلــى ّ
كل حــزب سياســي أو قائمــة مترشــحة يتقـ ّرر ح ّلــه قبــل انقضــاء األجــل املذكــور إيــداع
هــذه الوثائــق مقابــل وصــل مباشــرة إلــى الكتابــة العا ّمــة ملحكمــة املحاســبات أو إلــى كتابــة
املختصــة تراب ّيــا.
إحــدى هيئاتهــا الجهو ّيــة
ّ

الفرع الثالث :الرقابة على تمويل الحملة
ّ
ّ
املترشــح أو
املترشــحة أو
الفصــل  :89تتولــى الهيئــة خــال الحملــة مراقبــة التــزام القائمــة
الحــزب ،بقواعــد تمويــل الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء ووســائلها وفـــرض احترامهــا
بالــــــتعاون مــع مختلــف الهيــاكل العمـــــومية بمــا فــي ذلــك البنــك املركــــــزي ومحكمــة
املحاســبات ووزارة املاليــة.
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الفصــل  :90يشــرف البنــك املركــزي التونســي علــى عمليــة فتــح الحســابات البنكيــة املذكــورة
ويســهر علــى عــدم فتــح أكثــر مــن حســاب بنكــي لــكل مترشــح أو قائمــة مترشــحة أو حــزب،
ويتولــى مــد الهيئــة ومحكمــة املحاســبات بكشــف فــي هــذه الحســابات.
يتع ّيــن علــى البنــك املركــزي التونســي ووزارة املاليــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بمــا يحــول
دون التمويــل األجنبــي لالنتخابــات واالســتفتاء.
الفصــل  :91تتولــى محكمــة املحاســبات إنجــاز رقابتهــا علــى مــوارد ومصاريــف ّ
كل قائمــة
ّ
ّ
واملخصصــة للحملــة ،والتثبــت مــن االلتــزام بوحــدة الحســاب
مترشــح أو حــزب،
مترشــحة أو
ّ
وإنجــاز رقابتهــا علــى مــوارد الحســاب البنكــي الوحيــد ومصاريفــه.
الفصــل  :92تنطبــق اإلجــراءات املقــ ّررة بالقانــون ّ
املنظــم ملحكمــة املحاســبات علــى رقابــة
ّ
ّ
للمترشــحني واألحــزاب السياســية وقائمــات املترشــحني مــا لــم تتعــارض
تمويــل الحملــة،
صراحــة مــع أحــكام هــذا القانــون.
وتكــون هــذه الرقابــة مســتند ّية أو ميدان ّيــة وشــاملة أو انتقائ ّيــة والحقــة أو متزامنــة مــع الحملــة.
ّ
ّ
املترشــحة التــي تفــوز فــي االنتخابــات.
املترشــحني والقائمــات
وتكــون وجوب ّيــة بالنســبة إلــى
وتنجــز هــذه الرقابــة بالتزامــن مــع الرقابــة املاليــة للحــزب بالنســبة إلــى األحــزاب والقائمــات
الفائــزة.
الفصل  :93تهدف رقابة محكمة املحاسبات على تمويل الحملة ،إلى التثبت من:
ّ
املترشــحني أو األحــزاب
• إنجــاز كل املصاريــف املتع ّلقــة بالحملــة بالنســبة إلــى
ّ
املترشــحة مــن خــال الحســاب البنكــي الوحيــد املفتــوح
السياســية أو القائمــات
للغــرض واملصــ ّرح بــه لــدى الهيئــة،
• مســك ّ
ّ
مترشــحة حســاب ّية ذات مصداق ّيــة
ـي أو قائمــة
كل مترشــح أو حــزب سياسـ ّ
تتض ّمــن بيانــات شــاملة ودقيقــة حــول ّ
كل عمل ّيــات القبــض والصــرف املتّصلــة بتمويــل
الحملــة،
• تحقيق املداخيل من مصادر مشروعة،
• الطابع االنتخابي للنفقة،
ّ
املترشحني أو القائمات أو األحزاب لسقف اإلنفاق االنتخابي،
• احترام
• عدم ارتكاب املترشحني لجرائم انتخابية.
الفصــل  :94تم ـ ّد الهيئــة محكمــة املحاســبات فــي أجــل ال يتجــاوز ثالثــة أ ّيــام مــن انطــاق
الحملــة بمــا يلــي:
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• قائمة األحزاب وقائمات املترشحني والقائمات املترشحة،

ّ
املترشــحة أو
• قائمــة الحســابات البنكيــة املفتوحــة مــن قبــل القائمــات
ّ
املترشــحني أو األحــزاب،

• قائمــة األشــخاص املخ ـ ّول لهــم التص ـ ّرف فــي الحســابات البنكيــة باســم ّ
كل حــزب
ّ
مترشــحة.
سياســي أو قائمــة
وتتو ّلــى الهيئــة إعــام محكمــة املحاســبات بـ ّ
ـكل تغييــر يمكــن أن يطــرأ علــى القائمــات املذكــورة
أعاله.
الفصل  :95يمكن ملحكمة املحاسبات:
• أن تطلــب مــن الســلطات اإلدار ّيــة ذات النظــر م ّدهــا ببيــان تفصيلــي حــول التصاريــح
املق ّدمــة إلقامــة التظاهــرات واألنشــطة املنجــزة خــال الحملة،
• أن تطلــب مــن أيــة جهــة كانــت ّ
كل وثيقــة ذات عالقــة بتمويــل الحملــة يمكــن أن تكــون
لهــا جــدوى فــي إنجــاز العمــل الرقابــي املوكــول إلــى املحكمــة فــي هــذا اإلطــار.
الفصــل  :96ال يجــوز للمؤسســات البنك ّيــة املعنيــة أو أي هيــكل عمومــي معارضــة محكمــة
املحاســبات والهيئــة بالسـ ّر البنكــي لالمتنــاع عــن م ّدهــا باملعلومــات والوثائــق الالزمــة إلنجــاز
عملهــا.
الفصــل  :97تقــوم محكمــة املحاســبات بإعــداد تقريــر عــام يتض ّمــن نتائــج رقابتهــا علــى تمويل
الحملــة فــي أجــل أقصــاه سـتّة أشــهر مــن تاريــخ اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة لالنتخابات.
وينشــر تقريــر محكمــة املحاســبات مباشــرة بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وبموقعهــا
االلكتروني.

الفرع الرابع :املخالفات املالية واالنتخابية
ّ
مترشــح أو حــزب
الفصــل ( 98جديــد) :إذا لــم يتــم إيــداع الحســاب املالــي لقائمــة أو
وفقــا للصيــغ وفــي األجــل املنصــوص عليــه بالفصــل  86مــن هــذا القانــون تقضــي
محكمــة املحاســبات بتســليط خطيــة تســاوي  10مــرات املبلــغ األقصــى للمســاعدة
العموميــة بالدائــرة املعنيــة.
ّ
إذا قــررت محكمــة املحاســبات رفــض الحســاب املالــي لقائمــة أو مترشــح أو
حــزب تقضــي بتســليط خطيــة تســاوي بــن خمــس وســبع مــرات املبلــغ األقصــى
للمســاعدة العموميــة بالدائــرة املعنيــة.
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وفــي صــورة تجــاوز الســقف االنتخابــي بإحــدى الدوائــر االنتخابيــة ،تســ ّلط
ّ
املترشــح أو الحــزب:
محكمــة املحاســبات العقوبــات التاليــة علــى القائمــة أو
• عقوبــة ماليــة تســاوي املبلــغ املتجــاوز للســقف إذا كان التجــاوز فــي
حــدود ،20%
• عقوبــة ماليــة تســاوي ضعفــي قيمــة املبلــغ املتجــاوز للســقف إذا كان
التجــاوز بأكثــر مــن  % 20والــى حــد ،% 50
• عقــــــوبة ماليــة تســاوي خمســة أضعــاف لقيمــة املبلــغ املتجــاوز للســقف
إذا كان التجــاوز بأكثــر مــن  % 50والــى حــد ،75%
وفــي صــورة عــدم إيــداع الحســاب املالــي طبق ـ ًا للفقــرة األولــى مــن هــذا الفصــل،
أو تجــاوز ســقف اإلنفــاق بأكثــر مــن  ،75%تسـ ّلط محكمــة املحاســبات عقوبــة ماليــة
تســاوي خمســة أضعــاف قيمــة املبلــغ املُجــاوز للســقف وتصـ ّرح بإســقاط عضويــة
كل عضــو ّ
ترشــح عــن تلــك القائمــات.
تصــدر األحــكام ابتدائيـ ًا وتســتأنف حســب اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالقانون
ّ
املنظــم ملحكمة املحاســبات.
الفصــل  :99تس ـ ّلط محكمــة املحاســبات عقوبــة ماليــة تتــراوح بــن خمســمائة دينــار وألفــن
ّ
املترشــحني أو القائمــات املترشــحة أو األحــزاب السياسـ ّية التــي تعمــد
وخمســمائة دينــار علــى
إلــى عرقلــة أعمالهــا بالتأخيــر فــي م ّدهــا بالوثائــق املطلوبــة إلنجــاز األعمــال الرقابيــة املوكولــة
لهــا.
كمــا يمكــن للمحكمــة تســليط عقوبــة ماليــة تتــراوح بــن ألــف دينــار وخمســة آالف دينــار علــى
املترشــحني أو القائمــات املترشــحة أو األحــزاب السياس ـ ّية التــي تخالــف األحــكام الــواردة
بالفصــول  78و 84إلــى  86مــن هــذا القانــون.
تصــدر هــذه األحــكام ابتدائيــ ًا وتســتأنف حســب اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالقانــون
ّ
املنظــم ملحكمــة املحاســبات.
الفصــل  :100تسـ ّلط العقوبــات املال ّيــة الــواردة فــي هــذا الفــرع علــى الحــزب السياســي املعنــي
ـي وتس ـ ّلط علــى أعضــاء
إن كانــت املخالفــة املوجبــة للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل حــزب سياسـ ّ
ّ
املترشــحني بالتضامــن فيمــا بينهــم إن كانــت املخالفــة املوجبــة للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل
قائمــة
ّ
مترشــحة.
قائمــة
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الباب الخامس

االقتراع والفرز وإعالن النتائج

القسم األول – أحكام عامة متعلقة باالقتراع
الفصــل ( 101جديــد) :تتــم دعــوة الناخبــن بأمــر رئاســي فــي أجــل أدنــاه ثالثــة
أشــهر قبــل يــوم االقتــراع بالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية والجهويــة
والبلديــة والرئاســية ،وفــي أجــل أدنــاه شــهران بالنســبة إلــى االســتفتاء.
الفصل  :102مدة االقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.
ويتــم االقتــراع للــدورة الثانيــة بالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاســية خــال األســبوعني التاليــن
لإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
ويشــارك فــي االقتــراع الناخبــون املرســمون بقائمــات الناخبــن التــي تــم اعتمادهــا فــي الــدورة
األولى.
الفصــل  :103بصــرف النظــر عــن األحــكام املتعلقــة بموعــد االقتــراع الــواردة بالفصــل ،102
تُجــرى عمليــة التصويــت للتونســيني بالخــارج بالنســبة لالنتخابــات واالســتفتاء فــي ثالثــة أيــام
متتاليــة آخرهــا يــوم االقتــراع داخــل الجمهوريــة.
الفصــل  103مكـ ّرر :بصــرف النظــر عــن األحــكام املتع ّلقــة بموعــد االقتــراع الــواردة
بالفصــل ُ ،102تجــرى عمليــة التصويــت للعســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي
بالنســبة لالنتخابــات البلديــة والجهويــة قبــل يــوم االقتــراع فــي آجــال تضبطهــا
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات علــى أن يتــم فــرز أصواتهــم بالتزامــن مــع
عمليــات الفــرز فــي كافــة مكاتــب االقتــراع.
وتضبــط الهيئــة إجــراءات تصويــت العســكريني وقــوات األمــن الداخلــي بالنســبة
لالنتخابــات البلديــة والجهويــة.
الفصــل  :104إذا تعـ ّذر إجــراء االنتخابــات فــي موعدهــا بســبب خطــر داهــم وفــق الفصــل 80
مــن الدســتور يتــم اإلعــان عــن تأجيلهــا.
وإذا اقتضــى التأجيــل تمديــد املــدة الرئاســية أو النيابيــة يتولــى مجلــس نــواب الشــعب التمديــد
بموجــب قانــون طبــق الفصل ْيــن  56و 75مــن الدســتور.
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تتم الدعوة لالنتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بنا ًء على رأي مطابق للهيئة.
الفصــل  :105يمكــن للهيئــة تأجيــل االقتــراع فــي مكتــب اقتــراع أو أكثــر ،إذا تب ّيــن لهــا
اســتحالة إجــراء االنتخابــات بهــا .وتقــ ّرر فــي هــذه الحالــة إعــادة االقتــراع فيهــا طبــق
اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــل  142مــن هــذا القانــون.

القسم الثاني – نظام االقتراع
الفرع األول :االنتخابات التشريعية
الفصــل  :106يتـ ّم تقســيم الدوائــر االنتخابيــة و ُيضبــط عــدد مقاعدهــا باالســتناد إلــى قانــون
يصــدر ســنة علــى األقــل قبــل املوعــد الــدوري لالنتخابــات التشــريعية.
الفصــل  :107يجــرى التصويــت علــى القائمــات فــي دورة واحــدة ،ويت ـ ّم توزيــع املقاعــد فــي
مســتوى الدوائــر علــى أســاس التمثيــل النســبي مــع األخــذ بأكبــر البقايــا.
ّ
املترشــحة دون شــطب أو تغييــر لترتيــب
الفصــل  :108يختــار الناخــب إحــدى القائمــات
ّ
املترشــحني.
الفصــل  :109إذا تق ّدمــت إلــى االنتخابــات قائمــة واحــدة فــي الدائــرة االنتخابيــة ،فإنــه يصـ ّرح
تحصلــت عليهــا.
بفوزهــا مهمــا كان عــدد األصــوات التــي
ّ
الفصــل  :110إذا ّ
ترشــحت علــى مســتوى الدائــرة أكثــر مــن قائمــة ،يت ـ ّم فــي مرحلــة أولــى
توزيــع املقاعــد علــى أســاس الحاصــل االنتخابــي.
يت ـ ّم تحديــد الحاصــل االنتخابــي بقســمة عــدد األصــوات املص ـ ّرح بهــا علــى عــدد املقاعــد
املخصصــة للدائــرة .و ُيســند إلــى القائمــة عــدد مقاعــد بقــدر عــدد املــرات التــي تحصلــت فيهــا
ّ
علــى الحاصــل االنتخابــي.
وال تعتمد األوراق البيضاء في احتساب الحاصل االنتخابي.
وتسند املقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.
وإذا بقيــت مقاعــد لــم تــوزّع علــى أســاس الحاصــل االنتخابــي ،فإنــه يتـ ّم توزيعهــا فــي مرحلــة
ثانيــة علــى أســاس أكبــر البقايــا علــى مســتوى الدائــرة .وإذا تســاوت بقايــا قائمتــن أو أكثــر
يتـ ّم تغليــب املترشــح األصغــر سـنّا.
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الفرع الثاني :االنتخابات الرئاسية
الفصل  :111ينتخب رئيس الجمهورية باألغلبية املطلقة لألصوات املص ّرح بها.
الفصــل  :112فــي صــورة عــدم حصــول أي مــن املترشــحني علــى األغلبيــة املطلقــة مــن
األصــوات املصــ ّرح بهــا فــي الــدورة األولــىّ ،
تنظــم دورة ثانيــة خــال األســبوعني التاليــن
لإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى يتقــدم إليهــا املترشــحان املحــرزان علــى أكثــر
عــدد مــن األصــوات فــي الــدورة األولــى.
املتحصل على أغلبية األصوات.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز املترشح
ّ
وفــي صــورة تســاوي عــدد األصــوات بــن عــدد مــن املترشــحني يتــم تقديــم املرشــح األكبــر
س ـنّا ،أو التصريــح بفــوزه إذا كان التســاوي فــي الــدورة الثانيــة.

الفرع الثالث :االستفتاء
الفصــل  :113تتــم دعــوة الناخبــن إلــى االســتفتاء بأمــر رئاســي يلحــق بــه مشــروع النــص
الــذي ســيعرض علــى االســتفتاء .وينشــر هــذا األمــر وملحقــه بالرائــد الرســمي للجمهوريــة
التونســية.
الفصــل  :114يشــارك التونســيون بالخــارج والذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط الــواردة بالفصل ْيــن
 5و 6مــن هــذا القانــون فــي االســتفتاء.
الفصــل  :115تتــم صياغــة نــص الســؤال املعــروض علــى االســتفتاء علــى النحــو التالــي« :هــل
توافــق علــى مقتــرح تعديــل الدســتور أو مشــروع القانــون املعــروض عليــك؟» وال تكــون اإلجابــة
عليــه إال بـــاملوافقة أو الرفض.
الفصــل  :116تعمــل الهيئــة علــى ضمــان املســاواة فــي اســتعمال وســائل الدعاية بــن األحزاب
النياب ّيــة املشــاركة في االســتفتاء.
الفصل  :117تُعتمد قاعدة أغلبية األصوات املص ّرح بها في اإلعالن عن نتائج االستفتاء.

الفرع الرابع :االنتخابات البلدية والجهوية
الفصــل  117مكــرر :يتــم ضبــط عــدد أعضــاء املجالــس البلديــة اعتمــادا علــى عــدد
ســكان البلديــات وفقــا آلخــر إحصائيــات رســمية فــي تاريــخ صــدور األمــر الرئاســي
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املتع ّلــق بدعــوة الناخبــن حســب الجــدول التالــي:
عدد السكان بالبلدية

أقل من 10.000
25.000
10.000
50.000
25.001
100.000
50.001
200.000
100.001
300.000
200.001
400.000
300.001
500.000
400.001
أكثر من 500.000

عدد أعضاء املجالس
البلدية

12
18
24
30
36
42
48
54
60

يتــم ضبــط عــدد أعضــاء املجالــس الجهويــة اعتمــادا علــى عــدد ســكان الواليــات
وفقــا آلخــر إحصائيــات رســمية فــي تاريــخ صــدور األمــر الرئاســي املتع ّلــق بدعــوة
الناخبــن حســب الجــدول التالــي:
عدد السكان بالجهة

أقل من 150.000
300.000
150.001
400.000
300.001
600.000
400.001
800.000
600.001
900.000
800.001
أكثر من 900.000

عدد أعضاء املجالس
الجهوية

36
42
46
50
54
58
62

الفصــل  117ثالثــا :يتــم التصويــت حســب دوائــر انتخابيــة ويكــون تــراب كل بلديــة
أو جهــة دائــرة انتخابيــة.
الفصــل  117رابعــاُ :ينتخــب أعضــاء املجالــس البلديــة والجهويــة ملــدة نيابيــة
بخمــس ســنوات .ويتــم انتخابهــم خــال األشــهر الثالثــة األخيــرة من املـدّة النيابية.
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الفصــل  117خامســاُ :يجــرى التصويــت علــى القائمــات فــي دورة واحــدة ،ويتــم
توزيــع املقاعــد فــي مســتوى الدوائــر علــى أســاس التمثيــل النســبي مــع األخــذ
بأكبــر البقايــا.
إذا ترشــحت علــى مســتوى الدائــرة أكثــر مــن قائمــة ،يتــم فــي مرحلــة أولــى توزيــع
املقاعــد علــى أســاس الحاصــل االنتخابــي.
يتــم تحديــد الحاصــل االنتخابــي بقســمة عــدد األصــوات املصــرح بهــا علــى عــدد
املخصصــة للدائــرة.
املقاعــد
ّ
ال تحتســب األوراق البيضــاء واألصــوات الراجعــة للقائمــات التــي تحصلــت علــى
أقــل مــن  3%مــن األصــوات املصــ ّرح بهــا علــى مســتوى الدائــرة فــي احتســاب
الحاصــل االنتخابــي.
تحصلــت علــى أقــل مــن 3%
ال تدخــل فــي توزيــع املقاعــد القائمــات املترشــحة التــي
ّ
مــن األصــوات املصـ ّرح بهــا علــى مســتوى الدائــرة.
و ُيســند إلــى القائمــة عــدد مقاعــد بقــدر عــدد املــرات التــي تحصلــت فيهــا علــى
الحاصــل االنتخابــي.
و ُتسند املقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.
وإذا بقيــت مقاعــد لــم تــو ّزع علــى أســاس الحاصــل االنتخابــي ،فإنــه يتـ ّم توزيعهــا
فــي مرحلــة ثانيــة علــى أســاس أكبــر البقايــا علــى مســتوى الدائــرة .وإذا تســاوت
بقايــا قائمتــن أو أكثــر يتـ ّم تغليــب املترشــح األصغــر سـ ّنا.
يترشــح رؤســاء القائمــات الفائــزة فــي االنتخابــات ملنصــب رئيــس املجلــس البلــدي
أو الجهــوي وذلــك فــي جلســته األولــى برئاســة أكبــر األعضــاء ســ ًنا مــن دون
املترشــحني.
ُينتخــب رئيــس املجلــس مــن طــرف األعضــاء انتخا ًبــا حـ ًرا ،ســر ًيا ،نزيهً ــا وشــفا ًفا.
املتحصــل علــى األغلبيــة املُطلقــة لألصــوات.
رئيســا للمجلــس املترشــح
ويكــون
ّ
ً
وفــي صــورة عــدم حصــول أي مــن املترشــحني علــى األغلبيــة املُطلقــةُ ،ت ّ
نظــم دورة
املتحصــان علــى الرتبــة األولــى والثانيــة حســب
ثانيــة ،يتق ـدّم لهــا املترشــحان
ّ
عــدد األصــوات املُ
تحصــل عليهــا فــي الــدورة األولــى.
ّ
ّ
املتحصل على أكثر األصوات.
املترشح
رئيسا للمجلس
ويكون
ّ
ً
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وفي حالة تساوي األصوات بني املترشحني يتم تغليب األصغر س ًنا.
الفصــل  117سادســا :يختــار الناخــب إحــدى القائمــات املترشــحة لعضويــة
املجالــس البلديــة أو الجهويــة دون شــطب أو تغييــر لترتيــب املترشــحني.
الفصــل  117ســابعا :إذا تقدمــت إلــى االنتخابــات قائمــة واحــدة فــي الدائــرة
االنتخابيــة ،فإنــه يصــرح بفوزهــا مهمــا كان عــدد األصــوات التــي تحصلــت عليهــا.

القسم الثالث – عملية االقتراع
ويحجر التصويت بالوكالة.
الفصل  :118التصويت شخصي
ّ
يمارس الناخب حق االقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
الفصــل  :119تضبــط الهيئــة قائمــة مكاتــب االقتــراع لــكل دائــرة انتخابيــة أو بلديــة أو معتمديــة
أو عمــادة ،وتعمــل علــى أن ال يتجــاوز عــدد الناخبــن  600ناخــب فــي كل مكتــب اقتــراع.
يتــم نشــر القــرار املتعلــق بضبــط قائمــة مكاتــب االقتــراع بالهيئــة وبمراكــز الواليــات
واملعتمديــات ومكاتــب العمــد والبلديــات وبمقــرات البعثــات الدبلوماســية والقنصليــات وباملوقــع
اإللكترونــي للهيئــة وبــأي وســيلة أخــرى.
الفصــل  :120ال يمكــن أن يكــون موقــع مكاتــب االقتــراع فــي أماكــن تابعــة لحــزب سياســي أو
لجمعيــة أو منظمــة غيــر حكوميــة.
الفصــل  :121تتولــى الهيئــة تعيــن رؤســاء مكاتــب االقتــراع وأعضائهــا ممــن تتوفــر فيهــم
شــروط النزاهــة والحيــاد واالســتقاللية ،وتضبــط شــروط وصيــغ تعيينهــم وتعويضهــم عنــد
االقتضــاء.
تنشــر الهيئــة بموقعهــا االلكترونــي فــي آجــال معقولــة تحددهــا قائمــة أعضــاء مكاتــب االقتــراع
بمــا فــي ذلــك رؤســاء املكاتــب.
ويمكــن للمترشــحني أو ممثلــي القائمــات املترشــحة أو األحــزاب طلــب مراجعــة يــودع لــدى
الهيئــة بالدائــرة التــي بهــا عــن العضــو املعنــي ،ويكــون ذلــك فــي أجــل معقــول تحــدده الهيئــة.
ال يجــوز ألي عضــو بمكتــب االقتــراع أن يكــون زوج ـ ًا أو أص ـ ً
ا أو فرع ـ ًا ألحــد املترشــحني
ً
ســواء كان مــن الدرجــة األولــى أو الثانيــة أو أن يكــون صهــره أو أجيــرا لديــه أو منخرطــا
بحــزب سياســي.
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وال يمكــن أن يكــون مــن بــن أعضــاء أو رؤســاء مكاتــب االقتــراع كل مــن تحمــل مســؤولية فــي
هيــاكل التجمــع الدســتوري الديمقراطــي املنحـ ّـل وفــق مقتضيــات األمــر عــدد  1089لســنة 2011
املــؤرخ فــي  3أوت .2011
الفصــل  :122تتولــى الهيئــة إعــام العمــوم بمواعيــد فتــح مكاتــب االقتــراع وغلقهــا عبــر
موقعهــا اإللكترونــي أو بــأي وســيلة أخــرى.
ّ
ّ
مترشــح أو حــزب ،تعيــن ممثلــن للحضــور
مترشــحة أو
الفصــل  :123يمكــن لــكل قائمــة
بمكاتــب االقتــراع.
ّ
املترشــحني بالنســبة إلــى
يتــم قبــول املطالــب املقدمــة إلــى الهيئــة مــن ممثلــي
االنتخابــات الرئاســية وممثلــي القائمــات بالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية
والبلديــة والجهويــة ،ومــن األحــزاب املشــاركة فــي االســتفتاء واملالحظــن طبــق
روزنامــة تضبطهــا الهيئــة.
ّ
املترشــحني أو األحــزاب وللمالحظــن تدويــن
الفصــل  :124يمكــن ملم ّثلــي القائمــات أو
ملحوظاتهــم حــول ســير االقتــراع ضمــن مذكــرة ترفــق وجوبــا بمحضــر عمليــة االقتــراع.
ّ
املترشــحة
يحجــر علــى أعضــاء مكاتــب االقتــراع واملالحظــن ومم ّثلــي املترشــحني أو القائمــات
ّ
أو األحــزاب حمــل شــارات تــدل علــى انتمــاء سياســي .ويســهر رئيــس مكتــب االقتــراع علــى
احتــرام هــذا التحجيــر.
الفصــل  :125يحفــظ رئيــس مكتــب االقتــراع النظــام داخــل املكتــب ويتع ّيــن عليــه اتخــاذ
التدابيــر الالزمــة لضمــان حســن ســير العمليــة االنتخابيــة أو االســتفتاء ومنــع كل عمــل مــن
شــأنه التأثيــر عليهــا ،ويمكنــه االســتعانة بالقــوة العامــة عنــد االقتضــاء.
يحجــر حمــل أســلحة داخــل مراكــز ومكاتــب االقتــراع باســتثناء أعــوان قــوات األمــن والجيــش
ّ
الوطنيــن املوجوديــن بهــا بموافقــة رئيــس مركــز أو مكتــب االقتــراع.
الفصــل  :126تجــرى كل مــن االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية والبلدية والجهوية
واالســتفتاء فــي الدوائــر االنتخابيــة املح ـدّدة لهــا وذلــك بواســطة ورقــة تصويــت
موحــدة تتولــى الهيئــة تصميمهــا وطباعتهــا بــكل وضــوح ود ّقــة لتجنــب وقــوع
الناخــب فــي خطــأ.
تكــون ورقــة التصويــت باأللــوان .وتفادي ـ ًا لــكل التبــاس أو خلــط تســعى الهيئــة إلــى تنظيــم
أســماء املترشــحني أو القائمــات بطريقــة عموديــة.
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تتولــى الهيئــة قبــل بدايــة الحملــة االنتخابيــة نشــر نمــوذج لورقــة التصويــت علــى موقعهــا
اإللكترونــي.
الفصــل  :127يع ّلــق بمدخــل كل مركــز أو مكتــب اقتــراع نســخة رســمية مــن قائمــة الناخبــن
املرســمني بــه.
ّ
الفصــل  127مكـ ّرر :بصــرف النظــر عــن األحــكام املتع ّلقــة بتعليــق قائمــة الناخبــن
الــواردة بالفصــل  ،127ال يتــم تعليــق قائمــات الناخبــن فــي مدخــل مركــز أو مكتــب
املخصــص للناخبــن مــن األمنيــن والعســكريني.
االقتــراع
ّ
يحجــر أي نشــاط انتخابــي أو دعائــي داخــل كل مــن مركــز ومكتــب االقتــراع
الفصــل ّ :128
أو فــي محيطهمــا.
يتولــى كل مــن رئيــس مركــز أو مكتــب االقتــراع ،قبــل انطــاق عمليــة االقتــراع أو أثناءهــا إزالــة
الصــور والشــعارات والرمــوز املقامــة وغيرهــا مــن اإلعالنات.
الفصــل  :129يتولــى رئيــس املكتــب ،قبــل انطــاق عمليــة االقتــراع ،التأ ّكــد أمــام الحاضريــن
مــن ممثلــي القائمــات أو املترشــحني أو األحــزاب أو املالحظــن مــن أن صنــدوق االقتــراع
فــارغ قبــل إقفالــه وفقــا لإلجــراءات والصيــغ التــي تضبطهــا الهيئــة.
يــدرج رئيــس املكتــب بمحضــر عمليــة االقتــراع وجوبــا عــدد أوراق التصويــت املسـ ّلمة وأرقــام
املرســمني باملكتــب.
أقفــال الصنــدوق وعــدد الناخبــن
ّ
ويمضــي أعضــاء املكتــب ومم ّثلــو القائمــات املترشــحة ومم ّثلــو املترشــحني ومم ّثلــو األحــزاب
علــى محضــر عمليــة االقتــراع .وفــي صــورة رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك
باملحضــر مــع ذكــر األســباب إن وجــدت.
الفصــل  :130عنــد دخــول الناخــب مكتــب االقتــراع ،يتــم التّثبــت مــن اســمه ولقبــه وعــدد بطاقــة
الخاصــة بمكتــب
التعريــف الوطنيــة أو جــواز الســفر ،ومــن إدراج اســمه بقائمــة الناخبــن
ّ
االقتــراع ويمضــي أمــام اســمه ولقبــه.
يتسـ ّلم الناخــب ورقــة التصويــت بعــد ختمهــا مــن رئيــس املكتــب ويدخــل الخلــوة وجوبـ ًا ،وإثــر
املخصــص للغــرض علــى مــرأى مــن الحاضريــن بمكتــب
خروجــه يضــع الورقــة فــي الصنــدوق
ّ
االقتراع.
يمكن للهيئة اعتماد الحبر االنتخابي بالنسبة إلى الناخب واملرافق.
ولكل ناخب دخل مركز االقتراع قبل الوقت املع ّين لختم االقتراع الحق في التصويت.
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ُهيــأ مكاتــب االقتــراع لتمكــن الناخبــن ذوي اإلعاقــة مــن ممارســة حقهــم فــي
الفصــل  :131ت َّ
االقتــراع وذلــك وفقــا للتراتيــب التــي تضبطهــا الهيئــة.
يمــارس الناخــب ذو اإلعاقــة حقــه فــي االقتــراع طبقــا للتدابيــر التــي تتخذهــا الهيئــة مــع
مراعــاة مبــدأ شــخص ّية وســرية االقتــراع وفــي حــدود مــا تقتضيــه اإلعاقــة.
الخاصــة بــذوي اإلعاقــة يــوم االقتــراع كل ناخــب يســتظهر
وينتفــع بالتدابيــر واإلجــراءات
ّ
ببطاقــة إعاقــة.
الفصــل  :132يمكــن للناخبــن ذوي اإلعاقــة اآلتــي ذكرهــم اصطحــاب مرافــق تتوفــر فيــه صفــة
الناخــب يختارونــه بأنفســهم علــى أن يكــون قرينــه أو مــن أصولــه أو مــن فروعــه:
• الكفيف،
• الحامل إلعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.
وفــي صــورة عــدم اصطحــاب مرافــق يك ّلــف رئيــس مكتــب االقتــراع بطلــب مــن ذي اإلعاقــة،
أحــد الناخبــن املتواجديــن بمكتــب االقتــراع ملســاعدته علــى التصويــت.
ال يمكــن للمرافــق أو للناخــب الــذي اختــاره رئيــس مكتــب االقتــراع أن يســاعد أكثــر مــن
ناخــب.
ويتعــن علــى املرافــق عــدم التأثيــر علــى اختيــار الناخــب ذي اإلعاقــة .ويقتصــر دوره علــى
مســاعدته فــي إتمــام العمليــات التــي يســتعصي عليــه القيــام بهــا بمفــرده.
الفصــل  :133يتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع النظــر فــي تحفظــات مم ّثلــي املترشــحني أو
القائمــات املترشــحة أو األحــزاب حــول تطبيــق التراتيــب واإلجــراءات املتع ّلقــة باالقتــراع طبــق
القانــون والنصــوص التطبيقيــة الصــادرة عــن الهيئــة فــي الغــرض .وتكــون قراراتــه نافــذة فــور
صدورهــا علــى أن يت ـ ّم تضمــن التحفظــات والقــرارات صلــب محضــر عمليــة االقتــراع.

القسم الرابع – الفرز وإعالن النتائج
الفرع األول :الفرز
الفصــل ( 134جديــد) :تجــرى عمليــة الفــرز عالنيــة ويحضرهــا املالحظــون ومم ّثلــو
القائمــات املترشــحة ومم ّثلــو املترشــحني ومم ّثلــو األحــزاب.
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الفصــل  :135يباشــر أعضــاء مكتــب االقتــراع عمليــة فــرز األصــوات حــال االنتهــاء مــن
عمليــات التصويــت.
ُيحصــي أعضــاء املكتــب عــدد اإلمضــاءات بقائمــة الناخبــن ويتــم التنصيــص علــى ذلــك
حصــى مــا بــه مــن أوراق تصويــت ،فــإن كان
بمحضــر عمليــة الفــرز .ث ـ ّم ُيفتــح الصنــدوق و ُي َ
ّ
عددهــا يفــوق عــدد اإلمضــاءات أو يقـ ّـل عنهــا ،يعــاد اإلحصــاء مـ ّرة أخــرى ،فــإذا تأكــد عــدم
التطابــق بــن عــدد أوراق التصويــت وعــدد املقترعــن ،يقــع التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر.
ويتــم التحـ ّري عــن ســبب عــدم التطابــق ثــم يــأذن رئيــس املكتــب بالشــروع فــي عمليــة الفــرز.
ـجل الفــارزون بورقــة الكشــف عــدد
عنــد انتهــاء عمليــات الكشــف عــن نتائــج التصويــت يسـ ّ
ّ
مترشــحة أو مترشــح أو اإلجابتــن بالنســبة إلــى
تحصلــت عليهــا كل قائمــة
األصــوات التــي
ّ
االســتفتاء ،ثــم يذيلونهــا بإمضاءاتهــم ويس ـ ّلمونها إلــى رئيــس املكتــب مــع أوراق التصويــت.
الفصــل  :136تلغــى وال تحتســب ضمــن األوراق املصــرح بهــا كل ورقــة ملغــاة علــى معنــى
الفصــل  3مــن هــذا القانــون ومنهــا خاصــة:
• ورقة التصويت غير املختومة من رئيس مكتب االقتراع،
• ورقة التصويت التي تحمل عالمة أو تنصيصا يع ّرف بالناخب،

ّ
ّ
مترشــحني أو اســم شــخص
مترشــح أو
• ورقــة التصويــت التــي بهــا تعويــض أو زيادة
ّ
مترشــح،
غير
• ورقــة التصويــت التــي تض ّمنــت تصويتــا ألكثــر مــن قائمــة مترشــحة وألكثــر مــن
ّ
مترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية،
• ورقة التصويت التي تض ّمنت إجابات متناقضة في االستفتاء.
ويحصي أعضاء املكتب األوراق البيضاء التي ال تحتسب في نتيجة االقتراع.
الفصــل  :137يضبــط مكتــب االقتــراع نتيجــة االقتــراع بجمــع النتائــج التــي احتــوت عليهــا
أوراق الكشــف املح ـ ّررة مــن قبــل الفارزيــن.
خاصــة التنصيصــات
الفصــل  :138يتض ّمــن محضــر عمليــة الفــرز املح ـ ّرر فــي ع ـ ّدة نظائــر
ّ
التاليــة:
• أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
املرسمني بمكتب االقتراع،
• عدد الناخبني
ّ
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• عدد الناخبني الذين قاموا بالتصويت،
• عدد أوراق التصويت التالفة،
• عدد األوراق الباقية،
• عدد أوراق التصويت املستخرجة من صندوق االقتراع،
• عدد أوراق التصويت امللغاة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء،
• العــدد الجملــي لألصــوات املصـ ّرح بهــا والتــي تحصلــت عليهــا كل القائمــات أو كل
املترشــحني أو كل تصويــت باملوافقــة والرفــض بالنســبة لالســتفتاء،
• عــدد األصــوات التــي تحصلــت عليهــا كل قائمــة أو كل مترشــح أو كل تصويــت
باملوافقــة أو بالرفــض بالنســبة لالســتفتاء.
ّ
ّ
املترشــحني أو األحــزاب واملالحظــن املطالبــة
املترشــحة أو
الفصــل  :139ملمثلــي القائمــات
ّ
الخاصــة بعمليــة الفــرز ضمــن مذكــرة ترفــق بمحضــر
بتضمــن جميــع املالحظــات والتّحفظــات
ّ
عمليــة الفــرز ويتو ّلــى رئيــس املكتــب اإلجابــة عنهــا وتدويــن ذلــك صلــب املذ ّكــرة.
الفصــل  :140بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز يمضــي أعضــاء مكتــب االقتــراع وممثلــو
القائمــات أو مم ّثلــو املترشــحني أو مم ّثلــو األحــزاب علــى محضــر عمليــة الفــرز .وفــي صــورة
رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع ذكــر األســباب إن وجــدت.
يع ّلــق رئيــس املكتــب أو مــن يع ّوضــه مــن أعضائــه أمــام كل مكتــب اقتــراع محضــر عمليــة
الفــرز الخــاص بــه ،ويوضــع نظيــر مــن املحضــر بصنــدوق االقتــراع.
تنشر محاضر عمليات الفرز ملكاتب االقتراع على املوقع االلكتروني للهيئة.
الفصــل ( 141جديــد) :تع ّيــن الهيئــة مكتبــا مركزيــا أو أكثــر بــكل دائــرة انتخابيــة،
يك ّلــف بجمــع نتائــج االقتــراع .ويمكــن لهــا عنــد االقتضــاء أن تع ّيــن مركــزا أو عـدّة
مراكــز جمــع بــكل دائــرة انتخابيــة.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من املكتب املركزي ومراكز الجمع.
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الفرع الثاني :إعالن النتائج
الفصــل  :142تراقــب الهيئــة قــرارات مكاتــب االقتــراع واملكاتــب املركزيــة ومراكــز الجمــع
فــي مجــال االقتــراع والفــرز ،وتقــوم بالتحقيــق فــي أســباب عــدم التطابــق بــن عــدد أوراق
التصويــت وعــدد املقترعــن وإصــاح األخطــاء املاديــة والحســابية فــي محاضــر الفــرز إن
وجــدت .وللهيئــة أن تعيــد الفــرز فــي مكتــب اقتــراع أو أكثــر .ولهــا أن تلغــي النتائــج فيــه أو
فــي دائــرة انتخابيــة إذا تب ّيــن لهــا وجــود إخــاالت جوهريــة وحاســمة شــابت عمليــة االقتــراع
والفــرز.
وتعلــم الهيئــة النيابــة العموميــة عنــد االشــتباه فــي ارتــكاب مخالفــات أو جرائــم أثنــاء
االنتخابــات أو االســتفتاء.
إذا كان مــن شــأن النتائــج امللغــاة التأثيــر علــى تحديــد املقاعــد الفائــزة فــي
االنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة ،أو املترشــح الفائــز فــي االنتخابــات
املترشــح ْين لــدورة اإلعــادة ،أو نتيجــة االســتفتاء ،تقــوم الهيئــة
الرئاســية ،أو
َ
بإعــادة االقتــراع أو االســتفتاء فــي الدوائــر االنتخابيــة التــي ألغيــت فيهــا النتائــج
طبــق األحــكام الــواردة باألبــواب املتعلقــة بالفتــرة االنتخابيــة واالقتــراع والفــرز
وإعــان النتائــج ،وذلــك فــي مــدة ال تتجــاوز الثالثــن يومــا املواليــة النقضــاء
أجــل الطعــن فــي النتائــج األوليــة لالنتخابــات واالســتفتاء أو لإلعــام باألحــكام
الصــادرة عــن املحكمــة اإلدار ّيــة العليــا.
ال تتــم إعــادة االقتــراع إال بــن القائمــات واملترشــحني واألحــزاب الذيــن ســبق لهــم املشــاركة
فــي االنتخابــات واالســتفتاء.
الفصــل ( 143جديــد) :تتث ّبــت الهيئــة مــن احتــرام الفائزيــن ألحــكام الفتــرة
االنتخابيــة وتمويلهــا .ويجــب أن تقــ ّرر إلغــاء نتائــج الفائزيــن بصفــة كليــة أو
جزئيــة إذا تب ّيــن لهــا أن مخالفتهــم لهــذه األحــكام أ ّثــرت علــى نتائــج االنتخابــات
بصفــة جوهريــة وحاســمة وتكــون قراراتهــا معللــة .وفــي هــذه الحالــة يقــع إعــادة
احتســاب نتائــج االنتخابــات التشــريعية أو البلديــة أو الجهويــة دون األخــذ بعــن
االعتبــار األصــوات التــي تـ ّم إلغاؤهــا ،وفــي االنتخابــات الرئاســية يتــم االقتصــار
علــى إعــادة ترتيــب املترشــحني دون إعــادة احتســاب النتائــج.
الفصــل  :144تتولــى الهيئــة اإلعــان عــن النتائــج األ ّوليــة لالنتخابــات واالســتفتاء بمــا فيهــا
قــرارات إلغــاء نتائــج الفائزيــن فــي أجــل أقصــاه األيــام الثالثــة التــي تلــي االقتــراع واالنتهــاء
مــن الفــرز ،ويت ـ ّم تعليــق النتائــج بمق ـ ّرات الهيئــة وإدراجهــا بموقعهــا االلكترونــي مصحوبــة
بنســخ مــن محاضــر عمليــات الفــرز وبالقــرارات التصحيحيــة التــي اتخذتهــا الهيئــة.
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الفرع الثالث :نزاعات النتائج
الفصــل ( 145جديــد) :يمكــن الطعــن أمــام املحاكــم اإلداريــة االســتئنافية فــي النتائــج
األوليــة لالنتخابــات واالســتفتاء فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أ ّيــام مــن تاريــخ تعليقهــا
بمقــرات الهيئــة.
يوجــه إلــى
وعلــى الطــرف الراغــب فــي ممارســة الطعــن فــي النتائــج األوليــة أن ّ
الهيئــة إعالمــا بــه بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن العريضــة واملؤيــدات.
و ُيرفــع الطعــن وجوبــا بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة مــن
قبــل رئيــس القائمــة املترشــحة أو أحــد أعضائهــا أو املمثــل القانونــي للحــزب فــي
خصــوص النتائــج املصـ ّرح بهــا بالدائــرة االنتخابيــة املترشــحني بهــا .وبالنســبة
ّ
إلــى االنتخابــات الرئاســية مــن قبــل ّ
مترشــح وبالنســبة إلــى االســتفتاء مــن قبــل
كل
ّ
كل ممثــل قانونــي لحــزب شــارك فيــه ،ويكــون ذلــك بواســطة محــام لــدى التعقيــب.
يجــب أن يكــون مطلــب الطعــن مع ّلــا ومحتو ًيــا علــى أســماء األطــراف ومق ّراتهــم
وعلــى عــرض موجــز للوقائــع ويكــون مشــفوعا باملؤيــدات وبمحضــر اإلعــام
بالطعــن وعلــى التنبيــه علــى األطــراف بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا
يفيــد تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املع ّيــن مــن املحكمة،
وإال رفــض شــكال .يتـ ّم تمثيــل الهيئــة مــن قبــل رئيســها ويمكنــه تكليــف مــن يم ّثلــه
فــي الغــرض.
تتولــى كتابــة املحكمــة اإلداريــة االســتئنافية ترســيم العريضــة وإحالتهــا فــورا إلى
رئيــس الدائــرة االســتئنافية الــذي يع ّيــن مق ـ ّر ًرا يتولــى تحــت إشــرافه التحقيــق
فــي القضيــة.
ويتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعيــن جلســة مرافعــة فــي أجــل قــدره ثالثــة أيــام
ـأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
مــن تاريــخ تقديــم الطعــن واســتدعاء األطــراف بـ ّ
وتتولــى الدائــرة إثــر املرافعــة حجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم
فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن تاريــخ جلســة املرافعــة ،وتــأذن بالتنفيــذ علــى
املســودة.
ـأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه
وتعلــم املحكمــة األطــراف بالحكــم بـ ّ
ثالثــة أيــام مــن تاريــخ التصريــح بــه.
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الفصــل ( 146جديــد) :يمكــن الطعــن فــي األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم اإلداريــة
االســتئنافية مــن الهيئــة أو املترشــحني املشــمولني بالحكــم أمــام املحكمــة اإلداريــة
العليــا فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام بــه.
يوجــه إلــى الهيئــة واألطــراف
وعلــى الطــرف الراغــب فــي ممارســة الطعــن أن ّ
املشــمولة بالطعــن إعالمــا بــه بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن عريضــة الطعــن
ومؤيداتهــا والتنبيــه علــى األطــراف بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد
تبليغهــا لألطــراف األخــرى فــي أجــل أقصــاه جلســة املرافعــة املع ّينــة مــن املحكمــة.
ويرفــع الطعــن بموجــب عريضــة يتولــى املترشــح أو مــن يمثلــه أو القائمــة
املترشــحة أو مــن يم ّثلهــا إيداعهــا بكتابــة املحكمــة اإلدار ّيــة العليــا ،وذلــك بواســطة
محــام لــدى التعقيــب.
وتكــون العريضــة معللــة ومصحوبــة بنســخة رقميــة منهــا وبنســخة مــن الحكــم
املطعــون فيــه ومحضــر اإلعــام بالطعــن وإال ُرفــض طعنــه.
توصلهــا بالعريضــة ترســيمها وإحالتهــا فــورا إلــى
تتولــى كتابــة املحكمــة حــال
ّ
الرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة العليــا الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال لــدى الهيئــة
الحكميــة املعنيــة ليتــم التحقيــق فيهــا.
ويع ّيــن الرئيــس األول جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
ـأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا وذلــك فــي أجــل
تقديــم الطعــن واســتدعاء األطــراف بـ ّ
أقصــاه ثالثــة أيــام قبــل جلســة املرافعــة .يت ـ ّم تمثيــل الهيئــة مــن قبــل رئيســها،
ويمكنــه تكليــف مــن يم ّثلــه فــي الغــرض .وتتولــى الهيئــة الحكميــة املتعهــدة حجــز
القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ
جلســة املرافعــة ،وتــأذن بالتنفيــذ علــى املســودّة.
ـأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه
وتعلــم املحكمــة األطــراف بالحكــم بـ ّ
يومــان مــن تاريــخ التصريــح بــه .ويكــون القــرار با ّتــا وال يقبــل أي وجــه مــن أوجــه
الطعــن ولــو بالتعقيــب.
ّ
للمترشــحني
الفصــل  :147تفتــح الطعــون بالنســبة للــدورة الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية
الذيــن شــاركوا فــي الــدورة األولــى .وتســري نفــس اآلجــال واإلجــراءات املنصــوص عليهــا
بالفصلــن  145و 146مــن هــذا القانــون.
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توصلهــا
الفصــل  :148تصـ ّرح الهيئــة بالنتائــج النهائيــة لالنتخابــات فــي أجــل  48ســاعة مــن ّ
بآخــر حكــم صــادر عــن الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة اإلداريــة فــي خصــوص الطعــون
املتعلقــة بالنتائــج األوليــة لالنتخابــات واالســتفتاء أو بعــد انقضــاء أجــل الطعــن ،وذلــك بقــرار
ينشــر باملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وبالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.
الفصــل  148مكـ ّرر :خال ًفــا ملــا ورد فــي الفصــل ( 145جديــد) ،يتــم الطعــن فــي النتائــج
األوليــة لالنتخابــات فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ تعليقهــا ،وتعيــن جلســة
مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ تقديــم الطعــن ،والتصريــح بالحكــم
فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ جلســة املرافعــة ،وإعــام األطــراف بالحكــم فــي
أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.
خال ًفــا ملــا ورد فــي الفصــل ( 146جديــد) ،يتــم الطعــن باالســتئناف فــي أجــل أقصــاه
يومــان ،ويتــم تعيــن جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ تقديــم
الطعــن ،وتدلــي الجهــة املدعــى عليهــا بملحوظاتهــا الكتابيــة فــي أجــل أقصــاه يــوم
جلســة املرافعــة ،ويتــم التصريــح بالحكــم فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
جلســة املرافعــة ،وإعــام األطــراف بالحكــم فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ
التصريــح بــه.
وتســري هــذه اآلجــال علــى االنتخابــات املنظمــة طبــق الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل
 75والفصــل  86مــن الدســتور .وباســتثناء أيــام األعيــاد الوطنيــة والدينيــةُ ،تعتبــر
كامــل أيــام األســبوع أيــام عمــل بالنســبة إلــى الهيئــة واملحاكــم املتعهــدة بالطعــون
املتع ّلقــة بهــذه االنتخابــات واألطــراف املعنيــة بالنــزاع.
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الباب السادس

الجرائم االنتخابية

الفصــل ُ :149يعاقــب بخطيــة قدرهــا  500دينــار كل مــن تع ّمــد إفشــاء ســر يتعلــق باختيــار
الناخــب فــي نطــاق أحــكام الفصــل  132مــن هــذا القانــون.
الفصــل  :150كل مخالفــة ألحــكام الفصــل  61والفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  62مــن هــذا
القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن خمســمائة دينــار إلــى ألــف دينــار.
الفصل  :151يعاقب بخطية قدرها ألف دينار:
• كل رئيــس مكتــب اقتــراع أو عضــو مكتــب اقتــراع تخ ّلــف دون عــذر شــرعي عــن
االلتحــاق يــوم االقتــراع بمكتــب االقتــراع،
• كل مــن تسـ ّبب مــن أعضــاء مكتــب االقتــراع دون عــذر شــرعي فــي تأخيــر انطــاق
عمليــة االقتــراع فــي الوقــت املح ـ ّدد لذلــك أو أوقفهــا دون مبــرر قبــل الوقــت املق ـ ّرر
النتهائهــا وفقـ ًا ألحــكام هــذا القانــون والنصــوص التطبيقيــة الصــادرة عــن الهيئــة فــي
الغــرض أو تباطــأ فــي اتخــاذ أي إجــراء مــن اإلجــراءات املقـ ّررة فــي الغــرض قصــد
إعاقتهــا أو تأخيرهــا.
الفصــل  :152كل مخالفــة ألحــكام الفصــل  58مــن هــذا القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة
قدرهــا  3آالف دينــار.
الفصــل  :153كل مخالفــة ألحــكام الفقرتــن األولــى والثانيــة مــن الفصــل  53والفصــل 54
والفقــرة األولــى مــن الفصــل  66مــن هــذا القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن ألفــن إلــى
خمســة آالف دينــار.
الفصــل  :154كل مخالفــة ألحــكام الفصــل  57مــن هــذا القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن
 5آالف إلــى  10آالف دينــار.
الفصــل  :155كل مخالفــة ألحــكام الفصــل  69مــن هــذا القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن
 3آالف دينــار إلــى  20ألــف دينــار.
الفصــل  :156كل مخالفــة ألحــكام الفصــل  70مــن هــذا القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن
 20ألــف دينــار إلــى  50ألــف دينــار.
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الفصــل  :157يعاقــب بالســجن مــدة شــهر وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل رئيــس مكتــب
ّ
املترشــحني أو مم ّثلــي
اقتــراع امتنــع عــن فتــح صنــدوق االقتــراع أمــام الحاضريــن مــن ممثلــي
ّ
القائمــات أو األحــزاب أو املالحظــن قبــل انطــاق عمليــة االقتــراع للتأكــد مــن أنــه فــارغ.
الفصل  :158يعاقب بالسجن  6أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
• كل شــخص ينتحــل اســما أو صفــة أو يدلــي بتصريحــات أو شــهائد مد ّلســة أو
يخفــي حالــة حرمــان نــص عليهــا القانــون ،أو يتقــ ّدم لالقتــراع بأكثــر مــن مكتــب
اقتــراع،
• كل مــن أورد عمــدا بيانــات كاذبــة فــي مطلــب االعتــراض علــى القائمــات االنتخابيــة
أو فــي مطلــب ترشــحه.
الفصــل  :159يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة كل مخالــف ألحــكام الفقــرة
األخيــرة مــن الفصــل  53والفصــل  56مــن هــذا القانــون.
الفصل  :160يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:
• كل مــن تعمــد القيــام داخــل مركــز أو مكتــب االقتــراع أو بمحيطــه خــرق ســر ّية
االقتــراع أو املــس بنزاهتــه أو الحيلولــة دون إجــراء االقتــراع.
بالســب أو القــذف أو
• كل مــن اعتــدى علــى أعضــاء مكاتــب االقتــراع أو الفارزيــن ّ
التهديــد أثنــاء تأديتهــم لعملهــم أو بســببه ممــا تر ّتــب عنــه تعليــق عمليــة االقتــراع أو
الفــرز.
الفصــل  :161يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن ألــف
إلــى  3آالف دينــار:
• كل شــخص تـ ّم ضبطــه بصــدد تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثيــر علــى
الناخــب أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل الناخــب علــى اإلمســاك عــن التصويــت
ســواء كان ذلــك قبــل االقتــراع أو أثنــاءه أو بعــده.
أي ناخب ملنعه من ممارسة حقه االنتخابي.
• كل شخص تعمد عرقلة ّ
• كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب االقتراع.
الفصــل  :162يعاقــب بالســجن مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن  3آالف إلــى
 5آالف دينــار:
• كل مــن اعتــدى علــى حريــة االقتــراع باســتعمال العنــف أو التهديــد بــه ســواء
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مباشــرة علــى الناخــب أو علــى أقاربــه أو بالتهديــد بفقــدان وظيفتــه أو عـ ّرض الناخــب
فــي شــخصه أو ممتلكاتــه إلــى ضــرر.
• كل مــن تع ّمــد إحــداث الفوضــى والشــغب داخــل مكاتــب االقتــراع أو فــي محيطهــا
أو أقــدم بواســطة تج ّمعــات أو مظاهــرات علــى إحــداث الفوضــى واالضطرابــات فــي
ســير عمليــة االقتــراع.
ّ
املترشــح
الفصــل  :163مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل  ،80إذا ثبــت ملحكمــة املحاســبات أنّ
تحصلــت علــى تمويــل أجنبــي لحملتهــا االنتخابيــة فإنّهــا تحكــم بإلزامهــا بدفــع
أو القائمــة قــد
ّ
ً
خطيــة مال ّيــة تتــراوح بــن عشــرة أضعــاف وخمســن ضعفـا ملقــدار قيمــة التمويــل األجنبــي.
ويفقــد أعضــاء القائمــة املتم ّتعــة بالتمويــل األجنبــي عضويتهــم باملجلــس املُن َت َخب
ّ
املترشــح لرئاســة الجمهوريــة املتم ّتــع بالتمويــل األجنبــي بالســجن ملـدّة
ويعاقــب
خمــس ســنوات.
تمــت إدانتــه بالحصــول علــى تمويــل أجنبــي لحملتــه االنتخابيــة
و ُيحــرم كل مــن ّ
ّ
ّ
مــن أعضــاء قائمــات أو مترشــحني مــن الترشــح فــي االنتخابــات ملــدّة خمــس
ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم باإلدانــة.
الفصل  :164يعاقب بالسجن ملدة  6سنوات وبخطية مالية قدرها  5آالف دينار:
أي مــن الفارزيــن قــام بتدليــس أوراق التصويــت أو
• كل عضــو مكتــب اقتــراع أو ّ
محضــر االقتــراع أو محضــر الفــرز أو أوراق تجميــع النتائــج أو تع ّمــد قــراءة ورقــة
التصويــت علــى غيــر حقيقتهــا أو بخــاف مــا ورد فيهــا.
• كل مــن اختلــس أو أتلــف أو حجــز محاضــر أو صناديــق االقتــراع أو أوراق
التصويــت.
• كل شــخص عمــد إلــى كســر صنــدوق االقتــراع وإتــاف األوراق والوثائــق املض ّمنــة
ـأي
بــه أو إبــدال األوراق والوثائــق التــي يحتويهــا بــأوراق تصويــت ووثائــق أخــرى أو بـ ّ
أعمــال أخــرى ترمــي إلــى تغييــر أو محاولــة تغييــر نتيجــة االقتــراع والنيــل مــن سـ ّرية
التصويت.
ّ
ســخر أو اســتأجر أشــخاصا قصــد تهديــد الناخبــن أو اإلخــال
• كل شــخص
بالنظــام العــام.
• كل شــخص اقتحــم مكاتــب االقتــراع أو مراكــز الجمــع أو املكاتــب املركزيــة
باســتعمال العنــف لتعطيــل عمليــة االقتــراع أو الفــرز.
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وير ّفــع العقــاب إلــى الســجن ملــدة  10ســنوات إذا كان املقتحمــون أو مــن حاولــوا االقتحــام
حاملــن ألســلحة.
الفصــل  :165يعاقــب كل مــن الشــريك أو الوســيط أو املحــرض علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم
املنصــوص عليهــا بهــذا القانــون بالعقوبــة املقــررة للفاعــل األصلــي.
واملحاولة موجبة للعقاب.
الفصــل  :166عــاوة علــى العقوبــات املنصــوص عليهــا بالفصــول املشــار إليهــا أعــاه ،يمكــن
تســليط عقوبــة تكميليــة تقضــي بالحرمــان مــن الحــق فــي االقتــراع ملـ ّدة ال تقــل عــن ســنتني وال
ـت ســنوات علــى مرتكــب إحــدى الجرائــم االنتخابيــة التــي ُســلطت عليــه بمقتضاهــا
تتعــدى سـ ّ
عقوبــة بالســجن ملـ ّدة ســنة أو أكثــر.
الفصــل  :167تســقط بالتقــادم الجرائــم املنصــوص عليهــا بهــذا القانــون إثــر انقضــاء ثــاث
ســنوات مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات.

الباب السابع

األحكام الختامية واالنتقالية

الفصــل  :168تعفــى مــن التســجيل والطابــع الجبائــي جميــع الوثائــق والقــرارات الصــادرة
فــي املــادة االنتخابيــة.
الفصــل  :169تتولــى الهيئــة بالنســبة لالنتخابــات املقبلــة ضبــط ســجل الناخبــن انطالقــا مــن
قائمــات الناخبــن املرســمني إراديــا بمناســبة انتخابــات املجلــس الوطنــي التأسيســي.
ّ
الترشــح املنصــوص عليهــا
الفصــل ( 170جديــد) :إضافــة إلــى مرفقــات طلــب
سادســا وملــف الترشــح املنصــوص عليــه بالفصــل  40مــن هــذا
بالفصلــن  21و49
ً
القانــون ،يتع ّيــن علــى كل مترشــح وعلــى أعضــاء كل قائمــة مترشــحة ســبق لهــم
الترشــح النتخابــات املجلــس الوطنــي التأسيســي أو الترشــح ألول انتخابــات
تشــريعية ورئاســية وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون ومتخلــدة بذمتهــم مســتحقات
بعنــوان أحــكام التمويــل العمومــي للحملــة االنتخابيــة أن ُيقدّمــوا ضمــن ملــف
ّ
ترشــحهم مــا يفيــد إرجــاع قيمــة التمويــل العمومــي املطالبــن بإرجاعهــا وخــاص
الخطايــا التــي ُســلطت عليهــم بموجــب أحــكام قضائيــة باتــة.
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الفصــل  :171خالفـ ًا ملــا ورد بالفقــرة األولــى مــن الفصــل  ،41تتــم تزكيــة املترشــح لالنتخابــات
الرئاســية القادمــة مــن عشــرة أعضــاء باملجلــس الوطنــي التأسيســي أو مــن عشــرة آالف مــن
الناخبــن املرســمني واملوزعــن علــى األقــل علــى عشــر دوائــر انتخابيــة علــى أن ال يقــل عددهــم
عــن خمســمائة ناخــب بــكل دائــرة منهــا.
الفصــل  :172إلــى حــن صــدور قانــون ينظــم ســبر اآلراء ،يحجــر خــال الفتــرة االنتخابيــة بــثّ
ونشــر نتائــج ســبر اآلراء التــي لهــا صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة باالنتخابــات واالســتفتاء
والدراســات والتعاليــق الصحف ّيــة املتعلقــة بهــا عبــر مختلــف وســائل اإلعــام.
الفصــل  :173إلــى حــن صــدور القانــون املتعلــق بتقســيم الدوائــر االنتخابيــة واملنصــوص
عليــه فــي الفصــل  106مــن هــذا القانــونُ ،يعتمــد نفــس تقســيم الدوائــر وعــدد املقاعــد الــذي
اعتمــد فــي انتخــاب املجلــس الوطنــي التأسيســي.
الفصــل  173مكـ ّرر :وف ًقــا ملقتضيــات الفصــل  148مــن األحــكام االنتقاليــة للدســتور
وإلــى حــن املصادقــة علــى القوانــن املنصــوص عليهــا ببــاب الســلطة املحليــة،
يتواصــل العمــل بأحــكام القانــون األساســي عدد  33لســنة  1975املتع ّلــق بالبلديات.
وبنــا ًء عليــه وإلــى حــن صــدور القانــون املتع ّلــق بتقســيم الجماعــات املحليــة
واملُشــار إليــه بالفصــل  131مــن الدســتور يعتمــد التقســيم الترابــي املك ـ ّرس قبــل
نشــر هــذا القانــون.
الفصــل  :174إلــى حــن صــدور القانــون املنظــم ملحكمــة املحاســبات وتوليهــا الفعلــي ملهامهــا،
تتولــى دائــرة املحاســبات الصالحيــات واملهــام املســندة لـــمحكمة املحاســبات بمقتضــى هــذا
القانــون .ويتــم الطعــن باالســتئناف فــي األحــكام االبتدائيــة الصــادرة عــن دائــرة املحاســبات
أمــام الهيئــة التعقيبيــة املنصــوص عليهــا بالفصــل  40مــن القانــون عــدد  8لســنة  1968املــؤرخ
فــي  8مــارس  1968املتعلــق بتنظيــم دائــرة املحاســبات.
الفصــل  174مكــ ّرر :إلــى حــن صــدور القانــون املتعلــق بتنظيــم القضــاء اإلداري
واختصاصاتــه واإلجــراءات املتبعــة لديــه والنظــام األساســي الخــاص بقضاتــه،
وتو ّلــي املحاكــم اإلداريــة االبتدائيــة املنصــوص عليهــا بهــذا القانــون ملهامهــا،
تتعهّ ــد دوائــر ابتدائيــة بالجهــات متفرعــة عــن املحكمــة اإلداريــة يتــم إحداثهــا
طبــق الفصــل ( 15جديــد) مــن القانــون املتعلــق باملحكمــة اإلداريــة ،باالختصــاص
املســند للمحاكــم املذكــورة.
وتتولــى ّ
كل مــن الجلســة العامــة القضائيــة والدوائــر االســتئنافية باملحكمــة
اإلداريــة االختصاصــات املوكولــة بموجــب هــذا القانــون لـ ّ
ـكل مــن املحكمــة اإلداريــة
العليــا وللمحاكــم اإلداريــة االســتئنافية.
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الفصــل  :175بصــرف النظــر عــن األحــكام الــواردة بالفصــل  28مــن القانــون األساســي عــدد
 23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات،
وإلــى غايــة انقضــاء مــدة ثالثــة أشــهر من االعــان عن النتائــج النهائيــة لالنتخابات التشــريعية
والرئاســية القادمــة ،تعفــى نفقــات الهيئــة مــن األحــكام املتعلقــة بالصفقــات العموميــة.
ويتعــن علــى الهيئــة فــي هــذه الحالــة احتــرام مبــدإ املنافســة وشــفافية اإلجــراءات واملســاواة
أمــام الطلبــات العموميــة.
الفصــل  175مكــ ّرر :يتــم االنتهــاء مــن تعويــض تركيبــة النيابــات الخصوصيــة
بالبلديــات التــي ال يترأســها معتمــد فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة أشــهر قبــل التاريــخ
املح ـدّد إلجــراء االنتخابــات البلديــة.
ألول انتخابــات بلديــة وجهوية بعد صــدور هذا القانون،
الفصــل  175ثالثــا :بالنســبة ّ
تتــم الدعــوة مــن قبــل والــي الجهــة ألول جلســة للمجلــس البلــدي أو الجهــوي
املنتخــب وذلــك فــي أجــل أقصــاه واحــد وعشــرين يومــا مــن تاريــخ اإلعــان عــن
النتائــج النهائيــة لالنتخابــات.
الفصــل  :176تُلغــى أحــكام املجلــة االنتخابيــة الصــادرة بمقتضــى القانــون عــدد  25لســنة
 1969املــؤ ّرخ فــي  8أفريــل  1969مثلمــا ت ـ ّم تنقيحهــا بالقوانــن الالحقــة وجميــع النصــوص
املخالفــة لهــذا القانــون.

ُينشــر هــذا القانــون األساســي بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية و ُينفــذ كقانــون مــن
قوانــن الدولــة.

تونس في  26ماي .2014
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي
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قانــون أساســي عــدد  23لســنة 2012
مــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012يتعلــق
1
بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون
األساســي عــدد  44لســنة  2013املــؤرخ
فــي  01نوفمبــر  2 2013وبالقانــون
األساســي عــدد  52لســنة  2013املــؤرخ
3
فــي  28ديســمبر .2013
الفصــل األول :تحــدث هيئــة عموميــة مســتقلة ودائمــة تســمى «الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات» تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل اإلداري واملالــي مقرهــا تونــس
العاصمــة.
الفصــل  :2تســهر الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات علــى ضمــان انتخابــات واســتفتاءات
ديمقراطيــة وح ـ ّرة وتعدديــة ونزيهــة وشــفافة.
الفصــل  :3تتولــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات القيــام بجميــع العمليــات املرتبطــة
بتنظيــم االنتخابــات واالســتفتاءات وإدارتهــا واإلشــراف عليهــا طبقــا لهــذا القانــون وللتشــريع
االنتخابــي وتقــوم فــي هــذا اإلطــار خاصــة بمــا يلــي:
 .1مسك سجل الناخبني وتحيينه بصفة مستمرة،
 .2ضبــط قائمــات الناخبــن الخاصــة بــكل انتخــاب أو اســتفتاء ومراجعتهــا عنــد
االقتضــاء وإشــهارها خاصــة علــى املوقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة وفــي آجــال
يح ّددهــا القانــون اإلنتخابــي،
 .3السهر على ضمان حق االقتراع لكل ناخب،
 .4ضمــان املعاملــة املتســاوية بــن جميــع الناخبــن وجميــع املترشــحني وجميــع
1
2
3

الرائد الرسمي عدد  101املؤرخ في  21ديسمبر .2012
الرائد الرسمي عدد  87املؤرخ في  1نوفمبر .2013
الرائد الرسمي عدد  104املؤرخ في  30ديسمبر .2013
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املتدخلــن خــال العمليــات االنتخابيــة واالســتفتائية،
 .5وضــع روزنامــة االنتخابــات واالســتفتاءات وإشــهارها وتنفيذهــا بمــا يتفــق مــع
املــدد املقــررة بالدســتور والقانــون االنتخابــي،
 .6قبول ملفات الترشح لالنتخابات والبت فيها وفقا ألحكام التشريع االنتخابي،
 .7وضــع آليــات التنظيــم واإلدارة والرقابــة الضامنــة لنزاهــة االنتخابات واالســتفتاءات
وشفافيتها،
 .8فرز األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية لالنتخابات واالستفتاءات،
 .9وضــع مدونــات حســن الســلوك االنتخابــي الضامنــة ملبــادئ النزاهــة والشــفافية
والحيــاد وحســن توظيــف املــال العــام وعــدم تضــارب املصالــح،
 .10اعتمــاد ممثلــي املترشــحني فــي مكاتــب االقتــراع واعتمــاد املالحظــن والضيــوف
والصحفيــن املحليــن واألجانــب ملتابعــة مراحــل املســار االنتخابــي .وتح ـ ّدد الهيئــة
بقــرار مــن مجلســها معاييــر وشــروط اعتمــاد املالحظــن والضيــوف والصحفيــن
األجانــب واملترجمــن العاملــن معهــم.
 .11تكوين املشرفني على مختلف مك ّونات املسار االنتخابي،
 .12ضبــط برامــج التحســيس والتثقيــف االنتخابــي والتعــاون فــي هــذا املجــال مــع
جميــع مكونــات املجتمــع املدنــي الناشــطة فــي مجــال االنتخابــات وطنيــا ودوليــا،
 .13مراقبــة االلتــزام بقواعــد الحمــات االنتخابيــة ووســائلها املضبوطــة بالتشــريع
االنتخابــي وفــرض احترامهــا طبــق القانــون بالتعــاون مــع الهيــاكل العموميــة،
 .14مراقبــة تمويــل الحمــات االنتخابيــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة فــي شــأنه مــع
ضمــان املســاواة بــن كل املترشــحني فــي التمويــل العمومــي،
 .15تقديم مقترحات لتطوير املنظومة االنتخابية،
 .16إبــداء الــرأي فــي جميــع مشــاريع النصــوص ذات العالقــة باالنتخابــات
واالســتفتاءات،
 .17إعــداد تقريــر خــاص حــول ســير كل عمليــة انتخابيــة أو اســتفتائية فــي أجــل
أقصــاه ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ االعــان عــن النتائــج النهائيــة يعــرض علــى رئيــس
الجمهوريــة ورئيــس املجلــس التشــريعي ورئيــس الحكومــة وينشــر بالرائــد الرســمي
للجمهوريــة التونســية وعلــى املوقــع اإللكترونــي الخــاص بالهيئــة،
 .18إعــداد تقريــر ســنوي حــول نشــاط الهيئــة للســنة املنقضيــة وبرنامــج عملها للســنة
التــي تليهــا يعــرض علــى الجلســة العامــة للمجلــس التشــريعي بمناســبة التصويــت
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علــى امليزانيــة الســنوية للهيئــة وينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وعلــى
املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة.
الفصــل  :4تتكــون الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن مجلــس الهيئــة لــه ســلطة تقريريــة
ومن جهاز تنفيذي			 .

الباب األول

مجلس الهيئة

الفصــل  :5يتركــب مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن تســعة أعضــاء ويتــم
اختيارهــم كاآلتــي:
 /1قاضي عدلي
 /2قاضي إداري
 /3محام
 /4عدل إشهاد أو عدل تنفيذ
 /5أســتاذ جامعــي  :مســاعد أو أســتاذ مســاعد أو أســتاذ محاضــر أو أســتاذ تعليــم
عالــي
 /6مهندس مختص في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية
 /7مختص في االتصال
 /8مختص في املالية العمومية
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على األقل.
 /9عضو يمثل التونسيني بالخارج
الفصــل  :6يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات طبقــا لإلجــراءات
التالية:
يتــم إنشــاء لجنــة خاصــة صلــب املجلــس التشــريعي تشــرف علــى دراســة ملفــات الترشــح
وفرزهــا.
تتكــون اللجنــة الخاصــة بالتمثيليــة النســبية عــل أســاس عضــو عــن ّ
كل عشــرة نــواب ()10

القانون األساسي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

ترجــح الكتلــة.
مــع اعتمــاد أكبــر البقايــا وعنــد تســاوي البقايــا بــن كتلــة وغيــر منتمــن لكتــل ّ
يتــرأس اللجنــة الخاصــة رئيــس املجلــس التشــريعي أو أحــد نائبيــه دون املشــاركة فــي
التصويــت عنــد اتخــاذ القــرار.
يفتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بقــرار مــن رئيــس
اللجنــة الخاصــة ينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية ويتضمــن تحديــدا ألجــل تقديــم
الترشــحات ولصيــغ إيداعهــا وللشــروط القانونيــة الواجــب توفرهــا وللوثائــق املكونــة مللــف
الترشــح طبقــا ملــا يقتضيــه الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون.
تقــوم اللجنــة الخاصــة بإعــداد ســلم تقييمــي يقــع اعتمــاده عنــد ضبــط املترشــحني
وترتيبهــم ويتــم إقــراره بتوافــق أعضــاء اللجنــة الخاصــة وينشــر بالرائد الرســمي
للجمهوريــة التونســية عنــد فتــح باب الترشــحات.
تتولــى اللجنــة الخاصــة دراســة ملفــات الترشــح والتــداول علــى ضــوء ملــف كل
مترشــح باالعتمــاد علــى شــروط العضويــة املقــررة بالفصــل  7مــن هــذا القانــون.
وتتولــى ترتيــب املترشــحني عــن كل صنــف مــن األصنــاف املذكــورة بالفصــل 5
واملســتوفني للشــروط املذكــورة ترتيبــا تفاضليــا طبقــا للســلم التقييمــي .وفــي
صــورة التســاوي بــن مرشــحني أو أكثــر تســند لهــم نفــس الرتبــة مــع ترتيبهــم
ترتيبــا أبجديــا .وتنشــر القائمــة النهائيــة للمترشــحني املرتبــن تفاضليــا باملوقــع
االلكترونــي للمجلــس التشــريعي وال يعتــد بــأي ســحب للترشــح بعــد النشــر وال
أثــر لــه علــى بقيــة إجــراءات انتخــاب مجلــس الهيئــة.
يحيــل رئيــس اللجنــة الخاصــة القائمــة النهائيــة للمترشــحني املرتبــن تفاضليــا
حســب كل صنــف علــى الجلســة العامــة للمجلــس التشــريعي النتخــاب األعضــاء
التســعة ( )9ملجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات فــي أجــل أقصــاه يومــان
مــن تاريــخ انتهــاء آجــال الطعــن.
يتــم التصويــت صلــب الجلســة العامــة للمجلــس التشــريعي النتخــاب األعضــاء
التســعة ( )9ملجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وذلــك بأغلبيــة ثلثــي
أعضــاء املجلــس التشــريعي وبالتصويــت الســري علــى األســماء صنفــا صنفــا فــي
دورات متتاليــة إلــى حــن اكتمــال التركيبــة.
يختــار كل عضــو فــي املجلــس التشــريعي تســعة ( )9أعضــاء مــن بــن املرشــحني
املنصــوص عليهــم بالفقــرة  8مــن هــذا الفصــل باعتمــاد التركيبــة املنصــوص عليها
بالفصــل  5مــن هــذا القانــون.
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وفــي حالــة اســتقالة أحــد األعضــاء املنتخبــن قبــل اكتمــال أعضــاء الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات يقــع إعــادة انتخــاب مــن يعوضــه مــن بــن املرشــحني
املتبقــن مــن نفــس الصنــف.
ُينتخــب رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات فــي الجلســة العامــة مــن بــن املترشــحني
مــن األعضــاء التســعة املنتخبــن.
يتــ ّم التصويــت فــي الجلســة العامــة النتخــاب الرئيــس فــي دورة أولــى باألغلبيــة املطلقــة
ألعضــاء املجلــس ،وإذا لــم يتحصــل أي مــن املترشــحني علــى هــذه األغلبيــة فــي الــدورة األولــى
يت ـ ّم التصويــت فــي دورة ثانيــة النتخــاب رئيــس الهيئــة بنفــس األغلبيــة مــن بــن املترشــحني
اإلثنــن املحرزيــن علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات فــي الــدورة األولــى.
ّ
للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات:
الفصل  :7يشترط
• صفة الناخب،
• سن ال تقل عن  35سنة،
• النزاهة واالستقاللية والحياد،
• الكفاءة والخبرة،
• أن ال يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات املهنية،
• عــدم االنخــراط أو النشــاط فــي أي حــزب سياســي خــال الخمــس ســنوات الســابقة
لتاريــخ فتــح الترشــحات،
• عــدم تحمــل أي مســؤولية صلــب حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي املنحــل أو
مناشــدة رئيــس الجمهوريــة املخلــوع للترشــح ملــدة رئاســية جديــدة،

• عــدم تحمــل مســؤولية فــي الحكومــة أو تق ّلــد منصــب والــي أو كاتــب عــام واليــة أو
معتمــد أو عمــدة طيلــة حكــم الرئيــس املخلــوع،
يدلــي ّ
ّ
مترشــح ضمــن ملــف ترشــحه بتصريــح علــى الشــرف يتعلــق بتو ّفــر الشــروط
كل
املنصــوص عليهــا أعــاه.
يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل شــخص تع ّمــد اإلدالء
ّ
ـص عليهــا القانــون دون أن يمنــع
بتصريحــات خاطئــة أو أخفــى مانعــا مــن موانــع
الترشــح نـ ّ
ذلــك مــن تتبعــه طبــق أحــكام املجلــة الجزائيــة.
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الفصــل  :8يجتمــع األعضــاء املنتخبــون فــي جلســة أولــى الختيــار نائــب للرئيــس بالتوافــق وإن
تعــذر فباألغلبيــة املطلقــة لألعضاء.
الفصــل  :9تتحــ ّدد فتــرة واليــة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة
ســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد.
لالنتخابــات بمــ ّدة
ّ
يتـ ّم تجديــد تركيبــة مجلــس الهيئــة بطريقــة تجديــد الثلــث كل ســنتني طبــق اإلجــراءات املقـ ّررة
بالفصــول الخامــس والســادس والســابع مــن هــذا القانــون .يعلــم رئيــس الهيئــة العليا املســتقلة
لالنتخابــات رئيــس املجلــس التشــريعي بقائمــة األعضــاء املعنيــن بالتجديــد وبتاريــخ انتهــاء
مهامهــم قبــل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نهايــة مــدة العضويــة.
يمــارس األعضــاء املنتهيــة م ـ ّدة عضويتهــم مهامهــم صلــب مجلــس الهيئــة إلــى حــن تســلم
األعضــاء الجــدد ملهامهــم.
الفصــل  :10يــؤدي الرئيــس وأعضــاء مجلــس الهيئــة عنــد تســميتهم اليمــن التاليــة أمــام
رئيــس الجمهوريــة « :أقســم بــاهلل العظيــم أن أقــوم بمهامــي بتفــان وصــدق وإخــاص وأن
أعمــل علــى ضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة وأن أؤدي واجباتــي باســتقاللية وحيــاد وأن
أحتــرم الدســتور والقانــون واهلل علــى مــا أقــول شــهيد».
الفصــل  :11رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات هــو ممثلهــا القانونــي وهــو رئيــس
مجلســها وآمــر صــرف ميزانيتهــا.
الفصــل  :12يخضــع رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وأعضــاء مجلســها خصوصــا
للواجبــات التالية:
• واجب الحياد،
• واجب التحفظ،
• واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
• التفرغ الكلي ملمارسة املهام صلب الهيئة،
ّ
الترشــح أليــة انتخابــات طيلــة مــدة العضويــة بالهيئــة وبعــد انقضائهــا ملــدة ال
• عــدم
تقــل عــن خمــس ســنوات،
• التصريــح علــى الشــرف باملكاســب طبقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالقانــون
املتعلــق بالتصريــح علــى الشــرف بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــض األصنــاف مــن
األعــوان العموميــن.
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الفصــل  :13علــى رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وأعضــاء مجلســها التصريــح
بــكل تضــارب مصالــح طيلــة فتــرة العضويــة بالهيئــة.
يعـ ّد تضاربــا للمصالــح كل مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو عالقــة شــخصية
مباشــرة أو غيــر مباشــرة تؤثــر علــى التــزام العضــو املعنــي بالشــروط والواجبــات املحمولــة
عليــه وعلــى حســن أداء الهيئــة ملهامهــا.
علــى العضــو املعنــي بتضــارب املصالــح التصريــح بــه لــدى مجلــس الهيئــة ثــم االمتنــاع عــن
املشــاركة فــي الجلســات أو املــداوالت أو القــرارات ذات العالقــة إلــى حــن بــت مجلــس الهيئــة
فــي االمــر فــي ظــرف عشــرة أيــام مــن تاريــخ التصريــح.
ينعقــد مجلــس الهيئــة بعــد التصريــح بتضــارب املصالــح ويتولــى التــداول بأغلبيــة األعضــاء
ودون حضــور العضــو املعنــي ،وفــي صــورة ثبــوت تضــارب مصالــح وقتــي يقــع إعــام املعنــي
بــه الــذي يمتنــع عــن املشــاركة فــي الجلســات أو املــداوالت أو القــرارات ذات العالقــة إلــى حــن
زوال املانــع .وفــي صــورة ثبــوت تضــارب مصالــح دائــم يقــع إعــام املعنــي بــه الــذي يقــدم
اســتقالته لرئيــس املجلــس خــال الـــثمانية واألربعــن ســاعة املواليــة لإلعــام.
عنــد حصــول العلــم أو اإلعــام الجــدي بحالــة تضــارب مصالــح يتولــى مجلــس الهيئــة بعــد
ســماع العضــو املعنــي التحقيــق فيهــا وفــي صــورة ثبــوت تعمــد العضــو املذكــور إخفــاء
تضــارب فــي املصالــح يعفــى مــن مهامــه طبــق إجــراءات اإلعفــاء املبينــة بالفصــل الخامــس
عشــر مــن هــذا القانــون.
الفصــل  :14ال يمكــن تتبــع أو إيقــاف رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات أو أحــد
أعضــاء مجلســها مــن أجــل أفعــال تتعلــق بأعمالهــم أو بممارســة مهامهــم صلــب الهيئــة إال
بعــد رفــع الحصانــة مــن قبــل الجلســة العامــة للمجلــس التشــريعي باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه
بطلــب مــن العضــو املعنــي أو مــن ثلثــي أعضــاء مجلســها أو مــن الســلطة القضائيــة.
ويت ـ ّم النظــر فــي رفــع الحصانــة علــى أســاس الطلــب املق ـ ّدم مــن الســلطة القضائيــة مرفقــا
بملــف القض ّيــة.
الفصــل  :15فضــا عــن الصــورة املنصــوص عليهــا بالفقــرة الخامســة مــن الفصــل الثالــث
عشــر مــن هــذا القانــون يتـ ّم إعفــاء رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات أو أحــد أعضــاء
مجلســها فــي صــورة ارتكابــه لخطــأ جســيم فــي القيــام بالواجبــات املحمولــة عليــه بمقتضــى
هــذا القانــون أو فــي صــورة اإلدانــة بمقتضــى حكــم بــات مــن أجــل جنحــة قصد ّيــة أو جنايــة أو
فــي صــورة فقدانــه لشــرط مــن شــروط العضويــة بمجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات.
يرفــع طلــب اإلعفــاء مــن قبــل نصــف أعضــاء مجلــس الهيئــة علــى األقــل ويعــرض على الجلســة

القانون األساسي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

العامــة للمجلــس التشــريعي للمصادقــة عليــه باألغلبيــة املطلقــة ألعضائه.
الفصــل  :16فــي حالــة ّ
الشــغور الطــارئ علــى تركيبــة مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات لوفــاة أو اســتقالة أو إعفــاء أو عجــز أو تخـ ٍّـل ،يعايــن مجلــس الهيئــة حالــة ّ
الشــغور
ويدونهــا بمحضــر خــاص يحيلــه صحبــة باقــي امللــف للمجلــس التشــريعي الــذي يتولــى ســد
هــذا الشــغور طبقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــل الســادس مــن هــذا القانــون بنــاءا
علــى طلــب مــن رئيــس الهيئــة أو نصــف أعضــاء مجلســها.
يعتبــر متخ ّليــا الرئيــس أو العضــو الــذي يتغيــب دون مبــرر عــن ثــاث اجتماعــات متتاليــة
ملجلــس الهيئــة رغــم اســتدعائه وإنــذاره بـ ّ
ـكل وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
الفصــل  :17يتقاضــى رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وأعضــاء مجلســها عــن
مهامهــم أجــورا تُصــرف لهــم مــن ميزانيــة الهيئــةّ ،
وتنظــر بأجــرة وزيــر بالنســبة لرئيــس الهيئــة
وتح ـ ّدد بأمــر بالنســبة لألعضــاء.
الفصــل  :18تعقــد اجتماعــات مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بطلــب مــن رئيســها
أو مــن نصــف أعضــاء مجلســها وال تنعقــد إال بحضــور ثلثــي األعضــاء.
يتولــى رئيــس الهيئــة تعيــن مواعيــد االجتماعــات والدعــوة لهــا ورئاســتها وضبــط جــدول
أعمالهــا وإدارتهــا وحفــظ نظامهــا واتخــاذ القــرارات الالزمــة لتنفيــذ مــداوالت املجلــس طبقــا
ملقتضيــات هــذا القانــون وألحــكام النظــام الداخلــي للهيئــة ويعوضــه نائبــه عنــد التعــذر.
تنشــر مــداوالت مجلــس الهيئــة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة وبالرائــد الرســمي للجمهوريــة
التونســية.
يتخــذ مجلــس الهيئــة قراراتــه باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه ويتو ّلــى رئيــس مجلــس الهيئــة
إمضاؤهــا.
الفصــل  :19يتولــى مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وضــع التّراتيــب الالزمــة
لتنفيــذ التشــريع االنتخابــي وتنفيــذ املهــام املوكولــة للهيئــة يمضيهــا رئيــس الهيئــة وتنشــر
بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.
تتو ّلــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لفــرض احتــرام التشــريع
االنتخابــي مــن قبــل جميــع املتدخلــن فــي املســار االنتخابــي بمــا فيهــا تســليط العقوبــات غيــر
الجزائيــة املترتبــة عــن املخالفــات االنتخابيــة.
تكــون التّراتيــب الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات قابلــة للطعــن أمــام
املحاكــم املختصــة بحســب الشــروط واإلجــراءات التــي يضبطهــا القانــون.
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الفصــل  :20تتكــون مــوارد الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن اعتمــادات ســنوية
مخصصــة مــن ميزانيــة الدولــة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
• نفقات تسيير الهيئة
• نفقات التجهيز
• نفقات االنتخابات واالستفتاءات
تضبــط ميزانيــة الهيئــة باقتــراح مــن مجلســها وتعــرض علــى الحكومــة إلبــداء الــرأي قبــل
إحالتهــا علــى املجلــس التشــريعي للمصادقــة عليهــا طبــق اإلجــراءات الخاصــة بميزانيــة
الدولــة.
الفصــل  :21للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بمناســبة االنتخابــات أو االســتفتاءات أن
تحــدث هيئــات فرعيــة لهــا تتولــى مســاعدتها علــى القيــام بمهامهــا املبينــة بهــذا القانــون.
يضبــط مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات تركيبــة الهيئــات الفرعيــة علــى أن ال
يتجــاوز عــدد أعضــاء الهيئــة الفرعيــة الواحــدة أربعــة أعضــاء علــى األكثــر.
ويتــم اختيــار املترشــحني مــن طــرف مجلــس الهيئــة باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه وفقــا لشــروط
العضويــة والواجبــات املحمولــة علــى أعضــاء املجلــس الــواردة بالفصلــن الســابع والثانــي
عشــر مــن هــذا القانــون ومــع مراعــاة االختصاصــات الــواردة بالفصــل الخامــس.
يمكــن ملجلــس الهيئــة أن يفــوض بعــض صالحياتــه للهيئــات الفرعيــة التــي تمارســها تحــت
إشــرافه وطبقــا لقراراتــه.
تعــد كل هيئــة فرعيــة عنــد نهايــة مهامهــا وكلمــا طلــب منهــا ذلــك تقريــرا عــن نشــاطها يعــرض
علــى مجلــس الهيئــة.
الفصــل  :22كل اإلدارات العموميــة مطالبــة فــي حــدود اإلمــكان بــأن تضــع علــى ذمــة
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات جميــع الوســائل املاديــة والبشــرية وجميــع القواعــد البيانية
واملعلوماتيــة بمــا فــي ذلــك اإلحصــاءات واملعطيــات ذات العالقــة بالعمليــات االنتخابيــة بمــا
يســاعد علــى حســن آداء مهامهــا ،وعنــد االمتنــاع غيــر املبـ ّرر مــن قبــل اإلدارة املعنيــة يمكــن
اســتصدار إذن فــي الغــرض مــن املحكمــة اإلداريــة.
وتعمــل مصالــح رئاســة الحكومــة بمناســبة االنتخابــات أو االســتفتاءات علــى تيســير تعــاون
جميع اإلدارات العمومية مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
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الفصــل  :23يحجــر اســتعمال املعطيــات الشــخصية املجمعــة لــدى الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات فــي غيــر العمليــات االنتخابيــة بمــا يتماشــى مــع التشــريع املتعلــق بحمايــة
املعطيــات الشــخصية.
الفصــل  23مكــرر :ال يجــوز الطعــن إال فــي قائمــة املترشــحني أمــام املحكمــة اإلداريــة
وذلــك مــن قبــل املترشــحني دون ســواهم فــي أجــل يــوم واحــد مــن تاريــخ نشــر
القائمــة النهائيــة للمترشــحني باملوقــع االلكترونــي للمجلــس التشــريعي .وال يكــون
الطعــن إال فيمــا تعلــق بالشــروط الــواردة بالفصــل  7مــن هــذا القانــون.
وعلــى الطاعــن فــي هــذه الحالــة أن يوجــه إلــى املجلــس التشــريعي إعالمــا بالطعــن
بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن عريضــة الطعــن ومؤيداتــه .ويرفــع الطعــن
وجوبــا بواســطة محــام مرســم لــدى التعقيــب وتكــون العريضــة معللــة ومشــفوعة
باملؤيــدات وبنســخة مــن محضــر تبليــغ العريضــة إلــى املجلــس التشــريعي.
ويتولــى املجلــس التشــريعي الــرد علــى عريضــة الطعــن فــي أجــل يــوم واحــد مــن
تاريــخ تبليغهــا إليــه.
وتتولــى كتابــة املحكمــة اإلداريــة ترســيم عريضــة الطعــن وإحالتهــا فــورا إلــى
الرئيــس األول الــذي يعينهــا حــاال لــدى الجلســة العامــة القضائيــة التــي تبــت فــي
أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ رد الجهــة املدعــى عليهــا وتــأذن بالتنفيــذ علــى
املســودة.
وتعلــم املحكمــة اإلداريــة األطــراف بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي
أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ التصريــح بــه.
يكــون قــرار الجلســة العامــة للمحكمــة اإلداريــة باتــا وال يقبــل أي وجــه مــن أوجــه
الطعــن ولــو بالتعقيــب.
وفــي صــورة صــدور حكــم يقضــي باإللغــاء تجتمــع اللجنــة الخاصــة فــي أجــل
أقصــاه يومــان مــن تاريــخ صــدوره لتعديــل القائمــة النهائيــة للمترشــحني .وتنشــر
القائمــة بعــد التعديــل باملوقــع االلكترونــي للمجلــس التشــريعي ويحيلهــا رئيــس
اللجنــة مباشــرة إلــى الجلســة العامــة النتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات .ويكــون قــرار اللجنــة الخاصــة فــي هــذه الحالــة نهائيــا
وغيــر قابــل ألي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بدعــوى تجــاوز الســلطة.
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الباب الثاني

الجهاز التنفيذي

الفصــل  :24للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات جهــاز تنفيــذي يباشــر تحــت إشــراف
مجلســها شــؤونها اإلداريــة واملاليــة والفنيــة ويســ ّيره مديــر تنفيــذي.
تحــدث إدارات فرعيــة تابعــة للجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات تتولــى
تنفيــذ املهــام املوكولــة للهيئــة فــي النطــاق الترابــي املحــدد لهــا طبــق قــرارات مجلــس الهيئــة.
الفصــل  :25يقــوم مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بانتــداب املديــر التنفيــذي مــن
ّ
املترشــحني بامللفــات الذيــن يســتجيبون لشــروط الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون
ضمــن
باإلضافــة إلــى شــروط الخبــرة والكفــاءة فــي التصــرف اإلداري واملالــي والفنــي .وتتــم
املصادقــة علــى تعيينــه باألغلبيــة املطلقــة ألعضــاء مجلــس الهيئــة ويتـ ّم إعفــاؤه بنفــس األغلبيــة.
يــؤدي املديــر املنتــدب عنــد تســميته اليمــن التاليــة أمــام مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات» أقســم بــاهلل العظيــم أن أقــوم بمهامــي بتفــان وصــدق وإخــاص وأن أحتــرم
القانــون واهلل علــى مــا أقــول شــهيد».
الفصــل  :26يحضــر املديــر التنفيــذي اجتماعــات مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
ولــه الحــق فــي إبــداء الــرأي دون الحــق فــي التصويــت.
يلتــزم املديــر التنفيــذي بــكل الواجبــات املنصــوص عليهــا بالفصــل الثانــي عشــر مــن هــذا
القانــون.
الفصــل  :27يســهر املديــر التنفيــذي تحــت إشــراف مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابات
وتحــت رقابــة رئيســها علــى حســن ســير إدارة الهيئــة فــي املجــاالت االداريــة واملاليــة والفنيــة
ويتولــى فــي حــدود ذلــك خاصــة:
 .1إعــداد التنظيــم اإلداري واملالــي والفنــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعرضه
علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة بأغلبيــة األعضاء،
 .2إعــداد النظــام الداخلــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعرضــه علــى مجلــس
الهيئــة للمصادقــة بأغلبيــة األعضــاء ونشــره بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية،
 .3إعــداد برنامــج املــوارد البشــرية للهيئــة وعرضــه علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة
بأغلبيــة األعضــاء،
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 .4إعــداد مشــروع ميزانيــة الهيئــة الســنوي وعرضــه علــى مصادقــة مجلــس الهيئــة
بأغلبيــة األعضــاء،
 .5إعــداد برنامــج تنفيــذ مهــام الهيئــة علــى أســاس مــا يبينــه الفصــل الثالــث مــن هــذا
القانــون وبرنامــج عملهــا فــي فتــرات االنتخابــات واالســتفتاءات قبــل عرضــه علــى
مجلــس الهيئــة للمصادقــة عليــه بأغلبيــة األعضــاء،
 .6إعــداد تقريــر تصــرف مالــي وإداري يعــرض صحبــة التقريــر الســنوي علــى مراقــب
الحســابات وعلــى مصادقــة مجلــس الهيئــة بأغلبيــة األعضاء،
 .7تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة واملتعلقة بكامل املسار االنتخابي،
 .8تسيير مختلف املصالح اإلدارية للهيئة والتنسيق بينها،
 .9مسك مختلف السجالت والدفاتر والوثائق اإلدارية وحفظها،
 .10متابعة تنفيذ امليزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.
 .11إدارة املوقع اإللكتروني للهيئة.
الفصــل  :28تبــرم وتنفــذ جميــع صفقــات الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات طبــق اإلجــراءات
الخاصــة بالصفقــات العموميــة للمنشــآت العموميــة مــا لــم تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.
تعفى نفقات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية.
الفصــل  :29تســهر الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات علــى إرســاء نظــام رقابــة داخليــة
لإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة واملحاســبية تضمــن ســامة القوائــم املاليــة ونزاهتهــا وشــفافيتها
ومطابقتهــا للقوانــن الجــاري بهــا العمــل وتنشــئ للغــرض وحــدة تدقيــق ورقابــة داخليــة
يترأســها خبيــر محاســب.
وتقــوم هــذه الوحــدة بأعمالهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة املهنيــة ملمارســة التدقيــق الداخلــي مــن
خــال اتبــاع مخطــط ســنوي يصــادق عليــه مجلــس الهيئــة ويهــدف إلــى تحســن األداء وإدارة
املخاطــر والرقابــة لكامــل أعمــال الهيئــة.
وتقــوم وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة بإعطــاء تقاريرهــا إلــى مجلــس الهيئــة مباشــرة
وبصفــة دوريــة.
الفصــل  :30تعــرض الحســابات املاليــة للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات علــى مراق َبــي
حســابات مرســمني بجــدول هيئــة الخبــراء املحاســبني يعينهمــا مجلــس الهيئــة طبقــا للتشــريع
الجــاري بــه العمــل بالنســبة إلــى املؤسســات واملنشــآت العموميــة ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة
للتجديــد مــرة واحــدة.
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يصــادق مجلــس الهيئــة علــى الحســابات املاليــة الســنوية للهيئــة علــى ضــوء تقريــر مراق َبــي
الحســابات ويعــرض التقريــر علــى املجلــس التشــريعي للمصادقــة عليــه وينشــر بالرائــد
الرســمي للجمهوريــة التونســية وعلــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة فــي أجــل أقصــاه  30جــوان
مــن الســنة املواليــة.
وفــي صــورة عــدم مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى التقريــر املالــي تقــع الدعــوة إلــى تشــكيل
لجنــة تحقيــق مكونــة مــن ثالثــة خبــراء محاســبني مرســمني بجــدول هيئــة الخبــراء املحاســبني
يختارهــم املجلــس التشــريعي.
تخضــع الحســابات املاليــة للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات إلــى الرقابــة الالحقــة لدائــرة
املحاسبات.
تع ـ ّد دائــرة املحاســبات تقريــرا خاصــا حــول التصــرف املالــي للهيئــة بخصــوص كل عمليــة
انتخابيــة أو اســتفتاء وينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.
الفصــل  :31يضبــط النظــام األساســي الخــاص بأعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
بأمــر باقتــراح مــن مجلســها.
يمكــن للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بمناســبة االنتخابــات أو االســتفتاءات انتــداب أعــوان
لفتــرة محــددة بطريــق التعاقد.
يلتــزم األعــوان اإلداريــون للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات باحتــرام مدونــة الســلوك وخاصة
االلتــزام بواجبــات الحيــاد والتحفــظ واملحافظــة علــى الســر املهني.

القانون األساسي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

الباب الثالث

أحكام انتقالية

الفصــل  :32يتـ ّم التجديــد لثلــث مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات كل ســنتني ،وفــي
املرتــن األوليــن يحــدد مــن يشــمله التجديــد بالقرعــة مــن بــن أعضــاء أ ّول مجلــس للهيئــة ،وال
يكــون رئيــس الهيئــة معنيــا بالتجديــد فــي املرتــن األولــى والثانيــة.
الفصــل  32مكــرر :يمكــن التمديــد فــي أجــل تقديــم الترشــحات بقــرار مــن رئيــس
اللجنــة الخاصــة طبــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــل  .6ويطبــق هــذا
اإلجــراء بأثــر رجعــي.
الفصــل  :33خالفــا ملــا ورد بالفصــل الثالــث مطــة خامســة مــن هــذا القانــون يتولــى املجلــس
الوطنــي التأسيســي بصفــة اســتثنائية تحديــد مواعيــد االنتخابــات واالســتفتاءات القادمــة
وعلــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات اقتــراح روزنامــة علــى ضوئهــا.
الفصــل  :34إلــى حــن صــدور قانــون انتخابــي يتــم تحديــد صفــة الناخــب املنصــوص عليهــا
بالفصــل الســادس مطــة أولــى مــن هــذا القانــون األساســي طبقــا للفصــول الثانــي والرابــع
والخامــس مــن املرســوم عــدد  35لســنة  2011املــؤرخ فــي  10مــاي  2011املتعلــق بانتخــاب
املجلــس الوطنــي التأسيســي.
الفصــل  34مكــرر :بمجــرد املصادقــة علــى هــذا القانــون تحــال كافــة القضايــا
املنشــورة أمــام املحكمــة اإلداريــة واملتعلقــة بالطعــون فــي أعمــال لجنــة الفــرز
الخاصــة بانتخــاب أعضــاء الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات إلــى الجلســة
العامــة للمحكمــة اإلداريــة لتبــت فيهــا فــي أجــل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ املصادقــة.
الفصــل  :35يتـ ّم انتخــاب عضــو أو عضويــن إضافيــن ،طبــق اإلجــراءات والشــروط املنصوص
عليهــا فــي الفصــول الخامــس والســادس والســابع مــن هــذا القانــون ،مــن بــن أعضــاء الهيئــة
املركزيــة للهيئــة الســابقة لإلنتخابــات املحدثــة بموجــب املرســوم عــدد  27لســنة  2011املــؤرخ
فــي  18أفريــل  2011بحســب الحالــة وبصــورة اســتثنائية إذا لــم يتــم انتخابهمــا مــن ضمــن
املترشــحني ملجلــس الهيئــة املحدثــة.
تنتهــي مهــام العضــو أو العضويــن املضافــن بموجــب هــذا الفصــل فــي مجلــس الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات املحدثــة بهــذا القانــون فــور اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة ألول انتخابــات
تشــريعية ورئاسية.
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الفصــل  :36تعطــى األوليــة فــي انتــداب أعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات املحدثــة
بموجــب هــذا القانــون لألعــوان الذيــن باشــروا مــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات املحدثــة
باملرســوم عــدد  27لســنة  2011املــؤرخ فــي  18أفريــل  2011فــي حــدود احتياجــات الهيئــة
ّ
وللمعطلــن عــن العمــل منهــم ،وتؤخــذ تجربــة األعــوان القدامــى باالعتبــار ضمــن سـ ّلم تقييمــي
يعـ ّده مجلــس الهيئــة يحـ ّدد بد ّقــة الشــروط املطلوبــة عنــد فتــح بــاب الترشــحات.
الفصــل  :37تعتبــر مهــام الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات املحدثــة باملرســوم عــدد 27
لســنة  2011املــؤرخ فــي  18أفريــل  2011منتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2011وتحــل الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات املذكــورة مــن تاريــخ مباشــرة الهيئــة املحدثــة بهــذا القانــون ملهامهــا
وتحيــل وجوبــا كامــل املقــرات والتجهيــزات واألرشــيف والوثائــق إلــى الهيئــة الجديــدة.
الفصــل  :38يدخــل هــذا القانــون حيــز النفــاذ فــور املصادقــة عليــه مــن املجلــس الوطنــي
التأسيســي وينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.

ينشــر هــذا القانــون األساســي بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وينفــذ كقانــون مــن
قوانــن الدولــة.
تونس في  20ديسمبر 2012
					
				

رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي

األوامر

ثانيا

األوامر

أمــر عــدد  1088لســنة  2011مــؤرخ فــي
 3أوت  2011يتعلــق بتقســيم الدوائــر
االنتخابيــة وبضبــط عــدد املقاعــد
املخصصــة لهــا النتخابــات أعضــاء
ّ
1
املجلــس الوطنــي التأسيســي

1

الرائد الرسمي عدد  59املؤرخ في  9أوت .2011
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إنّ رئيس الجمهورية املؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا املستق ّلة لالنتخابات،
بعــد االطــاع علــى األمــر املــؤرخ فــي  21جــوان  1956املتعلــق بالتنظيــم اإلداري لتــراب
الجمهوريــة املنقــح واملتمــم بالنصــوص الالحقــة وخاصــة بالقانــون عــدد  78لســنة  2000املــؤرخ
فــي  31جويليــة ،2000
وعلــى املرســوم عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  18فيفــري  2011املتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا
لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــاح السياســي واالنتقــال الديمقراطي،
وعلــى املرســوم عــدد  14لســنة  2011املــؤرخ فــي  23مــارس  2011املتعلــق بالتنظيــم املؤقــت
للســلط العموميــة،
وعلــى املرســوم عــدد  27لســنة  2011املــؤرخ فــي  18أفريــل  2011املتعلــق بإحــداث هيئــة عليــا
مســتق ّلة لالنتخابــات،
وعلــى املرســوم عــدد  35لســنة  2011املــؤرخ فــي  10مــاي  2011املتعلــق بانتخــاب املجلــس
الوطنــي التأسيســي،
وعلــى األمــر عــدد  1086لســنة  2011املــؤرخ فــي  3أوت  2011املتعلــق بدعــوة الناخبــن النتخــاب
أعضــاء املجلــس الوطني التأسيســي،
وعلــى الجــدول املتعلــق بالتقديــرات الســكانية التــي أعدهــا املعهــد الوطنــي لإلحصــاء فــي غــرة
جانفــي ،2011
وعلــى الجــدول املتعلــق بإحصائيــات املرســمني بالقائمــات االنتخابيــة بالخــارج والتــي أعدتهــا
اإلدارة العامــة للشــؤون القنصليــة بــوزارة الشــؤون الخارجيــة،
وعلى رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي،
وعلى رأي املحكمة اإلدارية.
يصدر األمر اآلتي نصه :
األول :حـ ّدد العــدد الجملــي للمقاعــد باملجلــس الوطنــي التأسيســي بمائتــن وســبعة
الفصــل ّ
عشــرة ( )217مقعــدا وحــدد العــدد الجملــي للدوائــر االنتخابيــة بثــاث وثالثــن ( )33دائــرة.

األوامر

الفصــل  :2حــدد عــدد املقاعــد املخصصــة للدوائــر االنتخابيــة بالتــراب التونســي بمائــة
وتســعة وتســعني ( )199مقعــدا تــوزع علــى ســبع وعشــرين ( )27دائــرة انتخابيــة وفــق الجــدول
«أ» امللحــق بهــذا األمــر ،وحــدد عــدد املقاعــد املخصصــة للدوائــر االنتخابيــة بالنســبة إلــى
ـت ( )6دوائــر انتخابيــة وفــق الجــدول (ب)
الخــارج بثمانيــة عشــر ( )18مقعــدا تــوزّع علــى سـ ّ
امللحــق بهــذا األمــر.
الفصــل  :3الوزيــر األول والــوزراء وكتــاب الدولــة والهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مكلفون،
كل فيمــا يخصــه ،بتنفيــذ هــذا األمــر الــذي ينشــر بالرائــد الرســمي للجمهورية التونســية.
تونس في  3أوت .2011
						

رئيس الجمهورية املؤقت

						

فؤاد املبزع
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الجدول (أ)
ضبط الدوائر االنتخابية بالتراب التونسي وعدد املقاعد املخصصة لها
الواليات

الدوائر
االنتخابية

املعتمديات

عدد املقاعد

الدائرة األولى

تونس املدينة
باب البحر
باب سويقة
السيجومي
الزهور
الحرايرية
سيدي حسني
الوردية
الكبارية
سيدي البشير
جبل الجلود

9

الدائرة الثانية

قرطاج
العمران
العمران األعلى
التحرير
املنزه
حي الخضراء
باردو
حلق الوادي
الكرم
املرسى

8

دائرة وحيدة

أريانة املدينة
قلعة األندلس
سيدي ثابت
حي التضامن
املنيهلة
سكرة
رواد

8

والية تونس

والية أريانة

األوامر

والية منوبة

دائرة وحيدة

منوبة
وادي الليل
الجد ّيدة
ّ
البطان
طبربة
دوار هيشر
املرناقية
برج العامري

والية بن عروس

دائرة وحيدة

بن عروس
املدينة الجديدة
املروج
مقرين
حمام األنف
بومهل البساتني
حمام الشط
الزهراء
رادس
املحمدية
فوشانة
مرناق

10

والية بنزرت

دائرة وحيدة

بنزرت الشمالية
بنزرت الجنوبية
سجنان
جومني
ماطر
غزالة
منزل بورقيبة
أوتيك
منزل جميل
العالية
جرزونة
تينجة
غار امللح
رأس الجبل

9

7
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الدائرة األولى

نابل
دار شعبان الفهري
بني خيار
قربة
منزل تميم
امليدة
قليبية
حمام الغزاز
الهوارية

الدائرة الثانية

تاكلسة
سليمان
منزل بوزلفة
بني خ ّ
الد
قرنبالية
بوعرقوب
الحمامات

6

والية زغوان

دائرة وحيدة

زغوان
بئر مشارقة
الفحص
الناظور
الزريبة
ص ّواف

5

والية باجة

دائرة وحيدة

والية نابل

باجة الشمالية
باجة الجنوبية
عمدون
نفزة
تبرسق
تستور
قب ّ
الط
مجاز الباب
تيبار

7

6

األوامر

والية الكاف

دائرة وحيدة

الكاف الغربية
الكاف الشرقية
نبر
ساقية سيدي يوسف
تاجروين
قلعة سنان
القلعة الخصباء
الجريصة
القصور
الدهماني
السرس

6

والية سليانة

دائرة وحيدة

سليانة الشمالية
سليانة الجنوبية
بوعرادة
قعفور
الكريب
بورويس
مكثر
الروحية
كسرى
برقو
العروسة

6

والية جندوبة

دائرة وحيدة

جندوبة
جندوبة الشمالية
وادي مليز
بوسالم
بلطة بوعوان
طبرقة
عني دراهم
فرنانة
غار الدماء

8
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والية القيروان

دائرة وحيدة

القيروان الشمالية
القيروان الجنوبية
الشبيكة
السبيخة
حفوز
العال
حاجب العيون
نصر اهلل
الشراردة
بوحجلة
الوسالتية

9

والية سوسة

دائرة وحيدة

سوسة املدينة
سوسة الرياض
سوسة جوهرة
حمام سوسة
أكودة
القلعة الكبرى
سيدي بوعلي
هرقلة
النفيضة
بوفيشة
كندار
سيدي الهاني
سوسة سيدي عبد الحميد
مساكن
القلعة الصغرى
الزاوية  -القصيبة  -الثريات

10

األوامر

والية املنستير

دائرة وحيدة

املنستير
الوردانني
الساحلني
زرمدين
بني حسان
جمال
بنبلة
املكنني
البقالطة
طبلبة
قصر هالل
قصيبة املديوني
صيادة-ملطة-بوحجر

9

والية املهدية

دائرة وحيدة

املهدية
بومرداس
أوالد الشامخ
شربان
هبيرة
السواسي
الجم
الشابة
سيدي علوان
قصور الساف
ملولش

8
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90

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

والية القصرين

دائرة وحيدة

القصرين الشمالية
القصرين الجنوبية
حاسي الفريد
سبيطلة
سبيبة
جدليان
العيون
تالة
حيدرة
فوسانة
فريانة
ماجل بلعباس
الزهور

8

والية سيدي بوزيد

دائرة وحيدة

سيدي بوزيد الغربية
سيدي بوزيد الشرقية
جلمة
سبالة أوالد عسكر
بئر الحفي
سيدي علي بن عون
سوق الجديد
منزل بوزيان
املكناسي
املزونة
الرقاب
أوالد حفوز

8

والية قفصة

دائرة وحيدة

قفصة الشمالية
قفصة الجنوبية
أم العرائس
الرديف
املتلوي
املظيلة
القطار
بلخير
السند
القصر
سيدي عيش

7

األوامر

والية توزر

دائرة وحيدة

توزر
دقاش
تمغزة
نفطة
حزوة

4

الدائرة األولى

ساقية الزيت
ساقية الداير
قرقنة
جبنيانة
العامرة
الحنشة
منزل شاكر
بئر علي بن خليفة

7

الدائرة الثانية

صفاقس املدينة
صفاقس الغربية
صفاقس الجنوبية
عقارب
طينة
املحرس
الصخيرة
الغريبة

9

دائرة وحيدة

قابس الغربية
قابس الجنوبية
قابس املدينة
املطوية
منزل الحبيب
الحامة
مطماطة
مطماطة الجديدة
مارث
غنوش

7

والية صفاقس

والية قابس
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والية مدنني

دائرة وحيدة

مدنني الشمالية
مدنني الجنوبية
بني خداش
بن قردان
جرجيس
جربة حومة السوق
جربة ميدون
جربة أجيم
سيدي مخلوف

9

والية تطاوين

دائرة وحيدة

تطاوين الجنوبية
تطاوين الشمالية
الصمار
البئر األحمر
غمراسن
ذهيبة
رمادة

4

والية قبلي

دائرة وحيدة

قبلي الشمالية
قبلي الجنوبية
سوق األحد
دوز الشمالية
دوز الجنوبية
الفوار

5

املجموع24 :

27

264

199

األوامر

الجدول (ب)
ضبط الدوائر االنتخابية بالنسبة إلى التونسيني بالخارج
وعدد املقاعد املخصصة لها
الدوائر االنتخابية

عدد املقاعد

الدولة

دائرة أولى تض ّم التونسيني املسجلني
بقنصليات باريس وبانتان وسترازبورغ

5

دائرة ثانية تض ّم التونسيني املسجلني
بقنصليات ليون وتولوز وقرونوبل ونيس
ومرسيليا

5

التونسيون املقيمون بإيطاليا
واملسجلون بها

1

3

التونسيون املقيمون بأملانيا
واملسجلون بها

1

1

التونسيون املقيمون بالقارة األمريكية
وبقية الدول األوروبية واملسجلون بها

1

2

التونسيون املقيمون بالدول العربية وبقية
دول العالم واملسجلون بها

1

2

الجملة:

6

18

التونسيون املقيمون بفرنسا
واملسجلون بها
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أمــر رئاســي عــدد  111لســنة  2019مــؤرخ
فــي  5جويليــة  2019يتعلــق بدعــوة
الناخبــن لالنتخابــات التشــريعية
والرئاســية لســنة  1 2019كمــا تــ ّم
تنقيحــه بمقتضــى األمــر الرئاســي عــدد
 122لســنة  2019املــؤرخ فــي  31جويليــة
.2 2019
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد االطالع على الدستور ،وخاصة الفصل  126منه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012املتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه ،وخاصــة الفقــرة
 5مــن الفصــل  3منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد 7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
فيفــري  2017وخاصــة الفصــول  101جديــد و 102و 103منــه،
وعلــى قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  5لســنة  2019املــؤرخ فــي  14مــارس
 2019املتعلــق بروزنامــة االنتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة  ،2019كمــا تــم تنقيحــه
بالقــرار عــدد  10لســنة  2019املــؤرخ فــي  3أفريــل  2019والقــرار عــدد  14لســنة  2019املــؤرخ
فــي  31مــاي .2019
يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه:

1
2

الرائد الرسمي عدد  54املؤرخ في  5جويلية .2019
الرائد الرسمي عدد  62املؤرخ في  2أوت .2019

األوامر

األول :يجــرى االقتــراع لالنتخابــات التشــريعية داخــل الجمهوريــة يــوم األحــد 6
الفصـــل ّ
أكتوبــر  ،2019وبالنســبة إلــى التونســيني بالخــارج أيــام الجمعــة والســبت واألحــد  4و 5و6
أكتوبــر .2019
بمقتضــى األمــر الرئاســي عــدد  122لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 31
الفصــل ُ [ :2ألغــي ُ
جويليــة ]2019
الفصــل  :3فــي صــورة إجــراء دورة ثانيــة لالنتخابــات الرئاســية خــال األســبوعني التاليــن
لإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى ،تتولــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
ضبــط املواعيــد املتعلقــة بالــدورة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية بقــرار يصــدر فــور التصريــح
بالنتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
الفصـــل  :4ينشر هذا األمر الرئاسي بال ّرائد ال ّرسمي للجمهور ّية التونس ّية.
تونس في  5جويلية .2019
		

رئيس الجمهورية

		

محمد الباجي قايد السبسي
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أمــر رئاســي عــدد  122لســنة  2019مــؤرخ
فــي  31جويليــة  2019يتعلــق بدعــوة
الناخبــن لالنتخابــات الرئاســية لســنة
1
.2019
إنّ رئيس الجمهورية،
وخاصة الفصول  84و 86و 126منه،
بعد االطالع على الدستور،
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر  2012املتع ّلــق بالهيئــة
وخاصــة الفقــرة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،وعلــى جميــع النصــوص التــي ن ّقحتــه وت ّممتــه،
ّ
 5مــن الفصــل  3منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي  26مــاي  2014املتع ّلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤ ّرخ فــي 14
وخاصــة الفصــل  49منــه،
فيفــري ،2017
ّ
وعلــى األمــر الرئاســي عــدد  111لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي  5جويليــة  2019املتع ّلــق بدعــوة
الناخبــن لالنتخابــات التشــريع ّية والرئاســ ّية لســنة ،2019
وعلــى قــرار الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي  25جويليــة
 2019املتع ّلــق بروزنامــة االنتخابــات الرئاس ـ ّية لســنة .2019
نصه:
ُيصدر األمر الرئاسي اآلتي ّ
األولُ :يجــرى االقتــراع للــدورة األولــى لالنتخابــات الرئاسـ ّية داخــل الجمهور ّيــة يــوم
الفصــل ّ
األحــد  15ســبتمبر  ،2019وبالنســبة إلــى التونســيني بالخــارج أ ّيــام الجمعــة والســبت واألحــد
 13و 14و 15ســبتمبر .2019

1

الرائد الرسمي عدد  62املؤرخ في  2أوت .2019

األوامر

الفصــل  :2تُلغــى أحــكام الفصــل  2مــن األمــر الرئاســي عــدد  111لســنة  2019املشــار إليــه
أعــاه.
الفصل ُ :3ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية.
تونس في  31جويلية .2019
القائم بمهام رئيس الجمهور ّية
			

محمد الناصر
ّ
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أمــر حكومــي عــدد  754لســنة 2019
مــؤرخ فــي  22أوت  2019يتعلــق بتحديــد
الســقف الجملــي لإلنفــاق علــى الحملــة
االنتخابيــة وســقف التمويــل الخــاص
وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي
وضبــط شــروطه وإجراءاتــه بالنســبة
1
إلــى االنتخابــات الرئاســية لســنة .2019
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012املتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  44لســنة 2013
املــؤرخ فــي  1نوفمبــر  2013والقانــون األساســي عــدد  52لســنة  2013املــؤرخ فــي  28ديســمبر
،2013
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤ ّرخ فــي 14
فيفــري  2017وخاصــة الفصــول  42و 48و 76و 77و 78و 81و 87منــه،
وعلــى مجلــة املحاســبة العموميــة الصــادرة بمقتضــى القانــون عــدد  81لســنة  1973املــؤرخ
فــي  31ديســمبر  ،1973وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتهــا أو تممتهــا وآخرهــا القانــون
عــدد  56لســنة  2018املــؤرخ فــي  27ديســمبر  2018املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة  2019وخاصــة
الفصــل  46منهــا،
وعلــى األمــر الرئاســي عــدد  107لســنة  2016املــؤرخ فــي  27أوت  2016املتعلــق بتســمية رئيــس
الحكومــة وأعضائها،
1

الرائد الرسمي عدد  68املؤرخ في  22أوت .2019

األوامر

وعلــى األمــر الرئاســي عــدد  124لســنة  2017املــؤرخ فــي  12ســبتمبر  2017املتعلــق بتســمية
أعضــاء بالحكومــة،
وعلــى األمــر الرئاســي عــدد  122لســنة  2019املــؤرخ فــي  31جويليــة  2019املتعلــق بدعــوة
الناخبــن لالنتخابــات الرئاســية لســنة ،2019
وعلى رأي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
وعلى رأي وزير املالية،
وعلى رأي املحكمة اإلدارية.
يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه :
الفصــل األولُ :يح ـ ّدد الســقف الجملــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة بالنســبة إلــى كل
ّ
مترشــح تــم اإلعــان عــن قبــول ترشــحه نهائيــا بعشــرة أضعــاف ســقف
دورة ولفائــدة كل
املنحـــة العموميــّـة بعنـــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة.
الفصــل  :2ال يمكــن أن يتجــاوز ســقف التمويــل الخــاص النقــدي والعينــي بالنســبة إلــى كل
ّ
مترشــح تــم اإلعــان عــن قبــول ترشــحه نهائيــا مــا يعــادل ثمانيــة أعشــار
دورة ولفائــدة كل
الســقف الجملــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة.
الفصــل  :3ينتفــع كل مترشــح لالنتخابــات الرئاســية لســنة  2019تــ ّم اإلعــان عــن قبــول
ترشــحه نهائيــا مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بمنحــة عموميــة تقديريــة بعنــوان
اســترجاع مصاريــف انتخابيــة وفــق الشــروط املضبوطــة بهــذا األمــر الحكومــي وتحمـــل علــى
ميزانيــة الــوزارة املكلفــة باملاليــة.
الفصــل  :4تصــرف املنحــة املشــار إليهــا بالفصــل  3مــن هــذا األمــر الحكومــي ،لفائــدة
ّ
ّ
تحصــل علـــى مـــا ال يقــ ّـل عـــن ثالثــة باملائــة
مترشــح لالنتخابــات الرئاســية لســنة 2019
كل
ّ
( )3%مـــن األصـــوات املص ّرح بهـــا على املستوى الوطني ،وذلـــك بعـــد اإلعـــان عـــن النتائـــج
ّ
املترشــح ّ
للشــروط
النهائيـــة لالنتخابـــات مــن قبــل الهيئــة العليا املســتقلة لالنتخابات واســتيفاء
املنصــوص عليهــا بالفصــل  78مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه
وباالســتناد إلــى مــا تضبـــطه محكمـــة املحاســـبات مــن قيمــة مصاريــف انتخاب ّيــة تعتمدها فـــي
احتســـاب مبلـغ املنحـــة العموميـة املسـتحق.
الفصــل ُ :5يحتســب ســقف املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة املحـ ّدد
ّ
مترشــح لالنتخابــات الرئاســية لســنة  2019علــى النحــو التالــي:
لــكل
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مرســم علــى املســتوى الوطنــي
 -1خمســة وعشــرون دينــارا (25د) عــن كل ألــف ناخــب ّ
فــي الــدورة األولــى لالنتخابــات الرئاســية.
مرســم علــى املســتوى الوطنــي
 - 2خمســة عشــر دينــارا (15د) عــن كل ألــف ناخــب ّ
فــي الــدورة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية.
الفصــل  :6تتو ّلــى الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات اإلعــام عبــر موقعهــا االلكترونــي وبـ ّ
ـكل
الوسائل املتاحة بسقف املنحـــة العموميـّــة بعنـــوان اســـترجاع مصاريـــف انتخابيــّـة كيفما ت ّم
تحديــده بالفصــل  5مــن هــذا األمــر الحكومــي.
الفصــل ُ :7يصــرف مبلــغ املنحــة العموميــة التقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة
ّ
املترشــح إلــى أمــن املــال العــام للبــاد التونســية،
بنــاء علــى طلــب كتابــي يتـ ّم تقديمــه مــن قبــل
وذلــك وفــق أنمــوذج معـ ّد للغــرض يوضــع علــى ذمــة املترشــحني باملوقــع االلكترونــي للــوزارة
املكلفــة باملاليــة.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:
• نظير من وصل إيداع الحساب املالي لدى محكمة املحاسبات،
• أصــل قــرار محكمــة املحاســبات املتعلــق بضبــط مبلــغ املنحــة العموميــة التقديريــة
املســتحق بعنــوان اســترجاع املصاريــف االنتخابيــة مــع مــا يفيــد صيــرورة ذلــك
القــرار باتــا،
• نسخة من اإلعالم بقرار محكمة املحاسبات،
• مع ّرف الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة االنتخابية.
الفصــل  :8يتــم تنزيــل مبلــغ املنحـــة العموميـّــة التقديريــة بعنـــوان اســـترجاع مصاريـــف
انتخابيـّــة بالحســاب البنكــي الوحيــد الخــاص بالحملــة االنتخابيــة املنصــوص عليــه بالفصــل
 82مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املذكــور أعــاه.
الفصــل  :9طبقــا ألحــكام الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل  78مــن القانــون األساســي عــدد 16
لســنة  2014املذكور أعالهُ ،يحرم املترشــح من املنحـــة العموميــّـة التقديرية بعنـــوان اســـترجاع
مصاريـــف انتخابيــّـة فــي صــورة مخالفتــه ألحــكام الفصــل  87مــن نفــس القانــون.
الفصل  :10ينشر هذا األمر الحكومي بال ّرائد ال ّرسمي للجمهور ّية التونس ّية.
تونس في  22أوت .2019
						
					

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

األوامر

أمــر حكومــي عــدد  755لســنة  2019مــؤرخ
فــي  22أوت  2019يتعلــق بتحديــد الســقف
الجملــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابية
وســقف التمويل الخاص وبتحديد ســقف
التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه
وإجراءاتــه بالنســبة إلــى االنتخابــات
التشــريعية لســنة .1 2019
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012املتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  44لســنة 2013
املــؤرخ فــي  1نوفمبــر  2013والقانــون األساســي عــدد  52لســنة  2013املــؤرخ فــي  28ديســمبر
،2013
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤ ّرخ فــي 14
فيفــري  2017وخاصــة الفصــول  25و 34و 75و 76و 77و78و 81و 82و 87منــه،
وعلــى مجلــة املحاســبة العموميــة الصــادرة بمقتضــى القانــون عــدد  81لســنة  1973املــؤرخ
فــي  31ديســمبر  ،1973وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتهــا أو تممتهــا وآخرهــا القانــون
عــدد  56لســنة  2018املــؤرخ فــي  27ديســمبر  2018املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة 2019وخاصــة
الفصــل  46منهــا،
وعلــى األمــر الرئاســي عــدد  107لســنة  2016املــؤرخ فــي  27أوت  2016املتعلــق بتســمية رئيــس
الحكومــة وأعضائها،
1

الرائد الرسمي عدد  68املؤرخ في  22أوت .2019
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وعلــى األمــر الرئاســي عــدد  124لســنة  2017املــؤرخ فــي  12ســبتمبر  2017املتعلــق بتســمية
أعضــاء بالحكومــة،
وعلــى األمــر الرئاســي عــدد  111لســنة  2019املــؤرخ فــي  5جويليــة  2019املتعلــق بدعــوة
الناخبــن لالنتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة ،2019
وعلى رأي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
وعلى رأي وزير املالية،
وعلى رأي املحكمة اإلدارية.
يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه:
الفصــل األولُ :يح ـ ّدد الســقف الجملــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة بالنســبة إلــى كل
ـت مـ ّرات ســقف املنحـــة العموميــّـة بعنـــوان
قائمــة تــم اإلعــان عــن قبــول ترشــحها نهائيــا بسـ ّ
اســـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.
الفصــل  :2ال يمكــن أن يتجــاوز ســقف التمويــل الخــاص النقــدي والعينــي بالنســبة إلــى كل
قائمــة تــم اإلعــان عــن قبــول ترشــحها نهائيــا أربــع مــرات ســقف املنحـــة العموميــّـة بعنـــوان
اســـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.
الفصــل  :3تنتفــع ّ
ّ
مترشــحة لالنتخابــات التشــريعية لســنة  2019بمنحـــة عموميــّـة
كل قائمــة
تقديريــة بعنـــوان اســـترجاع مصاريـــف انتخابيـّــة وفــق الشــروط املضبوطــة بهــذا األمــر
الحكومــي وتحمـــل علــى ميزانيــة الــوزارة املكلفــة باملاليــة.
الفصــل  :4تصــرف املنحــة ومقاديــر الترفيــع فيهــا املشــار إليهــا بالفصلــن  5و 6مــن هــذا
األمــر الحكومــي لفائــدة ّ
ّ
تحصلـــت
مترشــحة لالنتخابــات التشــريعية لســنة 2019
كل قائمــة
ّ
علـــى مـــا ال يقــ ّـل عـــن ثالثــة باملائــة ( )3%مـــن األصـــوات املصـ ّرح بهـــا بالدائـــرة االنتخابيـــة
ّ
املترشــحة عنهــا ،وذلـــك بعـــد اإلعـــان عـــن النتائـــج النهائيـــة لالنتخابـــات املعنيــة مــن قبــل
ّ
ّ
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واســتيفاء القائمــة املترشــحة للشــروط املنصــوص عليهــا
بالفصــل  78مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه وباالســتناد إلــى
مــا تضبـــطه محكمـــة املحاســـبات مــن قيمــة مصاريــف انتخاب ّية تعتمدها فـــي احتســـاب مبلـــغ
املنحـــة العموميـة املسـتحق.
الفصــل ُ :5يحتســب ســقف املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة املحــدد
لــكل قائمــة مترشــحة لالنتخابــات التشــريعية لســنة  2019علــى أســاس عــدد الناخبــن
املرســمني بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة وذلــك علــى النحــو التالــي:

األوامر

 - 1ثالثــة وســبعون دينــارا (73د) عــن كل ألــف ناخــب فــي حــدود خمســن ألــف (50
ألــف) ناخــب.
 - 2خمســون دينــارا (50د) عــن كل ألــف ناخــب فيمــا زاد عــن خمســن ألــف ( 50ألــف)
ناخــب وفــي حــدود مائــة ألــف ( 100ألــف) ناخب.
 - 3اثنــان وأربعــون دينــارا (42د) عــن كل ألــف ناخــب فيمــا زاد عــن مائــة ألــف ناخــب
( 100ألــف) وفــي حــدود مائــة وخمســون ألــف ( 150ألــف) ناخــب.
 - 4تســعة وثالثــون دينــارا (39د) عــن كل ألــف ناخــب فيمــا زاد عــن مائــة وخمســن
ألــف ( 150ألــف) ناخــب وفــي حــدود مائتــي ألــف ( 200ألــف) ناخــب.
 - 5ســتة وثالثــون دينــارا (36د) عــن كل ألــف ناخــب فيمــا زاد عــن مائتــي ألــف (200
ألــف) ناخب.
ويتــم الترفيــع فــي مبلــغ املنحــة كمــا تــم ضبطــه بالفقــرة األولــى مــن هــذا الفصــل بحســب
الكثافــة الســكانية بالدائــرة االنتخابيــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
 - 1ســتمائة دينــار ( 600د) بالنســبة إلــى الدوائــر االنتخابيــة التــي يقــل مســتوى
الكثافــة الســكانية فيهــا عــن  100ســاكن بالكيلومتــر املربــع ( 100ســاكن /كلــم .)2
 - 2أربعمائــة دينــار ( 400د) بالنســبة إلــى الدوائــر االنتخابيــة التــي يزيــد مســتوى
الكثافــة الســكانية فيهــا عــن  100ســاكن بالكيلومتــر املربــع ( 100ســاكن /كلــم  )2ويقــل
عــن  300ســاكن بالكيلومتــر املربــع ( 300ســاكن /كلــم .)2
 - 3مائتــا دينــار ( 200د) بالنســبة إلــى الدوائــر االنتخابيــة التــي يزيــد مســتوى الكثافــة
الســكانية فيهــا عــن  300ســاكن بالكيلومتــر املربــع ( 300ســاكن /كلــم .)2
الفصــل ُ :6يحتســب ســقف املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة املحــدد
لــكل قائمــة مترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة بالخــارج علــى أســاس عــدد الناخبــن املرســمني
بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة وباعتمــاد نفــس املبالــغ وطريقــة االحتســاب املنصــوص عليهــا
بالفقــرة األولــى مــن الفصــل  5مــن هــذا األمــر الحكومــي.
ويتــم الترفيــع ثــاث مــرات فــي مبلــغ املنحــة املخـ ّول كمــا تــم ضبطــه بالفقــرة األولــى مــن هــذا
الفصــل لــكل قائمــة مترشــحة بدائــرة انتخابيــة بالخــارج.
الفصــل  :7تتو ّلــى الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات اإلعــام عبــر موقعهــا االلكترونــي وبـ ّ
ـكل
الوســائل املتاحــة بســقف املنحـــة العموميــّـة بعنـــوان اســـترجاع مصاريـــف انتخابيــّـة للدائــرة
االنتخاب ّيــة املعنيــة كيفمــا تـ ّم تحديــده بالفصلــن  5و 6مــن هــذا األمــر الحكومــي.
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الفصــل ُ :8يصــرف مبلــغ املنحــة العموميــة التقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة
بنــاء علــى طلــب كتابــي يتـ ّم تقديمــه مــن قبــل رئيــس القائمــة وفــق أنمــوذج معـ ّد للغــرض يوضــع
علــى ذمــة القائمــات املترشــحة باملوقــع االلكترونــي للــوزارة املكلفــة باملاليــة ،وذلــك إلــى:
• األمــن العــام للمصاريــف بالنســبة إلــى القائمــات املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة
بالخــارج ،والتــي تو ّلــت فتــح حســابات بنكيــة وحيــدة بتونــس بالدينــار القابــل للتحويــل،
• املحاســب العمومــي لــدى البعثــة الديبلوماســية أو القنصليــة بالخــارج املختــص،
بالنســبة إلــى القائمــات املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة بالخــارج والتــي تولــت فتــح
حســابات بنكيــة وحيــدة بالخــارج،
ـص ترابيــا بالنســبة إلــى القائمــات املترشــحة عــن الدوائــر
• أمــن املــال الجهــوي املختـ ّ
االنتخابيــة داخــل تــراب الجمهوريــة.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:
• نظير من وصل إيداع الحساب املالي لدى محكمة املحاسبات،
• أصــل قــرار محكمــة املحاســبات املتعلــق بضبــط مبلــغ املنحــة العموميــة التقديريــة
املســتحق بعنــوان اســترجاع املصاريــف االنتخابيــة مــع مــا يفيــد صيــرورة ذلــك
القــرار باتــا،
• نسخة من اإلعالم بقرار محكمة املحاسبات،
• مع ّرف الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة االنتخابية.
الفصــل  :9يتــم تنزيــل مبلــغ املنحـــة العموميـّــة التقديريــة بعنـــوان اســـترجاع مصاريـــف
انتخابيـّــة بالحســاب البنكــي الوحيــد الخــاص بالحملــة االنتخابيــة املنصــوص عليــه بالفصــل
 82مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املذكــور أعــاه.
الفصــل  :10طبقــا ألحــكام الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل  78مــن القانــون األساســي عــدد 16
لســنة  2014املذكــور أعــاه ،تُحــرم القائمات املترشــحة من املنحـــة العموميــّـة التقديرية بعنـــوان
اســـترجاع مصاريـــف انتخابيــّـة فــي صــورة مخالفتهــا ألحــكام الفصــل  87مــن نفــس القانون.
وتُحــرم القائمــات املترشــحة مــن نصــف املنحــة فــي صــورة مخالفتهــا ألحــكام الفصــل  25مــن
القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املذكــور أعــاه.

األوامر

الفصل  :11ينشر هذا األمر الحكومي بال ّرائد ال ّرسمي للجمهور ّية التونس ّية.
تونس في  22أوت .2019
						

رئيس الحكومة

					

يوسف الشاهد
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ثالثا

القرارات الترتيبية

 .Iتنظيم وتسيير الهيئة العليا املستق ّلة لالنتخابات
وهياكلها
قرار الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات
عــدد  5لســنة  2014املــؤرخ فــي  24أفريــل
 2014واملتع ّلــق بضبــط النظــام الداخلــي
1
للهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات
كمــا ت ـ ّم تنقيحــه بالقــرار عــدد  12لســنة
 2014املــؤرخ فــي  16جويليــة .2 2014

1
2

الرائد الرسمي عدد  39املؤرخ في  16ماي .2014
الرائد الرسمي عدد  63املؤرخ في  5أوت .2014

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

إنّ مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
باقتراح من املدير التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
بعد إطالعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلني  125و  126منه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العمومية،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه وآخرهــا القانــون
األساســي عــدد  52لســنة  2013املــؤرخ فــي  28ديســمبر  2013وخاصــة الفصــل  27منــه.
وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:
الفصــل األول :الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات هيئــة عموميــة مســتقلة ودائمــة مقرهــا
تونــس العاصمــة ،تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل املالــي واإلداري.
الفصــل  :2تســهر الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات علــى ضمــان انتخابــات واســتفتاءات
ديمقراطيــة وحــرة وتعدديــة ونزيهــة وشــفافة ،وتتولــى تنظيمهــا وإدارتهــا واإلشــراف عليهــا
طبقــا للتشــريع االنتخابــي وللقانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر
 2012كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة.

الباب األول

تركيبة الهيئة وصالحياتها

الفصــل  :3تتركــب الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن مجلــس الهيئــة وجهــاز تنفيــذي
وهيئــات فرعيــة عنــد االقتضــاء .ويمكــن ملجلــس الهيئــة بمناســبة االنتخابــات او االســتفتاءات
إحــداث هيــاكل وقتيــة.
الفصــل  :4يتولــى مجلــس الهيئــة ضبــط التوجهــات العامــة لعمــل الهيئــة والبــت فــي كل
املســائل الراجعــة لهــا بالنظــر بموجــب القانــون .ولــه أن يفــوض جانبـ ًا مــن هــذه الصالحيــات
إلــى رئيســها أو إلــى الجهــاز التنفيــذي أو إلــى الهيئــات الفرعيــة التــي يمكــن أن يحدثهــا
بمناســبة االنتخابــات أو االســتفتاءات.
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ملجلس الهيئة تكليف األعضاء بمهام يحددها وله إحداث لجان قارة أو ظرفية.
وللمجلــس الهيئــة إحــداث فــرق عمــل مــن الخبــرات للمســاندة الفنيــة ،يتولــى ضبــط شــكلها
وتركيبتهــا ومجــال عملهــا.
الفصــل  :5تحــدد مــدة عضويــة أعضــاء مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بســت
ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد.
يتــم تجديــد تركيبــة مجلــس الهيئــة طبــق اإلجــراءات املقــررة بالفصــول الخامــس والســادس
والســابع مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012كمــا تــم
تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة.
يعلــم رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات رئيــس مجلــس نــواب الشــعب بقائمــة األعضاء
املعنيــن بالتجديــد وبتاريــخ انتهــاء مهامهــم قبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ نهايــة
مــدة العضويــة.
يمــارس األعضــاء املنتهيــة مــدة عضويتهــم كامــل صالحياتهــم صلــب مجلــس الهيئــة إلــى حــن
تســلم األعضــاء الجــدد ملهامهم.
الفصــل  :6يلتــزم أعضــاء مجلــس الهيئــة مــدة عضويتهــم بالواجبــات املحمولــة عليهــم قانونـ ًا
ويتجنبــون كل فعــل أو قــول مــن شــأنه أن يؤثــر علــى التزامهــم بالشــروط والواجبــات املحمولــة
عليهــم أو علــى حســن أداء الهيئــة ملهامهــا.
ويلتــزم أعضــاء مجلــس الهيئــة بالتفــرغ الكلــي ملمارســة مهامهــم وبحضــور جلســات مجلــس
الهيئــة.
وال يجــوز تغيــب العضــو دون موجــب شــرعي عــن االجتماعــات الواقــع الدعــوة إليهــا وفــق
الصيــغ القانونيــة لثــاث مــرات متتاليــة.
يتولــى مجلــس الهيئــة تذكيــر العضــو املتغيــب عــن حضــور جلســات املجلــس ،التــي تمــت
الدعــوة إليهــا بصيغــة قانونيــة ،ملرتــن متتاليتــن دون موجــب شــرعي بواجــب الحضــور
املحمــول عليــه قانونــ ًا وينــذره بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
يعتبــر متخليــ ًا العضــو الــذي يتغيــب عــن حضــور جلســات مجلــس الهيئــة لثــاث مــرات
متتاليــة دون موجــب شــرعي رغــم إنــذاره مــن قبــل مجلــس الهيئــة.
ال يمكــن ألي عضــو بالهيئــة املشــاركة فــي مــداوالت لــه فيهــا مصلحــة شــخصية مباشــرة أو
غيــر مباشــرة أو عالقــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة تؤثــر علــى إلتــزام العضــو املعنــي
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بالشــروط والواجبــات املحمولــة عليــه وعلــى أداء الهيئــة ملهامهــا.
الفصــل  :7رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات هــو ممثلهــا القانونــي و رئيــس مجلســها
وآمــر صــرف ميزانيتهــا و يتولــى خاصــة مــا يلــي:
• رئاسة جلسات مجلس الهيئة ورئاسة جلسات اللجان عندما يحضر إجتماعاتها.
• تعيــن مواعيــد االجتماعــات والدعــوة لهــا وضبــط جــدول أعمالهــا وادارتهــا وحفــظ
نظامهــا.
• اتخــاذ القــرارات الالزمــة لتنفيــذ مــداوالت مجلــس الهيئــة طبق ـ ًا للقانــون وألحــكام
هــذا النظــام الداخلــي.
• تمثيــل الهيئــة لــدى جميــع الهيئــات الدســتورية وجميــع الســلط السياســية واإلداريــة
والقضائيــة ذات النظــر.
• مراقبــة الجهــاز التنفيــذي والتأكــد مــن تقديــم تقاريــر دوريــة ملجلــس الهيئــة حــول
التصــرف اإلداري واملالــي والفنــي لهــذا الجهــاز.
• التصــرف فــي امليزانيــة طبقـ ًا للقوانــن الجــاري بهــا العمــل وللتوجهــات العامــة التــي
يضبطهــا مجلــس الهيئــة وملبــادئ الحوكمــة الرشــيدة بمــا يضمــن ســامة التصــرف
املالــي ونزاهتــه وشــفافيته.
ولرئيــس الهيئــة أن يفــوض بعــد استشــارة مجلســها بعــض صالحياتــه إلــى نائبــه أو إلــى أحــد
أعضــاء مجلــس الهيئــة .ولــه أن يفــوض إمضــاءه إلــى نائبــه أو إلــى أحــد أعضــاء املجلــس أو
إلــى اإلدارة التنفيذيــة.
وتنشر قرارات التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع اإللكتروني للهيئة.
الفصــل  :8يقــع تعيــن نائــب رئيــس الهيئــة مــن بــن أعضــاء مجلســها بالتوافــق بينهــم وإن
تعــذر ذلــك فباألغلبيــة املطلقــة ألعضائهــا.
يســاعد نائــب رئيــس الهيئــة رئيســها فــي االضطــاع باملهــام األصليــة املوكولــة إليــه أو تلــك
املفوضــة إليــه مــن قبــل مجلــس الهيئــة وذلــك فــي حــدود التفويــض املســند إليــه مــن قبــل رئيــس
الهيئــة أو فــي إطــار توزيــع املهــام الــذي يقــرره مجلــس الهيئــة.
الفصل  :9يلحق مباشرة بمجلس الهيئة:
• ديوان مجلس الهيئة،
• وحدة التوثيق واألرشيف،
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• وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
• ويشرف ديوان مجلس الهيئة على املهام األساسية التالية:
• الضبط املركزي
• كتابة مجلس الهيئة
• التشريفات
• اإلعالم
• التعاون الدولي.
ويضبــط تنظيــم ديــوان مجلــس الهيئــة وطــرق ســيره وفــق الهيــكل التنظيمــي املعتمــد مــن قبــل
مجلــس الهيئــة.
الفصــل  :10تســهر الهيئــة علــى إرســاء نظــام رقابــة داخليــة لإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة
واملحاســبية تضمــن ســامة القوائــم املاليــة ونزاهتهــا وشــفافيتها ومطابقتهــا للقوانــن الجــاري
بهــا العمــل .وتنشــأ للغــرض وحــدة تدقيــق ورقابــة داخليــة يترأســها خبيــر محاســب وتتبــع
مباشــرة مجلــس الهيئــة.
تقــوم وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة بأعمالهــا باســتقاللية ومهنيــة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة
ملمارســة التدقيــق الداخلــي مــن خــال إتبــاع مخطــط ســنوي يصــادق عليــه مجلــس الهيئــة
ويهــدف إلــى تحســن األداء وإدارة املخاطــر والرقابــة علــى كامــل أعمــال الهيئــة.
وتقــوم وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة برفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس الهيئــة مباشــرة وبصفــة
دوريــة .ويمكــن ملجلــس الهيئــة تكليفهــا بمهــام تدقيــق كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك.
تعــد وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة تقريــر ًا ســنوي ًا يعــرض علــى مجلــس الهيئــة وينشــر
علــى املوقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا.
يتــداول مجلــس الهيئــة فــي التقاريــر املرفوعــة إليــه مــن وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة
ويبــت بشــأن التوصيــات والحــاالت املضمنــة بهــا.

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

الباب الثاني

الجهاز التنفيذي

الفصــل  : 11يتركــب الجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن مديــر تنفيــذي
وإدارة مركزيــة وإدارات فرعيــة.
يســير املديــر التنفيــذي الجهــاز التنفيــذي تحــت إشــراف مجلــس الهيئــة ورقابــة رئيســه
ويســهر علــى حســن ســير إدارة الهيئــة فــي املجــاالت اإلداريــة واملاليــة والفنيــة ،ويرفــع إلــى
رئيــس الهيئــة ومجلســها بشــكل دوري أو كلمــا طلــب منــه ذلــك رئيــس أو أعضــاء مجلــس
الهيئــة تقاريــرا حــول التصــرف اإلداري واملالــي والفنــي ويضــع علــى ذمتهــم عنــد الطلــب كل
املعطيــات والوثائــق املطلــوب االطــاع عليهــا.
للمديــر التنفيــذي أن يفــوض إمضــاءه إلــى أحــد مســاعديه .وينشــر قــرار التفويض
بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقع اإللكترونــي للهيئة.
يضبط بقرار من مجلس الهيئة التنظيم اإلداري واملالي والفني للجهاز التنفيذي.

الباب الثالث

الهيئات الفرعية

الفصــل  :12يمكــن للهيئــة بمناســبة االنتخابــات أو االســتفتاءات إحــداث هيئــات فرعيــة تتولــى
مســاعدتها علــى القيــام بمهامهــا طبقــا ملــا يضبطــه القانــون.
تتكــون الهيئــة الفرعيــة مــن رئيــس وثــاث أعضــاء علــى األكثــر يتــم اختيارهــم مــن قبــل مجلــس
الهيئــة باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه وفــق الشــروط املنصــوص عليهــا صلــب الفصلــن 7و  12مــن
القانــون عــدد  23لســنة  2012مــع مراعــاة الفصــل  5مــن نفــس القانــون.
يضبــط مجلــس الهيئــة بقــرار إجــراءات اختيــار أعضــاء الهيئــات الفرعيــة وصيــغ تعيينهــم
ونظــام تأجيرهــم.
مــع مراعــاة أحــكام القانــون االنتخابــي يمكــن ملجلــس الهيئــة أن يفــوض للهيئــات الفرعيــة
املهــام التاليــة:
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• متابعــة عمليــات تســجيل الناخبــن والنظــر فــي االعتراضــات ومتابعــة الطعــون
الخاصــة بهــا فــي الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة،
• الســهر علــى نشــر وتحيــن ســجل الناخبــن فــي النطــاق الترابــي الراجــع لهــا
بالنظــر.
• مراجعة ملفات قائمات املترشحني أو رفع التوصية بشأنها.
• مراجعة وإقرار تقسيم أماكن ومساحات الدعاية االنتخابية.
• متابعة مخالفات الحملة االنتخابية والبت فيها.
• متابعة عملية االقتراع والفرز واإلشراف على عملية تجميع النتائج.
• متابعــة الطعــون املتعلقــة بالقائمــات املترشــحة وتمثيــل الهيئــة فــي هــذا الشــأن أمــام
املحاكــم املختصــة
• املساهمة في إعداد التقرير النهائي حول املسار االنتخابي ورفع التوصيات.
• تمثيــل مجلــس الهيئــة أمــام األحــزاب ومنظمــات املجتمــع املدنــي الناشــطة ضمــن
مجــال اختصاصهــا التراتبــي وفق ـ ًا للتوجيهــات التــي يضبطهــا مجلــس الهيئــة.
• أي مهام أخرى يرتئي مجلس الهيئة تفويضها للهيئات الفرعية.
تنظم الهيئة برامج ودورات تكوين ألعضاء الهيئات الفرعية .وعليهم االلتزام بحضورها.
يمضــي أعضــاء الهيئــات الفرعيــة حــال مباشــرتهم ملهامهــم تعهــد بااللتــزام بحــدود تفويضهــم
وصالحياتهم.
وملجلس الهيئة اتخاذ التدابير الالزمة تجاه أي عضو ال يلتزم بحدود التفويض.
يتولــى منســق اإلدارة الفرعيــة تحــت إشــراف اإلدارة املركزيــة للهيئــة إحاطــة أعضــاء الهيئــة
الفرعيــة.
بالتطــورات العملياتيــة واإلجــراءات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة كمــا يتولــى اإلعــداد املــادي
ألعمــال للهيئــة.
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الباب الرابع

اجتماعات الهيئة

الفصــل  :13تعقــد اجتماعــات مجلــس الهيئــة بطلــب مــن رئيســها أو مــن نصــف أعضــاء
مجلســها وال تنعقــد إال بحضــور ثلثــي األعضــاء.
يضبــط مجلــس الهيئــة تراتيــب اعتمــاد الحضــور عــن بعــد لألعضــاء باســتعمال وســائل
االتصــال الحديثــة اآلمنــة.
وفــي صــورة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي يمكــن ملجلــس الهيئــة عقــد اجتماعــات غيــر
رســمية بمــن حضــر مــن أعضائــه علــى أن يقتصــر االجتمــاع علــى التــداول ودون إمكانيــة
اتخــاذ القــرار.
يحــدد مجلــس الهيئــة دوريــة االجتماعــات العاديــة علــى أن ال تقــل عــن اجتمــاع دوري واحــد
شــهري ًا فــي فتــرات عــدم وجــود انتخابــات أو اســتفتاءات.
ترســل دعــوات االجتمــاع مكتوبــة لألعضــاء وللمديــر التنفيــذي قبــل يومــن علــى األقــل مــن
موعــد االجتمــاع العــادي.
يرفــق بالدعــوة جــدول األعمــال املفصــل ونســخة مــن محضــر االجتمــاع الســابق وكافــة
الوثائــق املتوفــرة الخاصــة باملواضيــع املدرجــة علــى جــدول األعمــال.
وتكــون الدعــوة الجتماعــات مجلــس الهيئــة ،فــي فتــرة االنتخابــات واالســتفتاءات ،فــي آجــال
مقتضبــة تراعــي الطابــع االســتعجالي وتكــون بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
ويمكــن لألعضــاء وللمديــر التنفيــذي اقتــراح إدراج بنــود إضافيــة علــى جــدول األعمــال فــي
بدايةاالجتمــاع.
يحضــر املديــر التنفيــذي اجتماعــات مجلــس الهيئــة دون أن يكــون لــه حــق التصويــت علــى
القــرارات.
يتــم تدويــن مــداوالت مجلــس الهيئــة صلــب محضــر مرقــم يضمــن بدفتــر مرقــم ومؤشــر عليــه
مــن رئيــس الهيئــة يتضمــن وجوبـ ًا البيانــات التاليــة:
• تاريخ وساعة ومكان الجلسة،
• قائمة األعضاء الحاضرين واملتغيبني وأسباب الغياب إن وجدت.
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• جدول أعمال االجتماع،
• القرارات املتخذة واألغلبية التي وافقت عليها.
يتم إمضاء املحضر من قبل أعضاء املجلس الحاضرين.
يتخــذ مجلــس الهيئــة قراراتــه باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه ويتولــى رئيــس مجلــس الهيئــة
إمضائهــا.
يتولــى رئيــس مجلــس الهيئــة بمعيــة باقــي األعضــاء متابعــة تنفيــذ القــرارات مــع املديــر
التنفيــذي.
ينشــر ملخــص مــداوالت اجتماعــات مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بالرائــد
الرســمي للجمهوريــة التونســية وعلــى موقعهــا اإللكترونــي.
الفصــل  :14يمكــن ملجلــس الهيئــة إحــداث لجــان مختصــة تتولــى وضــع السياســات ومتابعــة
املســتجدات وإقــرار الخطــط العملياتيــة لالنتخابــات واالســتفتاءات ومراجعتهــا ومتابعــة
تنفيذهــا مــع الجهــاز التنفيــذي .ويمكــن أن تكــون هــذه اللجــان مركزيــة أو جهويــة ،قــارة أو
ظرفيــة.
يتولــى مجلــس الهيئــة ضبــط تركيبــة اللجــان وصالحياتهــا بمــا ال يتداخــل مــع مهــام الجهــاز
التنفيــذي .تعمــل جميــع اللجــان تحــت إشــراف مجلــس الهيئــة وترفــع تقاريرهــا وتوصياتهــا
إليــه.
يتولــى مجلــس الهيئــة تحديــد الواجبــات املحمولــة علــى كافــة أعوانهــا واملتعاونــن واملتعاقديــن
معهــا فــي مدونــات ســلوك تنشــر باملوقــع االلكترونــي للهيئــة.
تعتبــر مدونــة الســلوك جــزء ًا ال يتجــزأ مــن كافــة العقــود واالتفاقيــات التــي تبرمهــا الهيئــة.
وتتولــى الجهــة املتعاقــدة مــع الهيئــة أو املتعاونــة معهــا التصريــح ،وفــق نمــوذج تعــده الهيئــة،
باطالعهــا علــى مضمــون مدونــة الســلوك وبالتزامهــا بعــدم مخالفــة أحكامهــا.
يمكن للهيئة االستعانة في أدائها ملهامها بخبراء ومختصني.
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الباب الخامس

السلطة الترتيبية

الفصــل  :15تتمتــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بســلطة ترتيبيــة خاصــة فــي املجــال
االنتخابــي.
يتولــى مجلــس الهيئــة وضــع التراتيــب الالزمــة لتنفيــذ التشــريع االنتخابــي وتنفيــذ املهــام
املوكولــة إليــه وفــرض احتــرام التشــريع االنتخابــي مــن قبــل جميــع املتدخلــن فــي املســار
االنتخابــي بمــا فيهــا تســليط العقوبــات غيــر الجزائيــة املترتبــة علــى املخالفــات االنتخابيــة
ويتخــذ علــى وجــه الخصــوص التراتيــب فــي املجــاالت التاليــة:
• الهيكل التنظيمي ملجلس الهيئة ولجهازها التنفيذي.
• أنظمة التصرف املالي واإلداري.
• مدونات السلوك.
• ضبــط روزنامــة االنتخابــات واالســتفتاءات بمــا يتفــق مــع املــدد املقــررة فــي الدســتور
والقانــون اإلنتخابي.
• القواعــد واإلجــراءات املنظمــة العتمــاد عمــل ممثلــي املترشــحني واملالحظــن
والضيــوف والصحفيــن املحليــن واألجانــب.
• قواعد وإجراءات تسجيل الناخبني.
• قواعد وإجراءات الترشح.
• قواعد وإجراءات مراقبة الحملة االنتخابية وتمويلها.
• قواعد واجراءات االقتراع والفرز.
• إجراءات اإلعالن عن النتائج.
• قواعد وإجراءات تأمني األرشيف االنتخابي.
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الباب السادس

امليزانية وطرق التصرف فيها

الفصــل  :16تكــون للهيئــة ميزانيــة خاصــة .وتتكــون مواردهــا مــن اعتمادات ســنوية مخصصة
مــن ميزانيــة الدولة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
• نفقات تسيير الهيئة،
• نفقات التجهيز،
• نفقات االنتخابات واالستفتاءات.
يتولــى مجلــس الهيئــة ضبــط التوجهــات العامــة للميزانيــة الســنوية للهيئــة ويعلــم بهــا املديــر
التنفيــذي.
يتولــى املديــر التنفيــذي إعــداد مشــروع ميزانيــة الهيئــة الســنوي طبقـ ًا للتوجهــات العامــة التــي
حددهــا مجلــس الهيئــة ويراعــي فــي ذلــك اآلجــال املنصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي
للميزانيــة والنصــوص القانونيــة ذات العالقــة ثــم يحيلــه علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة.
يتــداول مجلــس الهيئــة فــي مشــروع امليزانيــة املعــروض عليــه مــن املديــر التنفيــذي ويضبطــه
فــي صيغتــه النهائيــة.
يعــرض رئيــس الهيئــة مشــروع امليزانيــة علــى الحكومــة إلبــداء الــرأي مــع احتــرام اآلجــال
املنصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي للميزانيــة والنصــوص القانونيــة ذات العالقــة ثــم
يحيلــه علــى مجلــس نــواب الشــعب للمصادقــة عليــه طبــق اإلجــراءات الخاصــة بميزانيــة الدولة.
تتولى الهيئة نشر امليزانية على موقعها اإللكتروني.
يمكــن للهيئــة إعــداد مشــروع ميزانيــة تكميلــي فــي الحــاالت الطارئــة التــي تســتدعي تنظيــم
انتخابــات أو اســتفتاءات فــي غيــر مواعيدهــا العاديــة.
الفصــل  :17تضبــط القوائــم املاليــة وفــق قواعــد املحاســبة فــي املؤسســات طبقــا للقانــون عــدد
 112لســنة  1996املــؤرخ فــي  30ديســمبر .1996
الفصــل  :18تبــرم وتنفــذ جميــع صفقــات الهيئــة طبــق اإلجــراءات الخاصــة بالصفقــات
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العموميــة للمنشــآت العموميــة مــا لــم تتعــارض مــع أحــكام قانــون عــدد  23لســنة  2012أو
القوانــن املعدلــة لهــا.
يحــرص مجلــس الهيئــة علــى وضــع تراتيــب خاصــة تضمــن شــفافية كامــل مســار إبــرام
الصفقــات العموميــة وضمــان إحتــرام واجــب عــدم تضــارب املصالــح مــن طــرف جميــع
املتدخلــن فــي هــذا املســار.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية.
الفصــل  :19تضبــط بقــرار مــن مجلــس الهيئــة الحــاالت التــي يتطلــب فيهــا اإلذن بالصــرف
مصادقــة مســبقة مــن مجلــس الهيئــة.
تضبط بقرار من مجلس الهيئة صيغ وشروط تفويض الصالحيات املالية.
الفصــل  :20تعــرض الحســابات املاليــة للهيئــة علــى مراقبــي حســابات مرســمني بجــدول
هيئــة الخبــراء املحاســبني بالبــاد التونســية يعينهمــا مجلــس الهيئــة طبقـ ًا للتشــريع الجــاري
بــه العمــل بالنســبة إلــى املؤسســات واملنشــآت العموميــة ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد
مــرة واحــدة.
تعمــل الهيئــة فــي اختيارهــا ملراقبــي الحســابات علــى احتــرام مبــدأ التنافــس والشــفافية وعــدم
تضــارب املصالح.
يبــت مجلــس الهيئــة فــي تحفظــات مراقبــي الحســابات املضمنــة بالتقريــر املالــي الســنوي إن
وجــدت ويــأذن عنــد االقتضــاء بتشــكيل لجنــة تحقيــق للوقــوف علــى أســبابها ووضــع الخطــط
الكفيلــة بتداركهــا مســتقبال.
يصــادق مجلــس الهيئــة علــى الحســابات املاليــة الســنوية للهيئــة علــى ضــوء تقريــر مراقبــي
الحســابات فــي أجــل أقصــاه  30أفريــل مــن الســنة املواليــة ثــم يحيلهــا علــى مجلــس نــواب
الشــعب للمصادقــة عليهــا.
ينشــر التقريــر املالــي للهيئــة ،بعــد املصادقــة عليــه مــن مجلــس نــواب الشــعب ،بالرائــد
الرســمي للجمهوريــة التونســية وعلــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة فــي أجــل أقصــاه  30جــوان
مــن الســنة املواليــة.
فــي حالــة عــدم املصادقــة علــى التقريــر املالــي مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب وتشــكيل
لجنــة تحقيــق ،يضــع مجلــس الهيئــة علــى ذمــة اللجنــة املذكــورة فريقـ ًا مــن اإلدارة املاليــة ومــن
مراقبــي الحســابات يتولــى تيســير مهامهــا .وفــي صــورة توصــل اللجنــة املذكــورة إلــى وجــود
إخــاالت قانونيــة فــي الحســابات ،يــأذن مجلــس الهيئــة ،دون تأخيــر ،بإجــراء بحــث داخلــي
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يتولــى بموجبــه تحديــد املســؤوليات عــن تلــك اإلخــاالت واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات
تأديبيــة وقضائيــة لردعهــا.
تخضع الحسابات املالية للهيئة إلى الرقابة الالحقة لدائرة املحاسبات.

الباب السابع

حاالت اإلعفاء وانتهاء العضوية

الفصل  :21اليتم إعفاء رئيس أو أحد أعضاء مجلس الهيئة إال في الحاالت التالية:
• ارتكاب خطأ جسيم في القيام بالواجبات املحمولة عليه بمقتضى القانون.
• عــدم التصريــح بحالــة تضــارب مصالــح دائــم علــى معنــى الفقــرة الخامســة مــن
الفصــل  13مــن القانــون املحــدث للهيئــة.
• اإلدانة بموجب حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
يتــداول مجلــس الهيئــة وجوبــ ًا فــي وجاهــة طلــب إعفــاء رئيســها أو أحــد أعضائهــا قبــل
توجيهــه إلــى مجلــس نــواب الشــعب ،ويقــع االســتماع وجوبــا إلــى الرئيــس أو العضــو املعنــي
وتمكينــه مــن وســائل الدفــاع املالئمــة وتضمــن كل ذلــك فــي محضــر جلســة.
يرفــع طلــب اإلعفــاء مــن قبــل نصــف أعضــاء مجلــس الهيئــة علــى األقــل إلــى مجلــس نــواب
الشــعب للمصادقــة عليــه باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه.
الفصل  :22تنتهي العضوية في الهيئة في إحدى الحاالت التالية:
• انتهاء املدة القانونية،
• الوفاة،
• االستقالة،
• العجز الدائم،
• اإلعفاء،
• التخلي.

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

يتولــى مجلــس الهيئــة البــت فــي مطلــب االســتقالة فــي أجــل أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ
تضمــن املطلــب بمكتــب الضبــط.
يعايــن مجلــس الهيئــة حالــة الشــغور ويدونهــا بمحضــر خــاص يحيلــه صحبــة باقــي امللــف
ملجلــس نــواب الشــعب الــذي يتولــى ســد الشــغور طبقـ ًا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــل
الســادس مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012بنــاء علــى طلــب رئيــس الهيئــة أو نصــف
أعضــاء مجلســها.
يعمــل بهــذا النظــام مــن تاريــخ إقــراره وينشــر فــي الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية
وعلــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات.
صدر في تونس بتاريخ  24أفريل 2014
				

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

				

محمد شفيق صرصار
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قرار الهيئة العليا املســتق ّلة لالنتخابات
عــدد  3لســنة  2019مــؤرخ فــي  21فيفــري
 2019يتع ّلــق بضبــط النظــام املنطبــق
علــى أعضــاء ومســاعدي ديــوان مجلــس
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات.1
إنّ ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘ ّﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
باقتراح من املدير التنفيذي،
وخاصة الفصلني  125و 126منه،
بعد اطالعه على الدستور
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتع ّلــق بالهيئــة
العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات ،وعلــى جميــع النصــوص التــي ن ّقحتــه وت ّممتــه،
وعلــى األمــر عــدد  843لســنة  1976املــؤ ّرخ فــي  23ســبتمبر  1976واملتع ّلــق بضبــط النظــام
املنطبــق علــى أعضــاء الدواويــن الوزاريــة واملنــح املخ ّولــة لهــم ،مثلمــا تــ ّم تنقيحــه وإتمامــه
بالنّصــوص ال ّ
الحقــة،
وعلــى القــرار عــدد  5لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي  24أفريــل  2014واملتع ّلــق بضبــط النظــام الداخلــي
للهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات ،كمــا تـ ّم تنقيحــه بالقــرار عــدد  12لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي
 16جويليــة ،2014
وعلــى القــرار عــدد  6لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي  30أفريــل  2014املتع ّلــق بضبــط طــرق التنظيــم
اإلداري واملالــي والفنــي للهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات،
وبعد اﻟﺘﺪاول والنقاش ﻗ ّﺮر ﻣﺎ يلي:
األول :يهــدف هــذا القــرار إلــى ضبــط النظــام املنطبــق علــى أعضــاء ومســاعدي
الفصــل ّ
ّ
ديــوان مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات.
1

الرائد الرسمي عدد  21املؤ ّرخ في  12مارس .2019

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

الباب األ ّول

أعضاء ديوان مجلس الهيئة

الفصل  :2يشتمل ديوان مجلس الهيئة العليا املستق ّلة لالنتخابات على:
• رئيس ديوان،
• مك ّلفني بمأمورية،
• ملحقني بالديوان.
الفصــل  :3يتـ ّم ضبــط عــدد املك ّلفــن بمأموريــة وامللحقــن بالديــوان املنصــوص عليهــم بالفصل
 2مــن هــذا القــرار بمقتضــى قــرار مــن رئيــس الهيئــة.
الفصــل  :4تت ـ ّم تســمية رئيــس وأعضــاء الديــوان ،بقــرار مــن رئيــس الهيئــة ،مــن بــن ذوي
الكفــاءة فــي التص ـ ّرف اإلداري أو الخبــرة فــي املجــاالت املتع ّلقــة باختصــاص الهيئــة.
وامتيازات تُضبط بقرار من رئيس الهيئة.
بمنح
ٍ
الفصل  :5يتمتّع رئيس الديوان ٍ
ينتفــع املك ّلفــون بمأمور ّيــة بمنحــة جمل ّيــة تُضبــط فــي ّ
كل حالــة بقــرار مــن رئيــس الهيئــة،
اعتبــارا للشــهائد العلم ّيــة والخبــرة واملســؤول ّيات التــي اضطلعــوا بهــا قبــل تســميتهم بهــذه
الصفــة.
الفصــل  :6يمكــن تكليــف أعضــاء الديــوان بــإدارة مصلحــة أو ع ـ ّدة مصالــح إداريــة ملحقــة
بالديــوان ،وفــي هــذه الحالــة ُيضبــط مرتّبهــم اعتبــارا للمنــح واملرتّبــات املخ ّولــة ِ
للخ ّطــة التــي
يشــغلونها.

الباب الثاني

مساعدو ديوان مجلس الهيئة

الفصــل  :7يتــ ّم ضبــط عــدد مســاعدي ديــوان مجلــس الهيئــة بمقتضــى قــرار مــن رئيــس
الهيئــة.
الفصــل  :8يمكــن لرئيــس الهيئــة تســمية مســاعدين للعمــل بالديــوان مــن بــن أعــوان الهيئــة أو
عــن طريــق اإللحــاق أو عــن طريــق التعاقــد ،ويك ّلفــون بمســاعدة عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء
مجلــس الهيئــة.
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الفصــل  :9يحافــظ مســاعدو الديــوان الذيــن ت ّمــت تســميتهم مــن بــن أعــوان الهيئــة أو امللحقني
بهــا علــى مرتّباتهــم ومنحهــم األصل ّيــة ،وتُســند لهــم منحــة خصوص ّيــة بعنــوان العمــل بالديــوان
ُيضبــط مقدارهــا بقــرار مــن رئيــس الهيئــة.
كمــا تُســند ملســاعدي الديــوان مــن املتعاقديــن منحــة جمل ّيــة ُيضبــط مقدارهــا بقــرار مــن رئيــس
الهيئة.
الفصــل  :10يجــري العمــل بهــذا القــرار ابتــداء مــن تاريــخ إمضائــه و ُينشــر بالرائــد الرســمي
للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة.
تونس في  21فيفري 2019
				

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
نبيل ب ّفون

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  5مــؤرخ فــي  11أفريــل
 2017يتعلــق بشــروط وإجــراءات إحــداث
الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات وضبــط
مشــموالتها وطــرق ســير عملهــا.1
إن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
بعد اطالعه على الدستور وخاصة الفصل ْين  125و 126منه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وت ّممتــه ،وخاصــة الفصــل
 21منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
فيفــري ،2017
وعلــى القــرار عــدد  5لســنة  2014املــؤرخ فــي  24أفريــل  2014واملتعلــق بضبــط النظــام الداخلــي
للهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات ،وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وت ّممتــه ،وخاصــة
الفصل ْيــن  4و،12
وبعد التداول ،ق ّرر ما يلي:
الفصــل األول :ينظــم هــذا القــرار شــروط وإجــراءات إحــداث الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات
وضبــط مشــموالتها وطــرق ســير عملهــا.

1

الرائد الرسمي عدد  35املؤرخ في  2ماي .2017
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الباب األ ّول

إحداث الهيئات الفرعية لالنتخابات
وشروط تعيني أعضائها

الفصــل  :2يمكــن للهيئــة بمناســبة االنتخابــات أو االســتفتاء إحــداث هيئــات فرعيــة لالنتخابات
تتولــى مســاعدة مجلــس الهيئــة فــي القيــام بمهامــه طبــق مــا يضبطــه القانــون والنظــام الداخلي
للهيئــة وهــذا القــرار .ويتولــى مجلــس الهيئــة تحديــد الدائــرة أو الدوائــر االنتخابيــة الراجعــة
بالنظــر لــكل هيئــة فرعيــة.
الفصــل  :3تتكــون كل هيئــة فرعيــة مــن أربعــة أعضــاء علــى األكثــر مــن بينهــم الرئيــس،
ينتمــون إلــى االختصاصــات التاليــة:
قاض عدلي،
• ٍ
قاض إداري،
• ٍ
محام،
• ٍ

• عدل إشهاد أو عدل تنفيذ،
• أســتاذ جامعــي ،مســاعد أو أســتاذ مســاعد أو أســتاذ محاضــر أو أســتاذ تعليــم
ـال،
عـ ٍ
• مهندس مختص في مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية،
• مختص في االتصال،
• مختص في املالية العمومية،
• مم ّثل عن التونسيني بالخارج بالنسبة إلى الهيئات الفرعية لالنتخابات بالخارج.
الفصل ُ :4يشترط في كل مترشح لعضوية الهيئات الفرعية:
• صفة الناخب،
• أ ّال تقل سنه عن  35سنة،
• النزاهة واالستقاللية والحياد،
• الكفاءة والخبرة،

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

• أال يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات املهنية،
• عــدم االنخــراط أو النشــاط فــي أي حــزب سياســي خــال الخمــس ســنوات الســابقة
لتاريــخ فتــح الترشــحات،
• عــدم تحمــل أي مســؤولية بحــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي املنحــل أو
مناشــدة رئيــس الجمهوريــة املخلــوع للترشــح ملــدة رئاســية جديــدة،
• عــدم تحمــل مســؤولية فــي الحكومــة أو تقلــد منصــب والــي أو كاتــب عــام واليــة أو
معتمــد أو عمــدة طيلــة حكــم الرئيــس املخلــوع،
• خبــرة عشــر ســنوات فــي مجــال االختصــاص ،باســتثناء العضــو املمثــل للتونســيني
بالخارج.
وبالنســبة إلــى الهيئــات الفرعيــة بالخــارج يشــترط فــي املترشــح باإلضافــة إلــى الشــروط
املذكــورة أعــاه:
• أن يكون مقي ًما في إحدى الدول مرجع نظر الهيئة الفرعية لالنتخابات املعنية،
• إجــادة اللغــة العربيــة واللغــة األجنبيــة للبلــد املتواجــد بــه الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات
املترشــح لعضويتها.
الفصــل  :5تحــدد الهيئــة آجــال تلقــي مطالــب الترشــح وتعلــن عنهــا بوســائل اإلعــام وموقعهــا
اإللكتروني.
ويجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
• استمارة ترشح يقع تحميلها من املوقع اإللكتروني للهيئة،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
• سيرة ذاتية،
• صورتان شمسيتان،
• نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية،
• نسخ مطابقة لألصل من الوثائق التي تثبت الخبرة،
• بطاقة عدد  3لم يمر على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر،
• شهادة طبية لم يمر على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر،
• ما يفيد قبول االستقالة إذا كان املترشح عض ًوا منتخ ًبا بإحدى الهيئات املهنية،
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• تصريــح علــى الشــرف معــ ّرف باإلمضــاء باســتيفاء املترشــح للشــروط الــواردة
بالفصــل  7مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012وبصحــة البيانــات الــواردة
باســتمارة الترشــح.
• بالنســبة إلــى الهيئــات الفرعيــة بالخــارج ،بطاقــة ترســيم قنصلــي فــي إحــدى البلــدان
مرجــع نظــر الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات املعنية.
ويكــون ُعرضــة للعقوبــات املنصــوص عليهــا بالفقــرة األخيــرة مــن الفصــل  7مــن القانــون
األساســي عــدد  23لســنة  2012كل مــن تعمــد اإلدالء بتصريحــات خاطئــة أو أخفــى مان ًعــا مــن
موانــع الترشــح املذكــورة أعــاه.
الفصــل  :6يــودع ملــف الترشــح بمكتــب الضبــط املركــزي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات،
أو بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع االعــام بالبلــوغ أو عــن طريــق البريــد الســريع.
ويمكــن بالنســبة إلــى املترشــح لعضويــة الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات بالخــارج إرســال ملــف
الترشــح عــن طريــق البريــد اإللكترونــي علــى أن يقــع اإلدالء بالوثائــق األصليــة عنــد القبــول
النهائــي.
الفصــل  :7تتولــى الهيئــة فــي مرحلــة أولــى فــرز مطالــب الترشــح املســتجيبة للشــروط
القانونيــة.
وملجلس الهيئة دعوة املترشحني إلجراء محاورة مع املجلس أو مع من يكلفه للغرض.
وفــي حالــة عــدم تقديــم ترشــحات لعضويــة هيئــة فرعيــة أو أكثــر ،أو كانــت الترشــحات
املســتجيبة للشــروط القانونيــة دون العــدد املطلــوب ،يمكــن ملجلــس الهيئــة اســتكمال النقــص
بالرجــوع إلــى الترشــحات التــي ُق ّدمــت لعضويــة هيئــة فرعيــة أخــرى.
يختــار مجلــس الهيئــة رؤســاء وأعضــاء الهيئــات الفرعيــة باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه ،وينشــر
قائمــة املترشــحني املقبولــن باملوقــع اإللكترونــي للهيئــة.
ويمكــن االعتــراض علــى قائمــة املترشــحني املقبولــن فــي أجــل أقصــاه  5أيــام مــن تاريــخ
النشــر.
ـت مجلــس الهيئــة فــي االعتراضــات فــي أجــل أقصــاه  3أيــام مــن تاريــخ انقضــاء أجــل
يبـ ّ
االعتــراض ،ويصــدر رئيــس الهيئــة قــرارا يضبــط قائمــة املترشــحني املقبولــن نهائ ًيــا بالنســبة
إلــى كل هيئــة فرعيــة.

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

الفصــل  :8يمكــن ملجلــس الهيئــة تعيــن األعضــاء مــن بــن رؤســاء وأعضــاء الهيئــات الفرعيــة
التــي تشــكلت بمناســبة انتخابــات ســابقة فــي إحــدى الحــاالت التاليــة:
• الســتكمال النقــص فــي تركيبــة الهيئــات الفرعيــة ،بعــد اســتنفاد اإلجــراءات املبينــة
بالفصــل  7أعــاه،
• في حالة الشغور،
• بمناسبة تنظيم انتخابات جزئية أو سابقة ألوانها.
ويتــم التعيــن بعــد التثبــت مــن توفــر الشــروط القانونيــة فــي األعضــاء الذيــن ت ـ ّم اختيارهــم
ومــع مراعــاة التقييــم الــذي يجريــه مجلــس الهيئــة ألعمــال الهيئــات الفرعيــة بعــد كل انتخابــات،
علــى أن يتــم نشــر قائمــة األعضــاء املعنيــن بإحــدى الصــور املشــار إليهــا أعــاه باملوقــع
اإللكترونــي للهيئــة وتلقــي االعتراضــات بشــأنها والبــت فيهــا طبقــا ألحــكام الفصــل  7مــن
هــذا القــرار.
الفصــل  :9يضبــط مجلــس الهيئــة بقــرار املنــح واالمتيــازات التــي تُســند لرئيــس وأعضــاء
الهيئــات الفرعيــة.

الباب الثاني

الواجبات املحمولة على رئيس وأعضاء
الهيئات الفرعية لالنتخابات

الفصــل  :10يلتــزم رئيــس وأعضــاء الهيئــات الفرعيــة بالواجبــات املحمولــة عليهــم بمقتضــى
الفصلــن  7و 12مــن القانــون عــدد  23لســنة  ،2012ويقومــون قبــل مباشــرة مهامهــم بــأداء
اليمــن أمــام مجلــس الهيئــة.
الفصــل ُ :11يعفــي مجلــس الهيئــة رئيــس أو أحــد أعضــاء الهيئــات الفرعيــة فــي صــورة
صــدور حكــم قضائــي بــات يقضــي باإلدانــة مــن أجــل جنحــة قصد ّيــة أو جنايــة أو فــي صــورة
فقدانــه لشــرط مــن شــروط العضويــة ،ويمكــن للمجلــس اإلعفــاء فــي حالــة عــدم االلتــزام
بالواجبــات املبينــة أعــاه أو القيــام بفعــل أو قــول مــن شــأنه أن يؤثــر علــى حســن أداء الهيئــة
ملهامهــا وذلــك بعــد تمكــن العضــو املعنــي مــن حقــوق الدفــاع.
الفصــل  :12تقــدم االســتقالة مــن عضويــة الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات إلــى رئيــس الهيئــة وال
تكــون نافــذة إال بعــد املصادقــة عليهــا مــن مجلســها.
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الفصــل ُ :13يعايــن مجلــس الهيئــة الشــغور الحاصــل فــي تركيبــة الهيئــات الفرعيــة الناتــج عن
الوفــاة أو العجــز أو االســتقالة أو اإلعفــاء أو التخلــي ،ويقــوم بســد الشــغور طبــق اإلجــراءات
املنصــوص عليهــا بالفصــل  7أعــاه.

الباب الثالث

صالحيات الهيئات الفرعية لالنتخابات

الفصــل  :14عمـ ًـا بأحــكام الفصــل  21مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة  ،2012يفـ ّوض
مجلــس الهيئــة االختصاصــات التاليــة إلــى الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات:

 .1االعتماد:
• البــت فــي مطالــب اعتمــاد ممثلــي القائمــات املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية
والجهويــة واملحليــة وممثلــي املترشــحني فــي االنتخابــات الرئاســية ،والبــت فــي ملفــات
ســحب اعتمادهــم،

 .2تسجيل الناخبني:
• متابعــة عمليــات تســجيل الناخبــن طبقــا لقــرار مجلــس الهيئــة املتعلــق بقواعــد
وإجــراءات تســجيل الناخبــن لالنتخابــات واالســتفتاء،
• البت في مطالب االعتراض على قائمات الناخبني،
• تمثيــل الهيئــة لــدى املحاكــم املختصــة فــي النزاعــات املتعلقــة بالترســيم بقائمــات
الناخبــن باســتثناء النزاعــات املتعلقــة بقائمــات الناخبــن بالخــارج.

 .3الترشحات لالنتخابات التشريعية والجهوية والبلدية:
• البت في مطالب الترشح،
• البت في مطالب سحب الترشحات،
• تمثيــل الهيئــة لــدى املحاكــم املختصــة فــي النزاعــات املتعلقــة بالترشــحات باســتثناء
النزاعــات املتعلقــة بالترشــحات لتمثيــل التونســيني بالخــارج،
• تنفيذ األحكام القضائية الباتة الصادرة في النزاعات املتعلقة بالترشحات.

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

 .4الحملة االنتخابية:
• متابعــة احتــرام مبــادئ الحملــة االنتخابيــة وقواعدهــا وإجراءاتهــا طبقــا لقــرارات
مجلــس الهيئــة فــي الغــرض،
• اإلشراف على الزيارات امليدانية ملراقبة تمويل الحملة،
• اإلشراف على إعداد التقارير الدورية ملراقبة الحملة،
• التأشير على قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنجزة،
• التأشير على القائمة التأليفية للمداخيل واملصاريف االنتخابية،
• تقديــم تقريــر تأليفــي حــول نتائــج مراقبــة الحملــة االنتخابيــة وأهــم املخالفــات
والخروقــات التــي تــم رصدهــا.

 .5االقتراع والفرز واحتساب النتائج:
• البــت فــي انتــداب أعــوان مراكــز ومكاتــب االقتــراع واملكاتــب املركزية ومراكــز الجمع
إن وجــدت ،طبقــا للشــروط واإلجــراءات املبينــة فــي قــرارات الهيئة فــي الغرض،
• اإلشــراف علــى مراكــز ومكاتــب االقتــراع واملكاتــب املركزيــة ومراكــز الجمــع إن
وجــدت،
• التنســيق مــع الهيــاكل اإلداريــة املختصــة لضمــان حســن ســير عمليــات االقتــراع
والفــرز واحتســاب النتائــج،
• إمضاء محاضر جمع النتائج.
يمــارس أعضــاء الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات املهــام والصالحيــات املفوضــة إليهــم بالتنســيق
مــع منســق اإلدارة الفرعيــة لالنتخابــات.
الفصــل  :15يعلــم رؤســاء الهيئــات الفرعيــة كتابيــا مجلــس الهيئــة بــكل القــرارات فــور
اتخاذهــا.
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الباب الرابع

تنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية

الفصــل  :16تعقــد الهيئــات الفرعيــة اجتماعاتهــا بطلــب مــن رئيســها أو مــن نصــف أعضائهــا،
وال تنعقــد إال بحضــور ثلثــي أعضائهــا.
يحضــر منســق اإلدارة الفرعيــة لالنتخابــات اجتماعــات الهيئــة الفرعيــة ،ويحــق لــه مناقشــة
مختلــف املســائل املضمنــة بجــدول أعمالهــا دون أن يكــون لــه حــق التصويــت .ويمكــن لرئيــس
الهيئــة الفرعيــة دعــوة مــن يــراه صالحــا مــن أعــوان الهيئــة لحضــور هــذه االجتماعــات.
وتتخــذ الهيئــة الفرعيــة قراراتهــا باألغلبيــة املطلقــة ألعضائهــا ،وفــي حالــة تســاوي األصــوات
يكــون صــوت الرئيــس مرجحــا.
تصدر القرارات باسم الهيئة الفرعية ويمضيها رئيسها أو من ينوب عنه من أعضائها.
ويمســك منســق اإلدارة الفرعيــة مختلــف الســجالت والدفاتــر والوثائــق واملحاضــر ويتولــى
حفظهــا .كمــا يتخــذ كافــة اإلجــراءات لتنفيــذ قــرارات الهيئــة الفرعيــة.
الفصــل  :17تــد ّون الهيئــة الفرعيــة مداوالتهــا فــي محضــر مرقــم ومختــوم يتضمــن وجوبــا
البيانــات التاليــة:
• تاريخ وساعة ومكان الجلسة،
• قائمة الحضور والغيابات وأسباب الغياب إن وجدت،
• جدول أعمال االجتماع،
• القرارات املتخذة واألغلبية التي وافقت عليها.
يتم إمضاء املحضر من قبل األعضاء الحاضرين ومنسق اإلدارة الفرعية.
الفصــل  :18فــي حالــة عــدم اتخــاذ الهيئــة الفرعيــة للقــرار فــي أحــد االختصاصــات املفوضــة،
أو عنــد الضــرورة ،يمكــن بقــرار مــن مجلــس الهيئــة اســترجاع االختصــاص أو االختصاصات
املعنية.
الفصــل  :19تعــد كل هيئــة فرعيــة قبــل نهايــة مهامهــا تقريــرا فــي نشــاطها يحــال إلــى مجلــس
الهيئة.

القرارات الترتيبية :تنظيم وتسير الهيئة

الفصــل  :20يتولــى مجلــس الهيئــة بعــد انتهــاء مهــام الهيئــات الفرعيــة إجــراء تقييــم لعملهــا
وأداء أعضائهــا وفــق معاييــر يح ّددهــا مجلــس الهيئــة بصفــة مســبقة.
الفصــل ُ :21يلغــى قــرار الهيئــة عــدد  8املــؤرخ فــي  3جــوان  2014واملتع ّلــق بإحــداث هيئــات
فرعيــة لالنتخابــات وضبــط مشــموالتها وطــرق ســير عملهــا والقرار عــدد  23لســنة  2014املؤرخ
فــي  29أوت  2014واملتع ّلــق بتنظيــم اجتماعــات الهيئــات الفرعيــة وآليــات اتخــاذ قراراتهــا.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع اإللكتروني للهيئة.
تونس في  11أفريل .2017
				

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

				

محمد شفيق صرصار
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 .IIروزنامة االنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019
قــرار الهيئــة العليــا املســتق ّلة
لالنتخابــات عــدد  05لســنة  2019مــؤ ّرخ
فــي  14مــارس  2019يتع ّلــق بروزنامــة
االنتخابــات التشــريعية والرئاســية
لســنة  ،1 2019كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه
بالقــرار عــدد  10لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي
 3أفريــل  ،2 2019والقــرار عــدد  14لســنة
 2019املــؤ ّرخ فــي  31مــاي  3 2019والقــرار
عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 25
جويليــة .4 2019
إنّ ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
وخاصة الفصول  56و 75و 126منه،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتع ّلــق بالهيئــة
العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات ،وعلــى جميــع النصــوص التــي ن ّقحتــه وت ّممتــه وخاصــة الفصــل
 3خامســا منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي  26مــاي  2014واملتع ّلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤ ّرخ فــي 14
فيفــري ،2017
وعلــى القــرار عــدد  06لســنة  2017املــؤ ّرخ فــي  11أفريــل  2017واملتع ّلــق بقواعــد وإجــراءات
1
2
3
4

الرائد الرسمي عدد  25املؤرخ في  26مارس .2019
الرائد الرسمي عدد  29املؤرخ في  29أفريل .2019
الرائد الرسمي عدد  47املؤ ّرخ في  11جوان .2019
الرائد الرسمي عدد  62املؤ ّرخ في  2أوت .2019

القرارات الترتيبية :روزنامة االنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019

تســجيل الناخبــن لالنتخابــات واالســتفتاء ،وخاصــة الفصــول  5و 15و 24منــه،
وبعد اﻟﺘﺪاول ﻗ ّﺮر ﻣﺎ يلي:
الفصــل األول :تنطبــق الروزنامــة موضــوع هــذا القــرار علــى االنتخابــات التشــريعية
والرئاســية لســنة .2019

الباب األ ّول

ضبط قائمات الناخبني

الفصــل  :2عمــا بأحــكام الفصــل  5مــن القــرار عــدد  6لســنة  2017املشــار إليــه أعــاه،
تواصــل الهيئــة قبــول مطالــب تســجيل الناخبــن بصفــة مســتم ّرة .وتتولــى انطالقــا مــن يــوم
األربعــاء  10أفريــل  2019توســيع عمليــة التســجيل وتحيــن قائمــة مكاتــب التســجيل الثابتــة
واملتن ّقلــة وتمكــن الناخبــن مــن التســجيل عــن ُبعــد للدوائــر االنتخابيــة بالخــارج.
وبغـ ّ
ـض النظــر عــن أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  24مــن القــرار عــدد  6لســنة
ُ
 2017املشــار إليــه أعــاهُ ،يغلــق بــاب التســجيل لالنتخابــات التشــريعية لســنة 2019
يــوم الســبت  15جــوان  ،2019و ُيغلــق بــاب التســجيل لالنتخابــات الرئاســية لســنة
 2019يــوم الخميــس  4جويليــة .2019
األول ّيــة لالنتخابــات التشــريعية علــى
الفصــل ( 3جديــد) :توضــع قائمــات الناخبــن ّ
ذمــة العمــوم أ ّيــام األحــد واالثنــن والثالثــاء  23و 24و 25جــوان  ،2019ويتـ ّم تقديــم
ّ
مطالــب االعتــراض علــى هــذه القائمــات أ ّيــام األربعــاء والخميــس والجمعــة  26و27
و 28جــوان .2019
األول ّيــة لالنتخابــات الرئاسـ ّية علــى
الفصــل ( 4جديــد) :توضــع قائمــات الناخبــن ّ
ذمــة العمــوم أ ّيــام الجمعــة والســبت واألحــد  12و 13و 14جويليــة  ،2019ويتــ ّم
ّ
تقديــم مطالــب االعتــراض علــى هــذه القائمــات أ ّيــام اإلثنــن والثالثــاء واألربعــاء
 15و 16و 17جويليــة .2019
الفصــل ( 5جديــد) :تتو ّلــى الهيئــة اإلعــان عــن القائمــات النهائيــة للناخبــن بعــد
انقضــاء الطعــون وفــي أجــل ال يتجــاوز يــوم الجمعــة  19جويليــة  2019بالنســبة
إلــى قائمــات الناخبــن لالنتخابــات التشــريعية ،ويــوم الخميــس  15أوت 2019
بالنســبة إلــى قائمــات الناخبــن لالنتخابــات الرئاســية.

133

134

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

الباب الثاني

االنتخابات التشريعية

الفصــل  :6تنطلــق الفتــرة االنتخابيــة بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية يــوم الثالثــاء  16جويليــة
ّ
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة بالخــارج
 2019علــى الســاعة صفــر ،وبالنســبة للقائمــات
يــوم األحــد  14جويليــة  2019علــى الســاعة صفــر.
ّ
الترشــحات لالنتخابــات التشــريعية يــوم اإلثنــن  22جويليــة  2019علــى
الفصــل  :7يفتــح بــاب
الســاعة الثامنــة صباحــا ويغلــق يــوم اإلثنــن  29جويليــة  2019علــى الســاعة السادســة مســاء.
ويت ـ ّم اإلعــان عــن القائمــات املقبولــة لالنتخابــات التشــريعية فــي أجــل أقصــاه يــوم الثالثــاء
 06أوت .2019
ّ
املترشــحني مــن االنتخابــات التشــريعية فــي أجــل
الفصــل  :8يت ـ ّم قبــول مطالــب انســحاب
ّ
للمترشــحني عــن الدوائــر االنتخاب ّيــة
 29أوت  ،2019وبالنســبة
أقصــاه يــوم الخميــس
بالخــارج يت ـ ّم فــي أجــل أقصــاه يــوم الثالثــاء  27أوت .2019
الفصــل  :9تتو ّلــى الهيئــة اإلعــان عــن القائمــات املقبولــة نهائيــا بعــد انقضــاء الطعــون وفــي
أجــل ال يتجــاوز يــوم الجمعــة  30أوت .2019
الفصــل  :10تنطلــق الحملــة االنتخابيــة بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية يــوم الســبت 14
ســبتمبر  2019علــى الســاعة صفــر وتنتهــي يــوم الجمعــة  04أكتوبــر  2019علــى الســاعة
منتصــف الليــل.
ّ
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة بالخــارج ،تنطلــق الحملــة االنتخابيــة
وبالنســبة للقائمــات
يــوم الخميــس  12ســبتمبر  2019علــى الســاعة صفــر وتنتهــي يــوم األربعــاء  02أكتوبــر 2019
علــى الســاعة منتصــف الليــل.
الفصــل  :11توافــق فتــرة الصمــت االنتخابــي بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية يــوم الســبت
 05أكتوبــر  2019ابتــداء مــن الســاعة صفــر وتمتـ ّد إلــى حـ ّد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة
االنتخابيــة املعنيــة.
ّ
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخاب ّيــة بالخــارج ،توافــق فتــرة الصمــت يــوم
وبالنســبة للقائمــات
الخميــس  03أكتوبــر  2019ابتــداء مــن الســاعة صفــر وتمتــد إلــى حـ ّد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع
بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.
الفصــل ُ :12يجــرى االقتــراع لالنتخابــات التشــريعية داخــل الجمهوريــة يــوم األحــد 06
أكتوبــر .2019

القرارات الترتيبية :روزنامة االنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019

و ُيجــرى االقتــراع لنفــس االنتخابــات بالنســبة للتونســيني بالخــارج أ ّيــام الجمعــة والســبت
واألحــد  04و 05و 06أكتوبــر .2019
الفصــل  :13يتـ ّم اإلعــان عــن النتائــج األول ّيــة لالنتخابــات التشــريعية فــي أجــل أقصــاه يــوم
الخميــس  10أكتوبــر  .2019وتتو ّلــى الهيئــة التصريــح بالنتائــج النهائيــة إثــر انقضــاء الطعــون
وفــي أجــل ال يتجــاوز يــوم األربعــاء  13نوفمبــر .2019

الباب الثالث

االنتخابات الرئاسية

الفصــل ( 14جديــد)[ :ألغــي بمقتضــى القــرار عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 25
جويليــة ]2019
الفصــل ( 15جديــد)[ :ألغــي بمقتضــى القــرار عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 25
جويليــة ]2019
الفصــل ( 16جديــد)[ :ألغــي بمقتضــى القــرار عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 25
جويليــة ]2019
الفصــل ( 17جديــد)[ :ألغــي بمقتضــى القــرار عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 25
جويليــة ]2019
الفصــل ( 18جديــد)[ :ألغــي بمقتضــى القــرار عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 25
جويليــة ]2019
الفصــل ( 19جديــد)[ :ألغــي بمقتضــى القــرار عــدد  20لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي 25
جويليــة ]2019
ّ
املترشــحني علــى األغلب ّيــة املطلقــة مــن األصــوات
أي مــن
الفصــل  :20إذا لــم
يتحصــل ّ
ّ
املصـ ّرح بهــا فــي الــدورة األولــى ،يتـ ّم تنظيــم دورة ثانيــة خــال األســبوعني التاليــن لإلعــان
عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
وفــي هــذه الحالــة ،تتو ّلــى الهيئــة ضبــط املواعيــد املتع ّلقــة بالــدورة الثانيــة لالنتخابات الرئاسـ ّية
بقــرار يصــدر فــور التصريــح بالنتائــج النهائ ّيــة للــدورة األولى.
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ُينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع اإللكتروني للهيئة.
تونس في  14مارس 2019
				

رئيس الهيئة العليا املستق ّلة لالنتخابات

						

نبيل بفون

القرارات الترتيبية :روزنامة االنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019

قــرار الهيئــة العليــا املســتق ّلة
لالنتخابــات عــدد  20لســنة  2019مــؤ ّرخ
فــي  25جويليــة  2019يتع ّلــق بروزنامــة
االنتخابــات الرئاســية لســنة .1 2019
إنّ ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
وخاصة الفصول  75و 84و 86و 126منه،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتع ّلــق بالهيئــة
العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات ،وعلــى جميــع النصــوص التــي ن ّقحتــه وت ّممتــه وخاصــة الفصــل
 3خامســا منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي  26مــاي  2014واملتع ّلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤ ّرخ فــي 14
وخاصــة الفصــل ،49
فيفــري ،2017
ّ
وعلــى قــرار الهيئــة عــدد  05لســنة  2019املــؤرخ فــي  14مــارس  2019واملتعلــق بروزنامــة
االنتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة  2019كمــا تــ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد 10
لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي  3أفريــل  2019والقــرار عــدد  14لســنة  2019املــؤ ّرخ فــي  31مــاي .2019
وبعد اﻟﺘﺪاول ﻗ ّﺮر ﻣﺎ يلي:
الفصــل األول :تنطبــق الروزنامــة موضــوع هــذا القــرار علــى االنتخابــات الرئاســية لســنة
.2019
الفصــل  :2تتو ّلــى الهيئــة اإلعــان عــن القائمــات النهائيــة للناخبــن لالنتخابــات الرئاســية فــي
أجــل ال يتجــاوز يــوم الخميــس  1أوت .2019
الفصــل  :3تمتــد الفتــرة االنتخاب ّيــة لالنتخابــات الرئاسـ ّية حتــى اإلعــان عــن النتائــج النهائ ّيــة
للــدورة األولــى لالنتخابــات الرئاسـ ّية.
1

الرائد الرسمي عدد  62املؤ ّرخ في  2أوت .2019
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ّ
الترشــحات لالنتخابــات الرئاســ ّية يــوم الجمعــة  02أوت  2019علــى
الفصــل ُ :4يفتــح بــاب
الســاعة الثامنــة صباحــا و ُيغلــق يــوم الجمعــة  09أوت  2019علــى الســاعة السادســة مســاء.
ّ
املترشــحني املقبولــن لالنتخابــات الرئاس ـ ّية فــي أجــل أقصــاه يــوم
ويت ـ ّم اإلعــان عــن قائمــة
األربعــاء  14أوت .2019
ّ
املترشــحني املقبولــن نهائ ّيــا بعــد انقضــاء الطعــون وفــي أجــل ال
وتتو ّلــى الهيئــة اإلعــان عــن
يتجــاوز يــوم الســبت  31أوت .2019
الفصــل  :5تنطلــق الحملــة االنتخاب ّيــة بالنســبة لالنتخابــات الرئاسـ ّية يــوم اإلثنــن  02ســبتمبر
 2019علــى الســاعة صفــر وتنتهــي يــوم الجمعــة  13ســبتمبر  2019علــى الســاعة منتصــف
الليــل.
وبالنســبة للحملــة االنتخاب ّيــة بالخــارج ،تنطلــق الحملــة يــوم الســبت  31أوت  2019علــى الســاعة
صفــر وتنتهــي يــوم األربعــاء  11ســبتمبر  2019علــى الســاعة منتصــف الليــل.
الفصــل  :6تُوافــق فتــرة الصمــت االنتخابــي بالنســبة لالنتخابــات الرئاسـ ّية يــوم الســبت 14
ســبتمبر  2019ابتــداء مــن الســاعة صفــر وتمتـ ّد إلــى حـ ّد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع.
وتُوافــق فتــرة الصمــت خــارج الجمهور ّيــة يــوم الخميــس  12ســبتمبر  2019ابتــداء مــن الســاعة
صفــر وتمتـ ّد إلــى حـ ّد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع.
الفصــل ُ :7يجــرى االقتــراع للــدورة األولــى لالنتخابــات الرئاس ـ ّية داخــل الجمهوريــة يــوم
األحــد  15ســبتمبر .2019
و ُيجــرى االقتــراع بالنســبة للتونســيني بالخــارج أ ّيــام الجمعــة والســبت واألحــد  13و 14و15
ســبتمبر .2019
الفصــل  :8يت ـ ّم اإلعــان عــن النتائــج األ ّول ّيــة لالنتخابــات الرئاس ـ ّية فــي أجــل أقصــاه يــوم
الثالثــاء  17ســبتمبر  .2019وتتو ّلــى الهيئــة التصريــح بالنتائــج النهائ ّيــة إثــر انقضــاء الطعــون
وفــي أجــل ال يتجــاوز يــوم اإلثنــن  21أكتوبــر .2019
ّ
املترشــحني علــى األغلب ّيــة املطلقــة مــن األصــوات املصـ ّرح
أي مــن
الفصــل  :9إذا لــم
يتحصــل ّ
ّ
بهــا فــي الــدورة األولــى ،يتــ ّم تنظيــم دورة ثانيــة خــال األســبوعني التاليــن لإلعــان عــن
النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
وفــي هــذه الحالــة ،تتو ّلــى الهيئــة ضبــط املواعيــد املتع ّلقــة بالــدورة الثانيــة لالنتخابات الرئاسـ ّية
بقــرار يصــدر فــور التصريــح بالنتائــج النهائ ّيــة للــدورة األولى.
الفصــل  :10تلغــى أحــكام القــرار عــدد  5لســنة  2019املُشــار إليــه أعــاه كمــا ت ـ ّم تنقيحــه
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وإتمامــه فيمــا يتعــارض مــع هــذا القــرار وخاصة الفصــول ( 14جديــد) إلــى ( 19جديــد) منــه.
ُينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة و ُين ّفــذ
حــاال.
تونس في  25جويلية 2019
				

رئيس الهيئة العليا املستق ّلة لالنتخابات

					

نبيل بفون
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 .IIIاالعتماد
قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  09لســنة  2014مــؤرخ
في  09جوان  2014يتعلق بضبط شــروط
وإجــراءات اعتمــاد املالحظــن املحليــن
واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء 1كما
تــم تنقيحــه بالقــرار عــدد  2لســنة 2017
املــؤرخ فــي  10أفريــل .2 2017
إنّ مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول  55و 75و 125و 126منه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقة،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة ،وخاصــة الفصــل
الثالــث فقرتــان  9و 10والفصــل  19منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء وخاصــة الفصلــن الثانــي والرابــع منه،
وعلــى النظــام الداخلــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات الصــادر بمقتضــى القــرار عــدد 5
لســنة  2014املــؤرخ فــي  24أفريــل  2014وخاصــة الفصــل  15منــه،
و بعد اﻟﺘﺪاول واﻟﻨﻘﺎش ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:

1
2

الرائد الرسمي عدد  50املؤرخ في  24جوان .2014
الرائد الرسمي عدد  35املؤرخ في  2ماي .2017
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األول :يضبــط هــذا القــرار شــروط وإجــراءات اعتمــاد املالحظــن املحليــن واألجانــب
الفصــل ّ
لالنتخابات واالســتفتاء.
الفصــل  :2يمكــن لــكل منظمــة أو جمعيــة مالحظــة االنتخابــات واالســتفتاء شــريطة حصولهــا
علــى االعتمــاد مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات.
الفصــل  :3تتضمــن مدونــة الســلوك الخاصــة باملالحظــن املحليــن واألجانــب ،الصــادرة عــن
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وامللحقــة بهــذا القــرار ،مختلــف الواجبــات املحمولــة عليهــم
ويكــون إمضاؤهــا شــرطا أساســيا ملنــح االعتمــاد.
الفصــل ( 4جديــد) :يجــب أن تتوفــر فــي املالحظــن املرشــحني مــن املنظمــات أو
الجمعيــات الشــروط التاليــة:

 - 1بالنسبة إلى املالحظني التابعني للجمعيات أو املنظمات املحلية:
• أن يكون ناخبا مرسما بقائمات الناخبني،
• عدم االنتماء إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
• عدم الترشح لالنتخابات موضوع املالحظة،
• أن يكــون مرشــحا مــن منظمــة أو جمعيــة تنشــط فــي املجــال االنتخابــي أو
مجــاالت الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان واملواطنة،
• تلقي تكوين أو اكتساب خبرة في مجال مالحظة االنتخابات.

 - 2بالنسبة إلى املالحظني التابعني لجمعيات أو منظمات أجنبية:
• أن يكون بالغا ثماني عشرة سنة على األقل يوم تقديم طلب االعتماد،
• أن يكــون مرشــحا مــن منظمــة أو جمعيــة أجنبيــة ناشــطة فــي مجــال
مالحظــة االنتخابــات،
• تلقي تكوين أو اكتساب خبرة في مجال مالحظة االنتخابات.
الفصــل  :5يتـ ّم قبــول مطالــب االعتمــاد فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة فــي كل انتخابــات
أو اســتفتاء علــى أن يتـ ّم تقديــم املطالــب خــال ســبعة أيــام علــى األقــل قبــل يــوم االقتــراع أو
االســتفتاء.
توجــه املطالــب مــن قبــل املنظمــة أو الجمعيــة الراغبــة فــي الحصــول علــى االعتمــاد
ّ
مباشــرة إلــى الهيئــة أو عــن طريــق البريــد مضمــون الوصــول مــع اإلعــام بالبلــوغ
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أو عبــر الــواب مرفقــة بالوثائــق التاليــة :
• الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيني املسؤول عن تقديم طلب االعتماد،
• الوثائق املبينة ملجال نشاط املنظمة أو الجمعية،
• الوثائق التي تثبت التكوين أو الخبرة في مجال مالحظة االنتخابات،
• االســتمارة املوضوعــة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة ممضــاة مــن قبــل
املمثــل القانونــي للمنظمــة أو الجمعيــة املعنيــة،
• القائمــة االســمية للمالحظــن ،واملترجمــن العاملــن معهــم عنــد االقتضــاء
ممضــاة مــن املمثــل القانونــي للمنظمــة أو الجمعيــة،
مدونــة ســلوك املالحظــن يت ـ ّم ســحبها مــن مق ـ ّر الهيئــة أو تحميلهــا مــن
• ّ
املوقــع اإللكترونــي وإمضاؤهــا وختمهــا مــن املمثــل القانونــي للمنظمــة أو
الجمعيــة صاحبــة طلــب االعتمــاد،
• نســخ مــن بطاقــات التعريــف الوطنيــة أو مــن جــوازات الســفر للمالحظــن
واملترجمني،
• صورتان شمسيتان ّ
لكل مالحظ أو مترجم مع بيان االسم واللقب.

ـت الهيئــة فــي مطالــب االعتمــاد فــي أجــل ال يتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ
الفصــل  :6تبـ ّ
إيــداع املطلــب بالهيئــة أو اإلعــام بالبلــوغ.
تعلــم الهيئــة صاحــب املطلــب بقرارهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا ويكــون قــرار الرفــض
معلــا ،وتنشــر قائمــة املالحظــن املعتمديــن تباعــا علــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة.
الفصــل  :7للمالحظــن املحليــن واألجانــب الحــق فــي متابعــة مختلــف مراحــل العمليــة
االنتخابيــة أو عمليــة االســتفتاء املتعلقــة بـــــــــــ:
• التسجيل بقائمات الناخبني،
• الترشحات،
• الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء،
• االقتراع،
• الفرز،
• جمع النتائج،
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• النزاعات االنتخابية أو املتعلقة باالستفتاء،
• التصريح بالنتائج األولية والنهائية.
كما يحق للمالحظني املحليني واألجانب:
• النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب االقتراع والفرز،
• الحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية االنتخابية أو االستفتاء،
• االستعانة بالنسبة للمالحظني األجانب بمترجم حامل لبطاقة اعتماد من الهيئة،
• املطالبــة بتضمــن جميــع املالحظــات والتحفظــات الخاصــة بعمليتــي االقتــراع والفــرز
ضمــن مذكــرة ترفــق بمحضــر عمليــة االقتــراع أو بمحضــر عمليــة الفــرز.
الفصل  :8يجب على املالحظني املحليني واألجانب االلتزام بــــــــــ:
• احترام التشريع االنتخابي ومدونة سلوك املالحظني،
• احتــرام التشــريع املحلــي وســيادة الدولــة التونســية خاصــة بالنســبة للمالحظــن
األجانــب،
• الحيــاد واالســتقاللية والنزاهــة إزاء جميــع األطــراف املتدخلــة فــي العمليــة االنتخابيــة
أو االستفتاء،
• العمل وفق املعايير الدولية املتعلقة بمالحظة االنتخابات،
أي فعــل أو قــول مــن شــأنه اإلخــال بالســير العــادي للمســار
• االمتنــاع عــن ّ
االنتخابــي أو االســتفتاء أو عرقلتــه،
• تجنب ّ
كل ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح.
وتنسحب نفس االلتزامات على املترجمني العاملني مع املالحظني األجانب.
الفصــل ( 9جديــد) :عنــد معاينــة إخــال مــن املالحظــن بااللتزامــات والواجبــات
املحمولــة عليهــم ،للهيئــة توجيــه إنــذار للمعنــي باألمــر أو ســحب بطاقــة اعتمــاده
وإعــام الجمعيــة أو املنظمــة التابــع لهــا .وإذا كانــت اإلخــاالت خطيــرة علــى ســير
العمليــة االنتخابيــة أو متكــررة أو مرتكبــة بصفــة جماعيــة ،يمكــن للهيئــة بعــد
إجــراء األبحــاث الضروريــة واالســتماع إلــى املعنيــن باألمــر أو ممثــل املنظمــة أو
الجمعيــة املعنيــة ،اتخــاذ قــرار مع ّلــل يقضــي بســحب اعتمــاد املنظمــة أو الجمعيــة
مــع إعالمهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
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وتنسحب نفس األحكام على املترجمني العاملني مع املالحظني األجانب.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع االلكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حــاال.
تونس في  9جوان .2014
				
					

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
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مدونــة ســلوك املالحظــن املحليــن
واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء

1

تم ّثــل مالحظــة االنتخابــات أحــد أهــم الضمانــات التــي تســاهم فــي تحقيــق انتخابــات
ديمقراطيــة ونزيهــة وشــفافة ،حيــث يهــدف تشــريك املجتمــع املدنــي واملجتمــع الدولــي فــي
املســار االنتخابــي إلــى توفيــر جـ ّو مــن األمــان واملصداقيــة للعمليــة االنتخابيــة ،ودعــم شــفافية
املســار االنتخابــي وتعزيــز الثقــة فيــه ،وضمــان تق ّبــل الناخبــن واملترشــحني والقائمــات
املترشــحة واألحــزاب السياســية للنتائــج النهائيــة لالنتخابــات أو االســتفتاء.
وعمــا بأحــكام الدســتور وخاصــة الفصــول  55و 75و 125و 126منــه ،والقانــون األساســي عــدد
 23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
وخاصــة الفصــل الثالــث فقرتــان  9و 10والفصــل 19منــه ،والقانــون األساســي عــدد  16لســنة
 2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء وخاصــة الفصلــن الثانــي
والرابــع منــه،
قــ ّررت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضبــط مبــادئ وقواعــد مالحظــة االنتخابــات
واالســتفتاء ضمــن مدونــة الســلوك الخاصــة باملالحظــن والتــي يتعــن علــى كل مــن يرغــب فــي
مالحظــة االنتخابــات واالســتفتاء إمضاءهــا.

§ التزامات املنظمة أو الجمعية:
يتع ّين على كل منظمة أو جمعية ترغب في مالحظة االنتخابات أو االستفتاء:
• احتــرام التشــريع االنتخابــي والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات،
• االلتــزام بالنســبة للمنظمــات أو الجمعيــات األجنبيــة باحترام ســيادة الدولة التونســية
وتشــريعها املحلي،
• التــزام الحيــاد واالســتقاللية إزاء جميــع األطــراف املتدخلــة فــي العمليــة
ا ال نتخا بية و ا ال ســتفتا ء ،
1

ملحق للقرار عدد  9لسنة  2014املؤرخ في  9جوان .2014
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• تكويــن املالحظــن التابعــن لهــا فــي مجــال مالحظــة االنتخابــات وإطالعهــم
على التشــريع االنتخابــي ومدونــة الســلوك،
• القدرة على اإلشراف على املالحظني التابعني لها،
• توخــي التحفــظ واملوضوعيــة والتأكــد مــن جمــع املعلومــات والبيانــات مــن املصــادر
الرســمية املخولــة لذلــك حســب التشــريع االنتخابــي،
• عدم التصريح بنتائج االنتخابات واالستفتاء،
• إعــداد تقريــر يتضمــن تقييمــا موضوعيــا للعمليــة االنتخابيــة وإحالــة نســخة منــه إلــى
الهيئــة بعــد التصريــح بالنتائــج النهائيــة لالنتخابــات أو االســتفتاء فــي آجــال معقولــة.

§

التزامات املالحظ:

يتع ّين على املالحظ أثناء مباشرة مهامه:
• حمل بطاقة االعتماد بشكل واضح،
• عدم اإلخالل بالسير العادي للمسار االنتخابي أو عرقلته،
• تجنّب كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبني،
زي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
• االمتناع عن حمل ّ
• االمتنــاع عــن تقديــم أي دعــم كان ألي مــن األحــزاب السياســية أو القائمــات
املترشــحة أو املترشــحني،
• االمتنــاع عــن تلقــي أي مبلــغ مالــي أو امتيــاز مــادي أو غيــره مــن األحــزاب
السياســية أو القائمــات املترشــحة أو املترشــحني أو أي جهــة لهــا عالقــة باالنتخابــات
أو االســتفتاء،
• االمتنــاع عــن أي فعــل أو قــول مــن شــأنه اإلخــال بالســير العــادي للمســار
االنتخابــي أو االســتفتاء أو عرقلتــه،
• تجنب ّ
كل ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح،
• حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة واالمتثــال لألوامــر
الصــادرة عنهــم فــي نطــاق صالحياتهــم ووفــق مــا ينــص عليــه التشــريع االنتخابــي،
• احترام مبدإ سرية االقتراع،
• عــدم املشــاركة فــي أي نــوع مــن املفاوضــات أو املناقشــات داخــل مكاتــب االقتــراع
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ومختلــف مواقــع العمليــة االنتخابيــة،
• عدم حمل أي نوع من السالح داخل مختلف مواقع العملية االنتخابية.
نص االلتزام:
تق ـ ّر املنظمة/الجمعيــة ....................................................................................
 .......................................................فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ...............
..............................................................................................................
 ......................بـــــــــ :
• اطالعها على التشريع االنتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
• إطــاع مالحظيهــا علــى التشــريع االنتخابــي ومدونــة الســلوك والتزامهــم باحتــرام
الواجبــات املحمولــة عليهــم،
• عــدم وجــود تضــارب مصالــح مــن أي نــوع كان سياســيا أو اقتصاديــا أو غيــره مــن
شــأنه التأثيــر علــى االلتــزام بواجبــات املنظمــة أو الجمعيــة أو املالحظــن التابعــن لهــا.
التاريخ

اإلمضاء والختم
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  10لســنة  2014مــؤرخ
فــي  9جــوان  2014يتعلــق بضبط شــروط
وإجــراءات اعتمــاد الصحفيــن املحليني
واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء 1كما
تــم تنقيحــه بالقــرار عــدد  4لســنة 2017
املــؤرخ فــي  10أفريــل .2 2017
إن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول  55و 75و 125و 126منه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقة،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة ،وخاصــة الفصــل
الثالــث فقرتــان  9و 10والفصــل  19منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء وخاصــة الفصــل الثانــي منه،
وعلــى النظــام الداخلــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات الصــادر بمقتضــى القــرار عــدد 5
لســنة  2014مــؤرخ فــي  24أفريــل  2014وخاصــة الفصــل  15منــه،
و بعد اﻟﺘﺪاول واﻟﻨﻘﺎش ق ّرر ما يلي:

1
2

الرائد الرسمي عدد  50املؤرخ في  24جوان .2014
الرائد الرسمي عدد  35املؤرخ في  2ماي .2017
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األول :يضبــط هــذا القــرار شــروط وإجــراءات اعتمــاد الصحفيــن وممثلــي
الفصــل ّ
املؤسســات اإلعالميــة لالنتخابــات واالســتفتاء .وتنطبــق أحكامــه علــى الصحافــة املســموعة
واملرئيــة واملكتوبــة واإللكترونيــة ،العموميــة منهــا والخاصــة ،واملحليــة منهــا واألجنبيــة.
الفصــل  :2الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات هــي الجهــة الوحيــدة املخ ّولــة ملنــح االعتمــاد
والبــت فــي املطالــب املتعلقــة بــه.
الفصــل  :3تتضمــن مدونــة الســلوك الخاصــة بالصحفيــن وممثلــي املؤسســات اإلعالميــة
املحليــن واألجانــب ،الصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وامللحقــة بهــذا القــرار،
مختلــف الواجبــات املحمولــة عليهــم ويكــون إمضاؤهــا شــرطا أساســيا ملنــح االعتمــاد.
الفصــل ( 4جديــد) :يجــب أن تتوفــر فــي الصحفيــن وممثلــي املؤسســات اإلعالميــة
الراغبــن فــي الحصــول علــى االعتمــاد الشــروط التاليــة:

 -1بالنســبة إلــى الصحفيــن املحليــن أو الصحفيــن التابعــن ملؤسســات
إعالميــة محليــة:
• أن يكون ناخبا،
• عدم االنتماء إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
• أن ال يكون مترشحا لالنتخابات،
• حمــل بطاقــة احتــراف أو بطاقــة انخــراط فــي إحــدى النقابــات الخاصــة
بالصحفيــن التونســيني.

 - 2بالنســبة إلــى الصحفيــن األجانــب أو الصحفيــن التابعــن ملؤسســات
إعالميــة أجنبيــة:
• الحصــول علــى اعتمــاد أو ترخيــص فــي ممارســة النشــاط علــى التــراب
املختصــة.
الوطنــي مــن الســلط العموميــة التونســية
ّ
• حمل بطاقة احتراف.
ويعفــى فــي جميــع الحــاالت أصحــاب املؤسســات اإلعالميــة املحليــة واألجنبيــة
مــن اإلدالء ببطاقــة االحتــراف.
الفصــل  :5يتــم قبــول مطالــب االعتمــاد فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة فــي كل
انتخابــات أو اســتفتاء .وتــودع املطالــب مباشــرة لــدى الهيئــة أو عبــر الــواب أو
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عــن طريــق البريــد مضمــون الوصــول مــع اإلعــام بالبلــوغ .وتكــون املطالــب مرفقــة
بالوثائــق التاليــة:
• االســتمارة املوضوعــة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة ممضــاة مــن طالــب
االعتمــاد أو مــن املمثــل القانونــي للمؤسســة اإلعالميــة،
• مدونــة ســلوك الصحفيــن امللحقــة بهــذا القــرار يتــ ّم ســحبها مــن مقــر
الهيئــة أو تحميلهــا مــن موقعهــا اإللكترونــي وإمضاؤهــا من قبــل الصحفي
طالــب االعتمــاد أو مــن املمثــل القانونــي للمؤسســة اإلعالميــة،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل طالب اعتماد،
• نســخة مــن بطاقــة االحتــراف لــكل طالــب اعتمــاد ،وبالنســبة للصحفيــن
التونســيني يمكــن االكتفــاء ببطاقــة االنخــراط فــي إحــدى النقابــات الخاصة
بالصحفيــن التونســيني،
• صورتان شمسيتان لكل طالب اعتماد.
وعالوة على ذلك ،يتع ّين على املؤسسات اإلعالمية تقديم:
• نسخة من الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيني املسؤول عن تقديم املطلب،
• القائمــة االســمية للصحفيــن ،واملصوريــن والتقنيــن واملترجمــن عنــد االقتضــاء،
ممضــاة مــن املؤسســة اإلعالميــة املعنيــة ،ومصحوبــة بالوثائــق املذكــورة أعــاه
واملشــترطة لــكل طالــب اعتمــاد .ويعفــى التقنيــون واملترجمــون مــن اإلدالء ببطاقــة
احتــراف.
ويتعــن علــى الصحفيــن األجانــب واملؤسســات اإلعالميــة األجنبيــة تقديــم نســخة مــن الوثيقــة
الرســمية التــي تفيــد االعتمــاد مــن قبــل الســلط العموميــة التونســية املختصــة.
ـت الهيئــة فــي مطالــب االعتمــاد فــي أجــل ال يتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ
الفصــل  :6تبـ ّ
إيــداع املطلــب بالهيئــة أو اإلعــام بالبلــوغ .وتعلــم الهيئــة صاحــب املطلــب بقرارهــا بــأي وســيلة
تتــرك أثــرا كتابيــا أو بنشــر قائمــة املؤسســات اإلعالميــة والصحفيــن املعتمديــن علــى املوقــع
االلكترونــي للهيئــة .ويكــون قــرار الرفــض معلــا.
الفصــل  :7للمؤسســات اإلعالميــة والصحفيــن املحليــن واألجانــب الحــق فــي النفــاذ إلــى
املعلومــة دون عوائــق أو تمييــز والحصــول مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات علــى جميــع
البيانــات القابلــة للنشــر واملتعلقــة بســير مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة أو االســتفتاء.
الفصل  :8يلتزم ممثلو املؤسسات اإلعالمية والصحفيون بالواجبات التالية:
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• احتــرام قواعــد وأخالقيــات املهنــة والتشــريع الوطنــي املنظــم ملهنــة الصحافــة
ووســائل اإلعــام،
• التقيد بالقانون االنتخابي ومدونة سلوك الصحفيني املحليني واألجانب،
• احتــرام التشــريع املحلــي وســيادة الدولــة التونســية بالنســبة للمؤسســات اإلعالميــة
والصحفيــن األجانــب،
• احترام القرارات الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
• احتــرام القواعــد وااللتزامــات املحمولــة علــى وســائل اإلعــام خــال الفتــرة
االنتخابيــة أو فتــرة االســتفتاء علــى معنــى القانــون االنتخابــي،
• تأمــن تغطيــة إعالميــة موضوعيــة ومتوازنــة ومحايــدة للمســار االنتخابــي أو
االســتفتاء،
• عدم اإلخالل بالسير العادي للمسار االنتخابي أو االستفتاء أو عرقلته.
وتنســحب نفــس االلتزامــات علــى التقنيــن واملترجمــن العاملــن مــع الصحفيــن واملؤسســات
اإلعالميــة.
الفصــل ( 9جديــد) :عنــد معاينــة إخــال مــن قبــل صحفــي بااللتزامــات والواجبــات
املحمولــة عليــه ،للهيئــة إنــذار للمعنــي باألمــر أو ســحب بطاقــة اعتمــاده وإعــام
املؤسســة التابــع لهــا إن ُوجــدت .وإذا كانــت اإلخــاالت خطيــرة علــى ســير العمليــة
االنتخابيــة أو متكــررة أو مرتكبــة بصفــة جماعيــة بالنســبة للمؤسســات اإلعالمية،
يمكــن للهيئــة ،بعــد إجــراء األبحــاث الضروريــة واالســتماع إلــى املعنيــن باألمــر
أو ممثــل املؤسســة اإلعالميــة املعنيــة ،اتخــاذ قــرار معلــل يقضــي بســحب اعتمــاد
املؤسســة مــع إعالمهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
وتنســحب نفــس األحــكام علــى التقنيــن واملترجمــن العاملــن مــع الصحفيــن
واملؤسســات اإلعالميــة.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حــاال.
تونس في  9جوان .2014
				
					

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
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مدونــة ســلوك الصحفيــن املحليــن
واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء.1

ينــدرج اعتمــاد الصحفيــن املحليــن واألجانــب فــي إطــار تمكينهــم مــن النفــاذ إلــى مختلــف
مواقــع العمليــة االنتخابيــة لتأمــن تغطيــة شــاملة ومحايــدة للمســار االنتخابــي واالســتفتاء.
وعمــا بأحــكام الدســتور وخاصــة الفصــول  55و 75و 125و 126منــه ،والقانــون األساســي عــدد
 23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
وخاصــة الفصــل الثالــث فقرتــان  9و 10والفصــل  19منــه ،والقانــون األساســي عــدد  16لســنة
 2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء وخاصــة الفصــل الثانــي منــه،
قــ ّررت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضبــط أهــم مبــادئ وقواعــد متابعــة وتغطيــة
املؤسســات اإلعالميــة والصحفيــن املحليــن واألجانــب للمســار االنتخابــي أو االســتفتاء فــي
املواقــع املخصصــة لــه ضمــن مدونــة ســلوك يتعــن علــى كل مــن يرغــب فــي طلــب االعتمــاد
مــن الهيئــة إمضاءهــا.

§ الواجبات العامة:
يتع ّيــن علــى كل صحفــي أو مؤسســة إعالميــة ترغــب فــي الحصــول علــى االعتمــاد مــن الهيئــة
االلتــزام بــــــ:
• احتــرام قواعــد وأخالقيــات املهنــة والتشــريع الوطنــي املنظــم ملهنــة الصحافــة
ووســائل اإلعــام والقانــون االنتخابــي ومدونــة الســلوك،
• االلتــزام باحتــرام ســيادة الدولــة التونســية وتشــريعها املحلــي خاصــة بالنســبة
لوســائل اإلعــام األجنبيــة والصحفيــن األجانــب،
• احتــرام القــرارات املتعلقــة خاصــة بالقواعــد وااللتزامــات املحمولــة علــى وســائل
اإلعــام خــال الفتــرة االنتخابيــة أو فتــرة االســتفتاء،
• تأمــن تغطيــة إعالميــة موضوعيــة للمســار االنتخابــي والتــزام الحيــاد إزاء جميــع
األطــراف املتدخلــة فــي العمليــة االنتخابيــة أو االســتفتاء،
1
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• التأكــد مــن جمــع املعلومــات والبيانــات مــن املصــادر الرســمية املخولــة لذلــك حســب
التشــريع االنتخابــي،
• عــدم قبــول أمــوال أو هدايــا مــن أي جهــة كانــت مقابــل نشــر معلومــة مغلوطــة أو
حجــب معلومــة صحيحــة،
• االمتنــاع عــن نشــر او بــثّ تصريحــات أو معلومــات للعمــوم الهــدف منهــا التحريــض
علــى العنــف أو عرقلــة املســار االنتخابــي أو االســتفتاء،
زي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
• عدم حمل ّ
• حمــل بطاقــة االعتمــاد أثنــاء متابعــة وتغطيــة مختلــف العمليــات االنتخابيــة أو
االســتفتاء.

§ الواجبات الخاصة بيوم االقتراع:
عــاوة علــى الواجبــات العامــة ،يتع ّيــن علــى كل صحفــي أثنــاء متابعــة عمليــة االقتــراع االلتــزام
بــــــ:
• االمتنــاع عــن أي ســلوك يــؤدي إلــى تعطيــل عمــل الهيئــة أو عرقلــة عمليتــي االقتــراع
والفــرز أو التأثيــر علــى إرادة الناخبــن،
• االمتنــاع عــن التصويــر داخــل مكاتــب االقتــراع ّإل بعــد ترخيــص مــن رئيــس مكتــب
االقتراع،
• حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة واالمتثــال لألوامــر
الصــادرة عنهــم فــي نطــاق صالحياتهــم ووفــق مــا ينــص عليــه التشــريع االنتخابــي،
• عدم حمل أي نوع من السالح داخل مختلف مواقع االنتخابية أو االستفتاء.
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نص االلتزام:
يقــ ّر الصحفي/املؤسســة اإلعالميــة ...................................................................
 ......................................................فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ................
..............................................................................................................
 ....................بـــــــ:
• االطــاع علــى التشــريع االنتخابــي ومدونــة ســلوك الصحفيــن وااللتــزام باحتــرام
مضمونهمــا،
• االلتــزام بالقواعــد وااللتزامــات املحمولــة علــى وســائل اإلعــام خــال الفتــرة االنتخابيــة
أو فتــرة االســتفتاء،
• عــدم وجــود تضــارب مصالــح مــن أي نــوع كان سياســيا او اقتصاديــا أو غيــره مــن
شــأنه التأثيــر علــى االلتــزام بواجبــات الصحفــي أو املؤسســة اإلعالميــة.
التاريخ

اإلمضاء والختم

القرارات الترتيبية :االعتماد

قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  29لســنة  2014مــؤرخ
فــي  13ســبتمبر  2014يتعلــق باعتمــاد
ضيــوف الهيئــة بمناســبة االنتخابــات
واالســتفتاء .1
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلني  125و،126
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة وعلــى جميــع النصــوص التــي ن ّقحتــه وت ّممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي ن ّقحتــه وت ّممتــه وخاصــة الفصــل
 3الفقــرة  10منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالستفتاء،
وبعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:
الفصــل األول :يضبــط هــذا القــرار شــروط وإجــراءات اعتمــاد الضيــوف بالنســبة إلــى
االنتخابــات واالســتفتاء.
الفصــل  :2يتــم اعتمــاد ضيــوف الهيئــة مــن الــدول أو املنظمــات الدوليــة أو الشــخصيات
الوطنيــة أو الدوليــة بمناســبة االنتخابــات واالســتفتاء بقــرار مــن رئيســها بنــاء علــى دعــوة منــه
يوجــه إلــى الهيئــة.
أو بطلــب ّ

1

الرائد الرسمي عدد  80املؤرخ في  3سبتمبر .2014
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الفصــل  :3لضيــوف الهيئــة الحــق فــي متابعــة مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة أو عمليــة
االســتفتاء .ويحــقّ لهــم خاصــة:
• النفــاذ إلــى مكاتــب التســجيل ومكاتــب االقتــراع والفــرز واملكاتــب املركزيــة ومكاتــب
الجمــع إن وجــدت،
• االستعانة عند االقتضاء بمترجم ومرافقني يت ّم اعتمادهم من الهيئة.
الفصل  :4يلتزم الضيوف بما يلي:
• احترام التشريع االنتخابي،
• احترام التشريع املحلي وسيادة الدولة التونسية،
• الحيــاد واالســتقاللية والنزاهــة إزاء جميــع األطــراف املتدخلــة فــي العمليــة االنتخابية
أو االستفتاء،
أي فعــل أو قــول مــن شــأنه اإلخــال باملســار االنتخابــي أو االســتفتاء
• االمتنــاع عــن ّ
أو عرقلتــه.
وتنسحب نفس االلتزامات على املترجمني واملرافقني املصاحبني لهم.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع اإللكتروني للهيئة.
تونس في  13سبتمبر .2014
				

		

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
ّ

القرارات الترتيبية :االعتماد

قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  31لســنة  2014مــؤرخ
في  6أكتوبر  2014يتعلق بضبط شــروط
وإجــراءات اعتمــاد ممثلــي القائمــات
ّ
واملترشــحني واألحــزاب 1كمــا
املترشــحة
تــم تنقيحــه بالقــرار عــدد  3لســنة 2017
املــؤرخ فــي  10أفريــل .2 2017
إن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
بعــد االطــاع علــى دســتور الجمهوريــة التونســية وخاصــة الفصــول  34و 55و 75و 125و126
منــه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقة،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة ،وخاصــة الفصــل
الثالــث فقرتــان  9و 10والفصــل  19منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء وخاصــة الفصــول  123و 124و 129و 133و 134و 139و 140منــه،
و بعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:
األول :يضبــط هــذا القــرار شــروط وإجــراءات اعتمــاد ممثلــي القائمــات املترشــحة
الفصــل ّ
ّ
واملترشــحني وممثلــي األحــزاب ملتابعــة عمليــات االقتــراع والفــرز وجمــع النتائــج.
1
2

الرائد الرسمي عدد  86املؤرخ في  24أكتوبر .2014
الرائد الرسمي عدد  35املؤرخ في  2ماي .2017
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الفصــل  :2يقصــد بالقائمــة املترشــحة واملترشــح والحــزب علــى معنــى هــذا القــرار القائمــة
املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية والجهويــة والبلديــة واملترشــح فــي االنتخابــات
الرئاســية والحــزب فــي االســتفتاء.
الفصــل  :3يمكــن لــكل قائمــة مترشــحة وكل مترشــح وكل حــزب اقتــراح مم ّثــل أو أكثــر ملتابعــة
ســير عمليــات االقتــراع والفــرز وجمــع النتائــج ،شــرط الحصــول علــى اعتمــاد مــن قبــل الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابات.
الفصــل  :4تصــدر الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مدونــة ســلوك خاصــة بالقائمــات
ّ
املترشــحني أو األحــزاب وممثليهــم فــي االنتخابــات واالســتفتاء امللحقــة بهــذا
املترشــحة أو
القــرار تتضمــن مختلــف الواجبــات املحمولــة عليهــم ويكــون إمضاؤهــا شــرطا أساســيا ملنــح
االعتمــاد.
ّ
واملترشــحني
الفصــل  :5يجــب أن تتوفــر فــي املمثلــن املقت َرحــن مــن القائمــات املترشــحة
واألحــزاب الشــروط التاليــة:
• أن يكــون مقت َرحــا مــن أحــد املترشــحني فــي االنتخابــات الرئاســية أو إحــدى
القائمــات املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية والجهويــة والبلديــة أو حــزب مــن
األحــزاب املشــاركة فــي االســتفتاء،
• أن يكون ناخبا مرسما بقائمات الناخبني،
• أن ال ينتمي إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
• أن ال يكون معتمدا بصفة مالحظ في نفس االنتخابات أو االستفتاء،
• أن ال يتقدم لتمثيل أكثر من مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب،
• وبالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية والرئاســية والجهويــة والبلديــة ،أن ال
يكــون مترشــحا فــي االنتخابــات نفســها.
الفصــل  :6يتـ ّم قبــول مطالــب االعتمــاد فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة فــي كل انتخابــات
أو اســتفتاء علــى أن يتــم تقديمهــا فــي أجــل أقصــاه أســبوع علــى األقــل قبــل يــوم االقتــراع
أو االســتفتاء.
توجــه املطالــب مــن قبــل رئيــس القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب الراغــب
ّ
ممــن يم ّثلــه بموجــب توكيــل فــي للغــرض ،وذلــك
فــي الحصــول علــى االعتمــاد أو ّ
عبــر الــواب أو مباشــرة لــدى الهيئــة مرفقــة بالوثائــق التاليــة:

القرارات الترتيبية :االعتماد

الخاصــة باعتمــاد ممثلــي القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو
 .1االســتمارة
ّ
الحــزب ممضــاة مــن رئيــس القائمــة املترشــحة أو ممثلهــا أو املترشــح أو
املمثــل القانونــي للحــزب ،ويتــم ســحب االســتمارة مــن املوقــع االلكترونــي
للهيئــة،
 .2قائمــة اســم ّية فــي ممثلــي القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب مــع
التنصيــص علــى أعــداد بطاقــات تعريفهــم الوطنيــة ،وتكــون ممضــاة حســب
الحالة من رئيس القائمة املترشــحة أو ممثلها أو املترشــح أو املمثل القانوني
للحــزب ،ويتــم ســحب نمــوذج القائمــة اإلســمية مــن املوقــع اإللكترونــي للهيئــة،
 .3نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للممثلني املقترحني،
 .4صورتان شمسيتان لكل مم ّثل مقترح،

الخاصــة بالقائمــات املترشــحة أو املترشــحني أو
مدونــة الســلوك
 .5نســخة مــن ّ
ّ
األحــزاب ومم ّثليهــم فــي االنتخابــات واالســتفتاء يتـ ّم ســحبها مــن مقـ ّر الهيئــة
أو تحميلهــا مــن موقعهــا االلكترونــي وإمضاؤهــا حســب الحالــة مــن رئيــس
القائمــة املترشــحة أو ممثلهــا أو املترشــح أو املمثــل القانونــي للحــزب.
ـت الهيئــة فــي مطالــب االعتمــاد فــي أجــل ال يتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ
الفصــل  :7تبـ ّ
إيــداع املطلــب بالهيئــة.
تعلــم الهيئــة صاحــب املطلــب بقرارهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا أو بنشــر قائمــة املمثلــن
املعتمديــن علــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة ،ويكــون قــرار الرفــض معلــا.
الفصــل  :8ملتابعــة عمليــة االقتــراع والفــرز وجمــع النتائــج ،يحــق ملمثلــي القائمــات املترشــحة
أو املترشــحني أو األحــزاب:
•الدخــول إلــى مكاتــب االقتــراع والفــرز واملكاتــب املركزيــة ومراكــز الجمــع إن وجــدت،
ومتابعــة جميــع العمليــات االنتخابيــة الجاريــة فيهــا،
• إمضاء محضر عملية االقتراع أو عملية الفرز التي ت ّمت متابعتها،
• املطالبــة عنــد االقتضــاء بتضمــن جميــع املالحظــات والتحفظــات الخاصــة بعمليتــي
االقتــراع والفــرز ضمــن مذكــرة مع ـ ّدة للغــرض ترفــق بمحضــر عمليــة االقتــراع أو
بمحضــر عمليــة الفــرز.
الفصــل  :9يجــب علــى ممثلــي القائمــات املترشــحة أو املترشــحني أو األحــزاب االلتــزام
خاصــة بـــــما يلــي:
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• احتــرام التشــريع االنتخابــي ومدونــة ســلوك القائمــات املترشــحة أو املترشــحني أو
األحــزاب،
• حمل بطاقة االعتماد طيلة تأديتهم ملهامهم،
• عدم حمل شارات تدل على انتماء سياسي،
• عــدم تواجــد أكثــر مــن مم ّثــل واحــد لنفــس القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب
فــي الوقــت ذاتــه داخــل مكتــب االقتــراع واملكتــب املركــزي،
• احتــرام األعــوان املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة واالمتثــال لتعليمــات وقــرارات
رئيــس مكتــب االقتــراع واملكتــب املركــزي،
ّ
التدخل في عمل األعوان املشرفني على العملية االنتخابية،
• عدم
• عدم اإلخالل بالسير العادي لعمليات االقتراع والفرز وجمع النتائج أو عرقلتها،
• االمتنــاع عــن اســتغالل صفــة مم ّثــل قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب لغايــة
أخــرى غيــر متابعــة العمليــة االنتخابيــة.
الفصــل  :10يمكــن لرئيــس مكتــب االقتــراع اتخــاذ التدابيــر الالزمــة تجــاه ممثــل القائمــة
املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب فــي حالــة عــدم احتــرام التشــريع االنتخابــي والقــرارات
الصــادرة عــن الهيئــة ،خاص ـ ًة فــي الحــاالت التاليــة:
• اإلخــال بأحــد الواجبــات املحمولــة علــى ممثلــي القائمــات املترشــحة أو املترشــحني
أو األحــزاب واملض ّمنــة بهــذا القــرار أو بمدونــة الســلوك امللحقــة بــه،
• اإلخالل بالسير العادي لعمليات االقتراع والفرز وجمع النتائج،
• عدم االمتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب االقتراع.
وعنــد معاينــة إخــال مــن أحــد ممثلــي القائمــات املترشــحة أو املترشــحني أو األحــزاب
بااللتزامــات والواجبــات املحمولــة عليهــم ،لرئيــس مكتــب االقتــراع التنبيــه عليــه أو األمــر
بخروجــه مــن مكتــب االقتــراع أو حجــز بطاقــة اعتمــاده ،مــع التنصيــص علــى ذلــك بدفتــر
مكتــب االقتــراع.

القرارات الترتيبية :االعتماد

ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حــاال.
تونس في  06أكتوبر .2014
رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

		

محمد شفيق صرصار
ّ
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مدونــة ســلوك القائمــات املترشــحة
واملترشــحني واألحــزاب وممثليهــم فــي
االنتخابــات واالســتفتاء.1
يمثــل النجــاح فــي تنظيــم انتخابــات ديمقراطيــة وحــرة ونزيهــة وشــفافة رهانــا مشــتركا بــن
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واألطــراف السياســية املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،تعمــل الهيئــة علــى تمكــن القائمــات املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية
واملترشــحني فــي االنتخابــات الرئاســ ّية واألحــزاب فــي االســتفتاء مــن تبليــغ برامجهــا
االنتخابيــة بــكل حريــة إلــى الناخبــن بهــدف نيــل ثقتهــم والحصــول علــى أصواتهــم .كمــا
تعمــل كذلــك علــى حمايــة حريــة الناخــب فــي االختيــار ،دون قيــد أو تهديــد أو تأثيــر غيــر
مشــروع بــأي شــكل مــن األشــكال.
وفــي مقابــل ذلــك يتعــن علــى األطــراف السياســ ّية املشــاركة فــي االنتخابــات االلتــزام
بالضوابــط التــي نــص عليهــا القانــون االنتخابــي والقــرارات الترتيبيــة للهيئــة ،حتــى يته ّيــأ
املنــاخ املالئــم إلنجــاح االنتخابــات واالســتفتاء.
وتم ّثــل متابعــة عمل ّيتــي االقتــراع والفــرز مــن القائمــات املترشــحة واملترشــحني واألحــزاب
أحــد أهــم الضمانــات التــي تســهم فــي تحقيــق انتخابــات ديمقراطيــة ونزيهــة وشــفافة ،حيــث
يهــدف تشــريكهم فــي املســار االنتخابــي إلــى دعــم شــفافيته ،وتعزيــز الثقــة فيــه ،وتوفيــر جـ ّو
مــن األمــان واملصداقيــة للعمليــة االنتخابيــة ،وضمــان قبــول القائمــات املترشــحة واملترشــحني
واألحــزاب للنتائــج النهائيــة لالنتخابــات أو االســتفتاء.

 .Iالواجبات املحمولة على القائمات املترشحة
واملترشحني واألحزاب
 .1أثناء الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء:
يتع ّين االلتزام بالقواعد التالية:
1
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§ احتــرام التشــريع االنتخابــي والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات،
ّ
للمترشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،
§ عدم املساس بالحرمة الجسدية
§ عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للمترشحني،
والتعصــب وإثــارة النعــرات
§ عــدم الدعــوة إلــى الكراهيــة والعنــف والتمييــز
ّ
العنصريــة أو الجهويــة أو الطائفيــة أو القبليــة أو الدينيــة،
§ االمتنــاع عــن القــذف والثلــب والشــتم والتشــويه ودعــوات التكفيــر واالتهــام
بالخيانــة أو اإلرهــاب أو العمالــة أو أي تهــم خطيــرة أخــرى،
§ االمتنــاع عــن نشــر تقاريــر اســتطالعات الــرأي وعمليــات ســبر اآلراء عبــر أي
وســيلة مــن وســائل اإلعــام،
§ االمتنــاع عــن اإلشــهار السياســي باســتثناء اســتخدام املترشــحني لالنتخابــات
الرئاســية لوســائط إشــهارية وفــق الشــروط التــي تضبطهــا الهيئــة،
§ االمتنــاع عــن اإلعــان عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي بوســائل اإلعــام أو
مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء،
§ احتــرام أعضــاء وأعــوان ومراقبــي الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وااللتــزام
بعــدم عرقلــة أدائهــم ملهامهــم.

 .2أثناء الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء:
يتع ّين االمتناع عن:
§ تقليد رموز أي طرف منافس أو تغطية أو تشويه أو تقطيع ملصقاته االنتخابية،
§ اســتخدام املــوارد والوســائل العموميــة للدولــة والجماعــات العموميــة واملؤسســات
واملنشــآت العموميــة وغيرهــا مــن الــذوات العموميــة لغايــات انتخابيــة أو ملنع املنافســن
مــن القيــام بأنشــطتهم االنتخابيــة أو املتعلقة باالســتفتاء،
§ توظيــف الجمعيــات ودور العبــادة واملؤسســات التربويــة للقيــام بأنشــطة الدعايــة
االنتخابيــة أو املتعلقــة باالســتفتاء،
§ اســتعمال مــوارد ووســائل غيــر مشــروعة لتمويــل الحملــة االنتخابيــة أو حملــة
االســتفتاء أو للتأثيــر علــى الناخبــن،
§ قبول أي تمويل أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
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§ عرقلــة نفــاذ املراقبــن التابعــن للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات إلــى جميــع
اجتماعاتهــم العامــة وإلــى كل نشــاط انتخابــي يقومــون بــه.

 .3أثناء يوم الصمت واالقتراع والفرز:
يتع ّين االلتزام بالقواعد التالية:
بــأي نشــاط انتخابــي أو دعائــي ذي عالقــة بالحملــة
§ االمتنــاع عــن القيــام
ّ
االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء طيلــة فتــرة الصمــت وداخــل مراكــز ومكاتــب االقتــراع
وفــي محيطهمــا،
§

مبدأي حرية وسرية االقتراع،
احترام
ْ

§ احتــرام املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة وبصفــة عا ّمــة ّ
كل األشــخاص
املتواجديــن داخــل مراكــز ومكاتــب االقتــراع واملكاتــب املركزيــة،
§ الحــرص علــى التــزام ممثليهــم بالواجبــات املحمولــة فــي القوانــن والقــرارات
الصــادرة عــن الهيئــة،
§ االمتنــاع عــن تســريب أو نشــر معلومــات حــول النتائــج املحتملــة لعمليــة االقتــراع
طيلــة فتــرة الصمــت،
§ قبــول نتائــج االقتــراع واتبــاع الطــرق القانونيــة للطعــن فيهــا عنــد االقتضــاء
واالمتثــال لقــرارات الهيئــات القضائيــة املتعهــدة بالبــت فــي الطعــون.

 .IIالواجبات املحمولة على مم ّثلي القائمات املترشحة أو
املترشحني أو األحزاب
ّ
املترشح أو الحزب أثناء مباشرة مهامه:
يتع ّين على مم ّثل القائمة املترشحة أو
§ حمل بطاقة االعتماد،
§ عــدم اإلخــال بالســير العــادي للعمليــة االنتخابيــة أو عمليــة االســتفتاء أو
عرقلتهــا،
§

مبدأي حرية وسرية االقتراع،
احترام
ْ

§ االمتناع عن ّ
كل فعل أو قول من شأنه التأثير على إرادة الناخبني،

القرارات الترتيبية :االعتماد

§ االمتنــاع عــن نشــر معلومــات كاذبــة حــول العمليــة االنتخابيــة أو محاولــة تضليــل
الناخبني،
أي شارة ّ
تدل على انتماء سياسي،
زي أو عالمة أو ّ
§ االمتناع عن حمل ّ
§ االمتنــاع عــن اإلدالء بتصريحــات أو القيــام بأفعــال الهــدف منهــا التحريــض علــى
العنــف أو عرقلــة العمليــة االنتخابيــة أو عمليــة االســتفتاء،
§ حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة أو عمليــة
االســتفتاء واالمتثــال للتعليمــات الصــادرة عنهــم فــي نطــاق صالحياتهــم ووفــق مــا
ينــص عليــه التشــريع االنتخابــي،
ّ
التدخــل فــي عمــل األعــوان املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة أو الحلــول
§ عــدم
مح ّلهــم مــع االحتفــاظ بحقــه فــي تضمــن ملحوظاتــه وتحفظاتــه بمذكــرة تلحــق
بمحضــر االقتــراع أو محضــر الفــرز،
§ االمتنــاع عــن اســتغالل التواجــد داخــل مركــز االقتــراع أو فــي محيطــه للتأثيــر
علــى إرادة الناخبــن بح ّثهــم أو إجبارهــم علــى التصويــت لفائــدة جهــة مع ّينــة أو
ض ّدهــا أو لجعلهــم يمتنعــون عــن التصويــت،
§ االمتنــاع عــن اســتغالل صفــة مم ّثــل لقائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب لغايــة
أخــرى غيــر مراقبــة العمليــة االنتخابيــة.
نص االلتزام:
تقـ ّر القائمــة املترشحة/املترشــح /الحــزب .............................................................
 .......................................................بـــــــ :
اطالعها على التشريع االنتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
اطــاع ممثليهــا علــى التشــريع االنتخابــي ومدونــة الســلوك والتزامهــم باحتــرام
الواجبــات املحمولــة عليهــم.
ّ
ّ
املترشحة أو املم ّثل القانوني للحزب............................. :
املترشح أو مم ّثل القائمة
اسم
............................................................................................................

التاريخ

اإلمضاء والختم
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 .IVتسجيل الناخبني
قرار الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات
عدد  6لســنة  2017بتاريخ  11أفريل 2017
يتعلــق بقواعــد وإجــراءات تســجيل
الناخبــن لالنتخابــات واالســتفتاء.1
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
بعد اطالعه على الدستور وخاصة الفصول  34و 54و 125و 126منه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  63لســنة  2004املــؤرخ فــي  27جويليــة  2004املتعلــق بحمايــة
املعطيــات الشــخصية،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه أو تممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤ ّرخ فــي 14
فيفــري ،2017
وعلــى القانــون عــدد  20لســنة  1967املــؤرخ فــي  31مــاي  1967املتعلــق بضبط النظام األساســي
العــام للعســكريني ،وعلــى جميــع النصــوص التي نقحتــه أو تممته،
وعلــى القانــون عــدد  40لســنة  1975املــؤرخ فــي  14مــاي  1975واملتع ّلــق بجــوازات الســفر
ووثائــق الســفر مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  46لســنة  2015املــؤرخ
فــي  23نوفمبــر ،2015
وعلــى القانــون عــدد  70لســنة  1982املــؤرخ فــي  6أوت  1982املتعلـــق بضبط النظـــام األساســي
العــــام لقـــــوات األمــــن الداخلــي وعلــى جميــع النصــوص التــي وعلــى جميــع النصــوص التــي
نقحتــه أو تممتــه وخاصــة الفصــل  10مــن القانــون عــدد  60لســنة  1988املــؤرخ فــي  2جــوان
 1988املتعلــق بقانــون املاليــة اإلضافــي لســنة ،1988
1

الرائد الرسمي عدد  35املؤرخ في  2ماي .2017

القرارات الترتيبية :تسجيل الناخبني

وعلــى مجلــة الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعيــن والضريبــة علــى الشــركات الصــادرة
بمقتضــى القانــون عــدد  114لســنة  1989املــؤرخ فــي  30ديســمبر  ،1989وعلــى جميع النصوص
التــي نقحتهــا أو تممتها،
وعلــى القانــون عــدد  27لســنة  1993املــؤ ّرخ فــي  22مــارس  1993واملتع ّلــق ببطاقــة التعريــف
الوطنيــة،
وعلــى مجلــة الجبايــة املحليــة الصــادرة بمقتضــى القانــون عــدد  11لســنة  1997املــؤرخ فــي 3
فيفــري ،1997
و بعد اﻟﺘﺪاول واﻟﻨﻘﺎش ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:
الفصــل األول :ينظــم هــذا القــرار قواعــد وإجــراءات تســجيل الناخبــن لالنتخابــات
واالســتفتاء.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
		
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

الهيئات الفرعية:
		

الهيئــات التــي يمكــن أن يحدثهــا مجلــس الهيئــة بموجــب الفصــل  21مــن
القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر 2012
واملتع ّلــق بالهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات كمــا ت ـ ّم تنقيحــه وإتمامــه
بالنصــوص الالحقــة.

اإلدارات الفرعية :الهيــاكل التابعــة للجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
والتــي تتولــى تنفيــذ املهــام املوكولــة إلــى الهيئــة فــي النطــاق الترابــي
املحــدد لهــا طبــق قــرارات مجلــس الهيئــة.

سجل الناخبني:

قاعــدة بيانــات األشــخاص املســجلني املؤهلــن للتصويــت فــي االنتخابــات
واالستفتاء.

قائمات الناخبني:

قائمــات مســتخرجة مــن ســجل الناخبــن توضــع علــى ذمــة العمــوم
وتتضمــن بيانــات األشــخاص الذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي االنتخابــات
أو االستفتاء.

التسجيل املباشر :التسجيل الذي يتم في مكاتب التسجيل القا ّرة واملتن ّقلة.
التسجيل عن ُبعد :التســجيل الــذي يتــم عــن طريــق البريــد أو الــواب أو أي طريقــة أخــرى
تعتمدهــا الهيئــة.
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الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصــل  :3التســجيل واجــب ،وعلــى كل مــن يرغــب فــي ممارســة حقــه فــي التصويــت أن
يطلــب تســجيله حســب الشــروط القانونيــة واإلجــراءات الــواردة فــي هــذا القــرار.
الفصــل  :4تمســك الهيئــة ســجال دائمــا للناخبــن يكــون دقي ًقــا وشـ ً
ـامل ومح ّي ًنــا ،وتعمــل علــى
تحقيــق اإلتاحــة واإلدماجيــة فــي عمليــة التســجيل.
الفصل  :5يتم التسجيل بصفة مستمرة كامل السنة وفق ما يضبطه هذا القرار.
الفصــل  :6تتولــى الهيئــة مــد العمــوم ومنظمــات املجتمــع املدنــي واألحــزاب السياســية
باإلحصائيــات املتوفــرة لديهــا املتعلقــة بتســجيل الناخبــن .ولهــذا الغــرض ،تنشــر الهيئــة
علــى موقعهــا اإللكترونــي وبــأي وســيلة أخــرى اإلحصائيــات املتعلقــة بــكل دائــرة انتخابيــة
وكل مكتــب اقتــراع ،تتضمــن أعــداد املســجلني بحســب الفئــات العمريــة والجنــس .ويتــم كل
ذلــك فــي حــدود املحافظــة علــى ســرية املعطيــات الشــخصية ،وضمــن مقتضيــات حمايــة األمــن
العــام والدفــاع الوطنــي بالنســبة إلــى اإلحصائيــات املتع ّلقــة باملســجلني مــن العســكريني
وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي.
الفصــل  :7يمكــن للمالحظــن املعتمديــن مــن الهيئــة متابعــة عمليــة تســجيل الناخبــن والتثبــت
مــن ســامة اإلجــراءات ومــدى احترامهــا للقانــون.
وخاص ًة منها:
الفصل  :8يضم سجل الناخبني املعطيات الضرورية لضبطه وتحيينه
ّ
• اسم الناخب ولقبه،
• اسم األب،
• الجنس،
• تاريخ الوالدة،
• عدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
• العنوان الفعلي للناخب.
الفصــل  :9تطلــب الهيئــة ،بصفــة دوريــة ،مــن الهيــاكل اإلداريــة املعنيــة واملصالــح البلديــة
املعطيــات الضروريــة لضبــط وتحيــن ســجل الناخبــن.

القرارات الترتيبية :تسجيل الناخبني

وتتولــى الهيئــة علــى ضــوء ذلــك شــطب األشــخاص املتوفــن بعــد ترســيم الوفــاة ،واألشــخاص
الذيــن فقــدوا شـ ً
ـرطا مــن شــروط الناخــب.

الباب الثاني

شروط التسجيل

يرسم في سجل الناخبني كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
الفصل ّ :10
• أن يكون تونسي الجنسية،
• أن يكون قد بلغ  18سنة كاملة في اليوم السابق لالقتراع،
• أن يكون متمتع ًا بحقوقه املدن ّية والسياس ّية.
الفصــل  :11يمكــن تســجيل الناخبــن الذيــن لــم يبلغــوا  18ســنة كاملــة ،بشــرط اســتيفائهم
للســن القانونــي فــي اليــوم الســابق لالقتــراع.
وفــي الســنة التــي ال تتضمــن موع ـ ًدا دور ًّيــا لالنتخابــات يشــترط اســتيفاء شــرط الســن فــي
اليــوم الســابق لنشــر قائمــات الناخبــن األوليــة.
رســم بســجل الناخبــن لغايــة التصويــت فــي االنتخابــات البلديــة والجهويــة
الفصــل ُ :12ي ّ
دون ســواهما العســكريون كمــا ح ّددهــم القانــون األساســي العــام للعســكر ّيني ،وأعــوان األمــن
الداخلــي كمــا حددهــم القانــون األساســي العــام لقــوات األمــن الداخلــي وهــم:
• أعوان األمن الوطني والشرطة الوطنية،
• أعوان الحرس الوطني،
• أعوان الحماية املدنية،
• أعوان السجون واإلصالح،
• أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
يرســم بســجل الناخبــن األشــخاص املشــمولني بإحــدى صــور الحرمــان التالية:
الفصــل  :13ال ّ
• املحكــوم عليهــم بعقوبــة تكميل ّيــة علــى معنــى الفصــل  5مــن املجلــة الجزائ ّيــة تحرمهــم
مــن ممارســة حــقّ االنتخــاب إلــى حــن اســترجاعهم لحقوقهــم،
• املحجور عليهم لجنون ُمطبق وذلك بموجب حكم قضائي بات.
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الباب الثالث

طرق التسجيل وإجراءاته

الفصــل  :14يتــم التســجيل بواســطة بطاقــة التعريــف الوطنيــة ،ويمكــن أن يتــم بواســطة جــواز
الســفر بالنســبة إلــى التونســيني بالخــارج .و ُيشــترط االســتظهار بالوثيقــة األصليــة وال تُقبــل
نســخة منهــا.
الفصــل  :15يكــون التســجيل بصفــة مباشــرة فــي مكاتــب التســجيل الثابتــة أو املتنقلــة.
ويمكــن أن يتــم عــن ُبعــد لغايــة التســجيل بالدوائــر االنتخابيــة بالخــارج.
تضبــط الهيئــة قائمــة فــي املكاتــب التــي يتــم فيهــا التســجيل املســتمر علــى كامــل الســنة
وتنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي ،وتحينهــا كلمــا اقتضــت الضــرورة.
الفصل  :16يجوز تسجيل القرين واألصول والفروع.
و ُيشترط في طالب التسجيل لفائدة الغير:
• أن يكون تونسي الجنسية،
• أن يكون بالغ ًا  18سنة كاملة عند التسجيل،
• أن يستظهر ببطاقة تعريفه الوطنية.
ويســتظهر طالــب التســجيل لفائــدة الـــغير ببطاقــة التعريــف الوطنيــة للشــخص الــذي يرغــب
بتســجيله ومــا يفيــد صلــة القرابــة.
الفصــل  :17يتــم التســجيل بإثبــات العنــوان الفعلــي للناخــب ،وتعتمــد الهيئــة هــذا العنــوان
لتحديــد الدائــرة االنتخابيــة التــي يرتبــط بهــا الناخــب.
لكل ناخب عنوان فعلي وحيد وال يمكن تغييره إال بإثبات عنوان فعلي جديد.
ويعتبــر عنوانــا فعليــا للناخــب العنــوان املب ّيــن فــي بطاقــة تعريفــه الوطنيــة ،أو عنوانــه الــذي
يقيــم فيــه عــادة أو الــذي يمــارس فيــه نشــاطه االقتصــادي أو العنــوان الــذي يخضــع فيــه
لــأداءات املحليــة املرتبطــة بعقــار.
وبالنســبة إلــى الناخبــن املســجلني الذيــن لــم يح ّينــوا عناوينهــم ،تعتمــد الهيئــة عنــوان آخــر
مركــز اقتــراع ُأدرج فيــه الناخــب.

القرارات الترتيبية :تسجيل الناخبني

الفصــل  :18يمكــن للناخــب إثبــات عنــوان املقــر الــذي يقيــم فيــه عــاد ًة باعتمــاد بطاقــة تعريفــه
خاصــة:
الوطنيــة أو إحــدى الوثائــق التاليــة
ً
• شهادة إقامة،
• شهادة أو وثيقة تفيد امللكية،
• عقد كراء مع ّر ًفا عليه باإلمضاء،
• فاتــورة اســتخالص املــاء أو الكهربــاء أو الهاتــف القــار ،علــى أن تكــون صــادرة فــي
أجــل ال يتجــاوز ســنة قبــل االســتظهار بهــا.
الفصــل  :19يمكــن للناخــب إثبــات العنــوان الــذي يمــارس فيــه نشــاطه االقتصــادي باعتمــاد
أي مــن الوثائــق التاليــة خاصـ ًة:
• تصريح بالوجود،
• بطاقة التعريف الجبائي،
• مضمون من السجل التجاري.
الفصــل  :20يمكــن للناخــب إثبــات العنــوان الــذي يخضــع فيــه لــأداءات املحليــة املرتبطــة
بعقــار باعتمــاد أي مــن الوثائــق التاليــة خاص ـ ًة:
• شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل أو نسخة مستخرجة منه،
• شهادة أو وصل يثبت خالص األداءات الراجعة إلى الجماعة املحلية،
• شهادة إبراء من األداءات الراجعة إلى الجماعة املحلية.
الفصــل  :21يمكــن للناخــب أن يثبــت عنوانــه الفعلــي بــأي وثيقــة أخــرى صــادرة أو مؤشــر
عليهــا مــن جهــة عموميــة فــي نطــاق اختصاصهــا شــريطة أن:
 .1تتضمن بيانات تدل على االسم الكامل للناخب،
 .2تتضمــن البيانــات الكافيــة لتحديــد العنــوان الفعلــي .وتعتبــر البيانــات كافيــة إذا أ ّدت
إلــى تحديــد البلديــة.
 .3تكون سارية املفعول إذا كانت من الوثائق التي تخضع إلى م ّدة صلوحية.
وبالنســبة إلــى التســجيل بالدوائــر االنتخابيــة بالخــارج ،يمكــن عــاوة على ما تق ّدم االســتظهار
بالوثائــق املُثبتــة للعنــوان الفعلــي الصــادرة عن الســلط األجنبية.

171

172

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

ويمكــن للناخــب الــذي يقيــم مــع أصولــه أو فروعــه أو قرينــه إثبــات عنوانــه الفعلــي باالســتظهار
بالوثائــق املتع ّلقــة باملقــر الــذي يقيــم بــه عــاد ًة األصــل أو الفــرع أو الزوجــة أو الــزوج مــع تقديــم
مــا يفيــد صلــة القرابــة.
الفصــل  :22ال يجــوز ترســيم الناخــب فــي أكثــر مــن قائمــة ناخبــن أو أكثــر مــن مــرة فــي
نفــس القائمــة.
الفصــل  :23يمكــن للهيئــة فــي اآلجــال التــي تحددهــا اعتمــاد خدمــة البيانــات غيــر املهيكلــة أو
املرســم بهــا الناخــب.
الــواب لتغييــر مكاتــب االقتــراع ضمــن نفــس الدائــرة االنتخابيــة البلديــة
ّ

الباب الرابع

ذمة
وضع قائمات الناخبني األول ّية على ّ
العموم

الفصــل  :24تتولــى الهيئــة فــي بدايــة كل ســنة إداريــة ضبــط قائمــات الناخبــن املتعلقــة
ـجلني إلــى غايــة مو ّفــى الســنة املنقضيــة ،وتضعهــا علــى ذ ّمــة العمــوم خــال النصــف
باملسـ ّ
الثانــي مــن شــهر جانفــي ،ومل ـ ّدة ال تقــل عــن أســبوع ْين.
وفــي الســنة التــي يتــم فيهــا تنظيــم انتخابــات دوريــة ،يتــم غلــق عمليــة التســجيل شــهر ْين قبــل
انطــاق فتــرة قبــول الترشــحات ،وتتولــى الهيئــة وضــع قائمــات الناخبــن علــى ذ ّمــة العمــوم
فــي أجــل أقصــاه أســبوع ْين مــن تاريــخ غلــق عمليــة التســجيل.
وفــي حالــة تنظيــم انتخابــات جزئيــة أو ســابقة ألوانهــا أو اســتفتاء ،يتــم اعتمــاد آخــر قائمــة
نهائيــة للناخبــن ت ـ ّم ضبطهــا.
الفصــل  :25تعلــن الهيئــة عــن آجــال وضــع قائمــات الناخبــن علــى ذمــة العمــوم بواســطة
وســائل اإلعــام املكتوبــة والســمعية والبصريــة وتســعى إلــى ترجمــة إعالناتهــا املرئيــة
بواســطة لغــة اإلشــارة.
الفصــل  :26تتولــى الهيئــة وضــع قائمــات الناخبــن األ ّوليــة علــى ذ ّمــة العمــوم بمقــ ّرات
الهيئــة ومق ـ ّرات البلديــات أو املعتمديــات أو العمــادات والبعثــات الدبلوماســية أو القنصليــات
التونس ـ ّية بالخــارج .وتقتصــر بيانــات الناخبــن التــي يتــم وضعهــا علــى ذ ّمــة العمــوم علــى
االســم الكامــل للناخــب ومركــز االقتــراع الــذي ســيقترع فيــه.

القرارات الترتيبية :تسجيل الناخبني

الباب الخامس

االعتراض على قائمات الناخبني

الفصــل  :27يمكــن االعتــراض علــى قائمــات الناخبــن خــال األيــام الثالثــة التــي تلــي انقضــاء
أجــل وضــع قائمــات الناخبــن علــى ذ ّمــة العموم.
ويتــم تقديــم مطلــب االعتــراض مباشــرة إلــى الهيئــة فــي مقراتهــا وبــأي وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا.
الفصل  :28يمكن أن يتم تقديم مطلب اعتراض:
رســم بقائمــة الناخبــن لعــدم توفــر أحــد شــروط الناخــب
• لتشــطيب اســم شــخص ُم ّ
أو فقدانهــا أو لتكــرار اســمه،
• لترســيم اســم شــخص تقـ ّدم بمطلــب تســجيل خــال فتــرة التســجيل ،ولــم يتــم إدراج
اســمه بقائمــة الناخبني،
• لتصحيح خطأ في البيانات املتعلقة بأحد الناخبني.
الفصل  :29يتم االعتراض بمطلب كتابي يتض ّمن وجوب ًا التنصيصات التالية:
• اسم املعترض كما ورد في بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
• عنوان املراسلة ورقم هاتف املعترض ،وعنوان بريده اإللكتروني إن ُوجد،

• إذا كان االعتــراض يتع ّلــق بالغيــر ،يجــب التنصيــص علــى اســم املعتــرض عليــه كمــا
ورد بقائمــة الناخبــن وبيــان القائمــة التــي ورد بهــا ،وعنــوان مراســلة املعتــرض عليــه
إن ُوجــد،
• موضوع االعتراض :شطب اسم أو إدراج اسم أو تصحيح خطأ،
• سبب االعتراض ومؤيداته.
ـى مــن قبــل املعتــرض ،و ُيرفــق بنســخة
الفصــل  :30يشــترط أن يكــون طلــب االعتــراض ُممضـ ً
مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة للمعتــرض أو جــواز ســفره ،وبــكل الوثائــق التــي تدعــم طلــب
االعتــراض.
الفصــل  :31يتــم البــت فــي مطالــب االعتــراض فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أ ّيــام مــن تاريــخ
ورودهــا.

173

174

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

وللهيئــة أن تطلــب مــن املُعتــرض ضمــن أجــل البــت اســتكمال بعــض البيانــات أو اإلدالء
بمؤيــدات إضافيــة.
الفصــل  :32يتضمــن القــرار الصــادر عــن الهيئــة التنصيــص خاص ـ ًة علــى االســم الكامــل
للمعتــرض ،وتاريــخ ورود املطلــب ،وموضــوع االعتــراض ،ومــآل املطلــب ،ويكــون قــرار الرفــض
ُمع ّلــا.
الفصــل  :33تعلــم الهيئــة املعتــرض ،واملعتــرض عليــه عنــد االقتضــاء ،بقرارهــا فــي أجــل
أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بالنشــر بموقعهــا اإللكترونــي ،أو بــأي وســيلة تتــرك
أثــرا كتابيــا.
الفصــل  :34يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة املتعلقــة باالعتــراض علــى قائمــات الناخبــن وفــق
أحــكام الفصــول  16و 17و 18مــن القانــون االنتخابــي.

الباب السادس

ضبط القائمات النهائية للناخبني

الفصــل  :35تتو ّلــى الهيئــة ضبــط قائمــات الناخبــن النهائيــة ونشــرها على موقعهــا اإللكتروني
بعــد انقضــاء آجــال الطعــون أو إعالمهــا باألحــكام الباتّة بشــأنها.

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية

الفصــل  :36خال ًفــا لألحــكام املتع ّلقــة بالتســجيل املســتمر ،يتو ّلــى مجلــس الهيئــة ضبــط آجــال
فتــح وغلــق عمليــة تســجيل الناخبــن ووضــع قائمــات الناخبــن علــى ذ ّمــة العمــوم .وتنطلــق
الهيئــة فــي عمليــة التســجيل املســتمر بعــد ثالثــة أشــهر مــن التصريــح بالنتائــج النهائيــة
لالنتخابــات املواليــة لصــدور هــذا القــرار.
الفصــل ُ :37يلغــى قــرار الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات عــدد  7لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي 3
جــوان  2014املتع ّلــق بقواعــد وإجــراءات تســجيل الناخبــن لالنتخابــات واالســتفتاء.

القرارات الترتيبية :تسجيل الناخبني

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع اإللكتروني للهيئة.
تونس في  11أفريل .2017

			

			

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
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 .Vالترشحات
قرار الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات
مــؤرخ فــي  1أوت  2014يتعلــق بقواعــد
وإجــراءات الترشــح لالنتخابــات
التشــريعية 1كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه
بالقــرار عــدد  15لســنة  2017املــؤرخ فــي
 10أكتوبــر  2 2017وبالقــرار عدد  17لســنة
 2019املــؤ ّرخ فــي  14جــوان .3 2019
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
وخاص ـ ًة الفصــول  34و 46و 53و 55و126
بعــد االطــاع علــى دســتور الجمهوريــة التونســية،
ّ
منــه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممته،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
وخاصـ ًة القســم األ ّول مــن البــاب الثالــث منه،
واالســتفتاء،
ّ
وبعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:

1
2
3

الرائد الرسمي عدد  63املؤرخ في  5أوت .2014
الرائد الرسمي عدد  84املؤرخ في  20أكتوبر .2017
الرائد الرسمي عدد  50املؤ ّرخ في  21جوان .2019

القرارات الترتيبية :الترشحات

الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصل األولُ :ي ّ
نظم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
		
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

الهيئة الفرعية:
		

الهيئــات التــي يمكــن أن يحدثهــا مجلــس الهيئــة بموجــب الفصــل  21مــن
القانون االنتخابي.

اإلدارة الفرعية:
		
		

الهيــكل التابــع للجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
والــذي يتولــى تنفيــذ املهــام املوكولــة إلــى الهيئــة فــي النطــاق الترابــي
املحدد له طبق قرارات مجلس الهيئة.

ّ
املترشحة:
القائمة
		

ّ
املترشــحني لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب ،وتتض ّمــن القائمــة
قائمــة
األصلية والقائمة التكميل ّية.

القائمة األصلية:
		

قائمــة املترشــحني لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب ،ســواء كانــت قائمــة
حزبية أو ائتالفية أو مستق ّلة.

القائمة التكميلية:
		
		

قائمــة مترشــحني احتياطيــن تُقــ ّدم مــع القائمــة األصليــة ال يقــل فيهــا
عــدد املترشــحني عــن اثنــن وال يزيــد فــي كل الحــاالت عــن عــدد مقاعــد
الدائرة االنتخابية.

االئتالف االنتخابي :تحالف انتخابي يتكون من حزب ْين أو أكثر ،أو من حزب أو أكثر
مــع مســتقلني ،أو مــن ع ـ ّدة قائمــات مســتق ّلة ،ويتقــدم إلــى االنتخابــات
موحد ْيــن.
تحــت تســمية ورمــز ّ
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الباب الثاني

شروط الترشح

القسم األول  -الشروط املتعلقة باملترشح
الفصــل ( 3جديــد) :يشــترط فــي كل مترشــح لعضويــة مجلــس نواب الشــعب ،ســواء
كان ضمــن القائمــة األصليــة أو القائمــة التكميليــة ،مــا يلي:
مسج ً
ال في سجل الناخبني،
• أن يكون ناخب ًا
ّ
• أن يكــون تونســي الجنســية بالــوالدة أو اكتســب الجنســية منــذ عشــر
ّ
الترشــح،
ســنوات علــى األقـ ّـل قبــل تاريــخ تقديــم
• أن يكــون بالغـ ًا ثالثـ ًا وعشــرين ســنة كاملــة علــى األقـ ّـل فــي تاريــخ تقديــم
ّ
الترشح،
بأي صورة من صور الحرمان القانونية التالية:
• أ ّال يكون مشمو ًال ّ
ّ
ّ
الترشح على معنى الفصل  88من الدستور،
الحق في
 oفقدان

 oإدانتــه مــن أجــل الحصــول علــى تمويــل أجنبــي لحملتــه
االنتخاب ّيــة فــي االنتخابــات الســابقة علــى معنــى الفصــل  163مــن
القانــون االنتخابــي،
 oالحكــم عليــه بعقوبــة تكميل ّيــة تقضــي بحرمانــه مــن االقتــراع
بمقتضــى حكــم قضائــي بــات،
• أن يقـدّم اســتقالته أو أن تتـ ّم إحالتــه علــى عــدم املباشــرة طبــق التشــريع
الجــاري بــه العمــل إذا كان مــن بــن:
 oالقضاة،
 oرؤساء البعثات واملراكز الديبلوماسية والقنصلية،
 oالوالة،
 oاملعتمدين األول،

 oال ُك ّتاب العامني للواليات،
 oاملعتمدين،
 oالعمد.

القرارات الترتيبية :الترشحات

ّ
الترشــحات املقدّمــة مــن املذكوريــن أعــاه فــي الدائــرة أو الدوائــر التــي
وال تقبــل
ّ
مارســوا فيهــا وظائفهــم خــال الســنة الســابقة لتقديــم ترشــحهم.

القسم الثاني  -الشروط املتعلقة بالقائمة املترشحة
الفصل ُ :4يشترط في كل قائمة مترشحة ما يلي:
• أن تتض ّمن قائمة أصلية وقائمة تكميلية على النحو التالي:
 oأن يكــون عــدد املترشــحني فــي القائمــة األصليــة مســاويا لعــدد املقاعــد
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة،
ّ
 oأن ال يقــل عــدد املترشــحني فــي القائمــة التكميليــة عــن اثنــن وال يزيــد فــي
كل الحــاالت عــن عــدد املترشــحني فــي القائمــة األصليــة،
• أن ال تُم ّثــل حزبــ ًا أو ائتالفــ ًا ســبق أن تقــ ّدم بمطلــب ترشــح فــي نفــس الدائــرة
االنتخابيــة،
• أن تُقـ ّدم علــى أســاس مبــدأ التناصــف بــن النســاء والرجــال ،وذلــك فــي حــدود مــا
يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد املخصصــة لبعــض الدوائــر،
• أن تقــدم علــى أســاس مبــدأ التنــاوب بــن الرجــال والنســاء داخــل القائمــة األصليــة
والقائمــة التكميليــة مــع مراعــاة مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد املخصصــة لبعــض
الدوائر،
• أن ال تضــم مترشــح ًا ســبق أن ترشــح فــي قائمــة أخــرى أو فــي دائــرة انتخابيــة
أخــرى،
ّ
مترشــحة فــي
• أ ّال تنتمــي لحــزب أو ائتــاف مشــارك فــي تكويــن قائمــة
نفــس الدائــرة االنتخاب ّيــة.
وتحــرم كل قائمــة مــن نصــف القيمــة الجمليــة ملنحــة التمويــل العمومــي إذا لــم تضـ ّم مــن بــن
األربعــة األوائــل مترشــحا أو مترشــحة ال يزيــد س ـنّه عــن  35ســنة ،فــي الدوائــر االنتخابيــة
التــي يســاوي عــدد املقاعــد فيهــا أو يفــوق أربعــة.
الفصل  :5يخضع اختيار تسمية ورمز كل قائمة مترشحة إلى القواعد التالية:
• أن ال تكــون تســمية أو رمــز القائمــة املترشــحة مطابقــة لتســمية أو رمــز حــزب ُمكـ ّون
قانونـ ًا قبــل فتــح بــاب الترشــحات ،إال إذا كانــت القائمــة تم ّثــل ذلــك الحــزب،
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• أن ال تكــون التســمية أو الرمــز مطابقــة لتســمية أو رمــز قائمــة أخــرى ســبق أن
تقدمــت بمطلــب ترشــح فــي نفــس الدائــرة االنتخابيــة ،أو فــي الواليــات التــي تنقســم
إلــى أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة ،أو فــي الدوائــر االنتخابيــة بتونــس الكبــرى،
• أن ال تتشــابه تســمية أو رمــز أكثــر مــن قائمــة مترشــحة فــي الدائــرة االنتخابيــة
نفســها بشــكل يــؤ ّدي إلــى إربــاك الناخــب.
وال ُيع ـ ّد مــن قبيــل اإلربــاك اســتعمال قائمــة حزبيــة لتســمية أو رمــز حزبهــا املك ـ ّون قانون ـ ًا
قبــل بــدء الترشــحات.
• أن ال يكون رمز القائمة هو علم الجمهورية التونسية أو شعارها،
• أن ال تكــون التســمية أو الرمــز مخالفــة للنظــام العــام أو تتض ّمــن دعــوة إلــى الكراهية
أو العنــف أو التعصــب أو التمييز،
• أن ال يتجــاوز عــدد الكلمــات املعتمــدة فــي التســمية خمــس كلمــات دون احتســاب
كلمــة «قائمــة» وحــروف الج ـ ّر والعطــف،
• أن يتـ ّم اســتخدام نفــس التســمية والرمــز بالنســبة إلــى القائمــات التابعــة
ّ
املترشــحة فــي أكثــر مــن دائــرة انتخاب ّيــة.
لنفــس الحــزب أو االئتــاف

الباب الثالث

ّ
الترشحات
تقديم

الفصــل  :6يضبــط مجلــس الهيئــة تاريــخ انطــاق قبــول الترشــحات لعضويــة مجلــس نــواب
الشــعب ،وتاريــخ غلــق بــاب الترشــحات ،واألجــل النهائــي لســحب الترشــحات ،و ُيعلــن عــن
ذلــك باملوقــع االلكترونــي للهيئــة وعبــر وســائل اإلعــام املكتوبــة والســمعية والبصريــة.
الفصــل  :7تُق ـ ّدم مطالــب الترشــح مــن قبــل رئيــس القائمــة املترشــحة أو أحــد أعضائهــا،
وتــودع مباشــر ًة لــدى الهيئــة الفرعيــة للدائــرة االنتخابيــة التــي ستترشــح فيهــا القائمــة.
وبالنســبة للقائمــات املترشــحة بالخــارج ،يتـ ّم إيــداع املطالــب لــدى الهيئــة الفرعيــة إ ّمــا مباشــر ًة
مــن رئيــس القائمــة أو أحــد أعضائهــا ،أو م ّمــن ينــوب عنهــا بموجــب توكيــل مــن رئيســها
معــرف باإلمضــاء لــدى البعثــة الديبلوماســية أو القنصليــة.
ّ
الترشــح عــن الدوائــر
ويمكــن للهيئــة أن ُتقــ ّرر عنــد االقتضــاء إيــداع مطالــب
خصصــه للغــرض فــي أحــد مقراتهــا بالداخــل.
االنتخابيــة بالخــارج بمكتــب ُت ّ
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القسم األول  -مطلب الترشح
ّ
الترشــح وفــق النمــوذج الــذي ُتعــدّه الهيئــة،
الفصــل ( 8جديــد)ُ :يقــدّم مطلــب
ويتضمــن وجوبــ ًا التنصيصــات التاليــة:
ّ
• االسم الكامل ملقدّم املطلب وصفته،
• تسمية القائمة،

• بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتالفية أو مستق ّلة،
ّ
تترشح فيها القائمة،
• الدائرة االنتخاب ّية التي

• محـ ّـل مخابــرة القائمــة فــي مرحلــة الطعــون .ويكــون املقـ ّر املختــار وجوبــا
ّ
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة
بمــا فــي ذلــك بالنســبة للقائمــات
بالخــارج ،مقــ ّرا بالداخــل،
ّ
ّ
مترشــح فــي القائمــة األصل ّيــة والقائمــة التكميل ّيــة
لــكل
• االســم الكامــل
وتاريــخ والدتــه ومكانهــا ومهنتــه وعنوانــه الشــخصي وهاتفــه وعــدد
املرســم
بطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو جــواز ســفره وبيــان قائمــة الناخبــن
ّ
بهــا،
ّ
املترشحني في القائمة األصل ّية والقائمة التكميل ّية،
• ترتيب

ّ
األول فــي ترتيــب
• بيانــات اال ّتصــال برئيــس القائمــة ،و ُيعتبــر
املترشــح ّ
القائمــة األصل ّيــة رئيســها،
ّ
املترشــحني وبيانــات اال ّتصــال بــه .ويمكــن
• اســم مم ّثــل القائمــة مــن بــن
أن يكــون رئيــس القائمــة هــو مم ّثلهــا،
• بالنســبة إلــى القائمــات الحزب ّيــة :اســم املم ّثــل القانونــي للحــزب وبيانــات
اال ّتصــال بــه،
• بالنســبة إلــى القائمــات االئتالف ّيــة :اســم مم ّثــل االئتــاف وبيانــات
اال ّتصــال بــه،
ّ
املترشــحني مــن القضــاة ورؤســاء البعثــات واملراكــز
• بالنســبة إلــى
ّ
ُ
الديبلوماســ ّية والقنصل ّيــة والــوالة واملعتمديــن األول والكتــاب العامــن
للواليــات واملعتمديــن والعمــد :بيــان األماكــن التــي مارســوا فيهــا وظائفهــم
ّ
الترشــح ،وم ـدّة العمــل فــي
خــال الســنة األخيــرة الســابقة لتقديــم مطلــب
ّ
كل منهــا.

ّ
ويص ـ ّرح ّ
مترشــح فــي القائمــة األصل ّيــة والقائمــة التكميل ّيــة باســتيفاء كا ّفــة
كل
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ّ
وصحــة البيانــات املُقدّمــة ،ويكــون اإلمضــاء مع ّرفا عليه بالنســبة
الترشــح،
شــروط
ّ
ّ
ّ
للمترشــح الــذي ال يحضــر لــدى الهيئــة عنــد تقديــم الترشــح.
الفصل ( 9جديد)ُ :يرفق مطلب الترشح وجوب ًا بما يلي:
• نســخة إلكترونيــة مــن رمــز الحــزب أو القائمــة الحزبيــة أو االئتالفيــة أو
املســتقلة ُمطابقــة لإلرشــادات الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة،
• نســخة ورقيــة مطابقــة مــن رمــز الحــزب أو القائمــة الحزبيــة أو االئتالفيــة
أو املســتقلةُ ،ممضــاة مــن رئيــس القائمــة أو ممثلهــا،
• نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو جــواز الســفر لــكل مترشــح ضمن
القائمــة األصليــة أو القائمــة التكميلية،
• مــا يفيــد تقديــم التصريــح الســنوي بالضريبــة علــى الدخــل للســنة
ّ
مترشــح،
املنقضيــة لــكل
• بالنســبة إلــى القائمــات الحزبيــة :تصريــح مختــوم وممضــى من املســؤول
ّ
األول للحــزب ّ
الترشــح باســم
يرخــص لرئيــس القائمــة أو مم ّثلهــا بتقديــم
ّ
الحــزب فــي الدائــرة املعن ّيــة،
• بالنســبة إلــى القائمــات االئتالفيــة :نظيــر مــن وثيقــة تكويــن ائتــاف
انتخابــي مــع التعريــف بإمضــاءات األطــراف املنضويــة فــي االئتــاف،
• بالنســبة إلــى القضــاة ورؤســاء البعثــات واملراكــز الديبلوماســية
والقنصليــة والــوالة واملعتمديــن األول والكتــاب العامــن للواليــات
واملعتمديــن والعمــد:
 oنســخة مطابقــة لألصــل مــن قــرار قبــول االســتقالة أو قــرار اإلحالــة
علــى عدم املباشــرة،
 oشــهادة مــن الســلط اإلداريــة املعنيــة تفيــد مــكان العمــل فــي الســنة
ّ
الترشــح.
الســابقة لتقديــم مطلب
• بالنســبة إلــى أعضــاء القائمــات املترشــحة الذيــن ســبق لهــم الترشــح
النتخابــات املجلــس الوطنــي التأسيســي أو الترشــح ألول انتخابــات
تشــريعية ورئاســية :وصــل أو شــهادة ُمســ ّلمة مــن وزارة املاليــة تثبــت
إرجــاع قيمــة التمويــل العمومــي املطالبــن بها وخــاص الخطايــا التــي
ســلطت عليهــم بموجــب أحــكام قضائيــة باتــة ،أو نســخة مطابقــة لألصــل
منهــا.

القرارات الترتيبية :الترشحات

القسم الثاني  -استالم مطالب الترشح
الفصل  :10عند استالم مطلب الترشح ،يتو ّلى املُك ّلف باستالم املطالب التثبت من:

• صفــة مقــدم املطلــب طبــق الفصــل  7أعــاه ،وال يتــم اســتالم املطلــب املُقـ ّدم مــن غيــر
ذي صفــة،
• احتواء املطلب على التنصيصات الوجوبية طبق الفصل  8أعاله،
• املرفقات املطلوبة طبق الفصل  9أعاله.

الفصــل  :11يــد ّون مســتلم املطلــب فــي ســجل للترشــحات ُمر ّقــم ومختــوم مــن الهيئــة الفرعيــة
فــي كل صفحاتــه وجوبـ ًا البيانــات التاليــة:
• تسمية القائمة كما وردت حرفيا بمطلب الترشح،
• تاريخ تقديم املطلب (اليوم والشهر والسنة)،
• توقيت إيداع املطلب بالساعة والدقيقة،
• اسم مقدم املطلب ولقبه.
حجــر اقتطــاع أي ورقــة
ُيمضــي مقــدم املطلــب فــي الخانــة
املخصصــة لذلــك فــي الســجل .و ُي ّ
ّ
مــن الســجل.
الفصــل  :12يتــم تســليم نظيــر مــن وصــل اســتالم مطلــب الترشــح ملق ـ ّدم املطلــب يتض ّمــن
املرفقــات التــي ت ـ ّم اســتالمها.
وفــي حالــة وجــود نقــص فــي املرفقــات أو التنصيصــات الوجوبيــة يمكــن تداركــه فــي أجــل ال
يتجــاوز تاريــخ ختــم الترشــحات.

الباب الرابع

النظر في مطالب الترشح

البــت طلــب تصحيــح
الفصــل ( 13جديــد) :يمكــن للهيئــة الفرع ّيــة خــال أجــل
ّ
ّ
الترشــح.
مطالــب

183

184

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

وال َي ْق َب ُل التصحيح:
ّ
املترشحني،
يتضمن العدد األدنى املشترط من
• املطلب الذي ال
ّ
ّ
للمترشــحني وإمضاءاتهــم
يتضمــن األســماء الكاملــة
• املطلــب الــذي ال
ّ
وفــق أحــكام الفصــل  8أعــاه ،وذلــك فــي حــدود العــدد األدنــى املشــترط مــن
ّ
املترشــحني،
• املطلــب الــذي ال يحتــرم مبــدأ التناصــف فــي حــدود العــدد األدنــى املشــترط
ّ
املترشــحني،
من
ّ
املترشــحني فــي
• كل حالــة تــؤدّي إلــى نقــص فــي العــدد املشــترط مــن
ّ
مترشــح مــن خــارج القائمــة التكميل ّيــة.
القائمــة األصل ّيــة أو إلــى اســتبدال
ّ
املترشــحني باعتمــاد األســماء الــواردة فــي
و ُيحتســب العــدد األدنــى املُشــترط مــن
القائمــة األصل ّيــة والقائمــة التكميل ّيــة معــا.
الفصــل  :14فــي حالــة تطابــق التســمية أو الرمــز ،أو تشــابه التســمية أو الرمــز بشــكل يــؤ ّدي
إلــى إربــاك الناخــب ،يتــم تطبيــق القواعــد التاليــة:
• يقتصــر حــق اســتعمال تســمية أو رمــز الحــزب املكـ ّون قانونـ ًا قبــل بــدء الترشــحات
علــى قائماتــه،
وفــي غيــر هــذه الحالــة ،تحتفــظ القائمــة املترشــحة التــي تقدمــت بمطلــب ترشــحها أو ًال باالســم
أو الرمــز الــذي اختارتــه ،ويتــم إعــام القائمــة أو القائمــات األخــرى لتغييــر التســمية أو الرمــز،
• فــي صــورة تنــازع أكثــر مــن قائمــة حزبيــة علــى نفــس التســمية أو الرمــز بســبب
نــزاع حــول رئاســة الحــزب ،تُســند التســمية للقائمــة املصــادق عليهــا مــن املســؤول
املختصــة بشــؤون
األول للحــزب حســب البيانــات املتوفــرة لــدى الجهــة اإلداريــة
ّ
األحــزاب .ويتــم إعــام القائمــة األخــرى لتغييــر التســمية أو الرمــز.
الفصــل  :15تتو ّلــى الهيئــة التثبــت مــن عــدم اشــتراك مجموعــة مــن القائمــات املســتقلة فــي
التســمية والرمــز ،وفــي هــذه الحالــة يمكنهــا:
• إعــام ممثلــي تلــك القائمــات لتغييــر االســم والرمــز فــي أجــل تحــدده ،باســتثناء القائمــة
املســتقلة التــي تقدمــت أو ًال بهــذا االســم والرمــز.
• اعتبار هذه القائمات ائتالف ًا ،ويكون قرارها مع ّل ً
ال.
الفصــل  :16فــي حالــة مخالفــة التســمية أو الرمــز للقواعــد األخــرى املنصوص عليهــا بالفصل
 5مــن هــذا القــرار ،يتــم إعــام القائمــة املعن ّيــة لتغييــر التســمية أو الرمز.

القرارات الترتيبية :الترشحات

الفصــل  :17يتعــن علــى املعنــى باألمــر إجــراء التغييــر أو التصحيــح املشــار إليــه بالفصــول
 13و 14و 15و 16أعــاه فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام ،علــى أن ال يتجــاوز
ذلــك فــي كل الحــاالت أجــل البــت فــي الترشــحات.
ويتم اإلعالم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الباب الخامس

البت في الترشحات

الفصــل  :18تبــت الهيئــات الفرعيــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن
تاريــخ ختــم الترشــحات .ويبــت مجلــس الهيئــة فــي حــاالت اشــتراك مجموعــة مــن القائمــات
املســتقلة فــي التســمية والرمــز فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن تاريــخ ختــم الترشــحات،
ويحيــل قرارتــه فــور ًا إلــى الهيئــات الفرعيــة املعنيــة.
الفصــل  :19يتضمــن القــرار الصــادر عــن الهيئــات الفرعيــة خاصـ ًة االســم الكامــل للقائمــة،
واســم رئيســها وممثلهــا ،وتاريــخ ورود مطلــب الترشــح ،ومــآل املطلــب.
الفصــل  :20تقــرر الهيئــة الفرعيــة قبــول املطالــب التــي اســتوفت شــروط الترشــح .وبالنســبة
إلــى القائمــات املســتقلة ال تتخــذ الهيئــة الفرعيــة قرارهــا إال بعــد بــت مجلــس الهيئــة فــي
حــاالت االشــتراك فــي التســمية والرمــز.
الفصل  :21تقرر الهيئة الفرعية رفض مطلب الترشح في الحاالت التالية:
• تقديم مطلب الترشح خارج األجل،
• خلو املطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إرفاقه بالوثائق املطلوبة.
ّ
الترشح،
• عدم استيفاء القائمة لشروط
ّ
املترشحني لشروط الترشح،
• عدم استيفاء أحد
ويكون قرار الرفض في جميع الحاالت ُمع ّلال.
الفصــل  :22تعلــم الهيئــة الفرعيــة رئيــس القائمــة أو ممثلهــا بقرارهــا فــي أجــل أقصــاه 24
ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
الفصــل  :23تُعلــق القائمــات املقبولــة بمقــرات الهيئــات الفرعيــة ،ويتــم نشــرها بموقــع الهيئــة
اإللكترونــي فــي أجــل ال يتجــاوز اليــوم الــذي يلــي انتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح.
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ويتــم ترتيــب القائمــات املترشــحة وفــق األســبقية فــي تقديــم مطلــب الترشــح.
و ُيعتـ ّد فــي ذلــك بتاريــخ اســتكمال جميــع التنصيصــات والوثائــق املتع ّلقــة بمطلب
الترشــح خــال فتــرة تقديــم مطالــب الترشــح.
و ُيعتمد نفس الترتيب على أوراق االقتراع.

الباب السادس

الطعن في قرارات الترشح

الفصــل  :24يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات مــن رئيــس القائمــة
ّ
املترشــحة بنفــس
أو أحــد أعضائهــا أو املم ّثــل القانونــي للحــزب أو أعضــاء بقيــة القائمــات
الدائــرة االنتخابيــة ،وفــق أحــكام الفصل ْيــن  27و 29مــن القانــون االنتخابــي.
الفصل  :25تتولى الهيئة الفرعية تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن:
توصلهــا بنســخة
• املحكمــة االبتدائيــة والــذي لــم يتــم الطعــن فيــه باالســتئناف ،شــرط ّ
مجــردة مــن الحكــم وشــهادة فــي عــدم االســتئناف.
توصلهــا بالحكــم االســتئنافي أو
• الدوائــر االســتئنافية باملحكمــة اإلداريــة شــرط ّ
شــهادة فــي منطــوق الحكــم.
ويكــون تنفيــذ الحكــم القضائــي بــإدراج القائمــة املترشــحة فــي القائمــات املقبولــة نهائي ـ ًا أو
شــطبها منهــا.
الفصــل  :26تُعلــن الهيئــة عــن القائمــات املقبولــة نهائيـ ًا بعــد انقضــاء الطعــون بنشــرها علــى
موقعهــا اإللكترونــي.

الباب السابع

سحب الترشحات

الفصــل  :27يمكــن ســحب الترشــحات فــي أجــل أقصــاه  15يومــ ًا قبــل انطــاق الحملــة
االنتخابيــة.

القرارات الترتيبية :الترشحات

الفصــل  :28يتــم تقديــم مطلــب ســحب الترشــح بإيداعــه لــدى الهيئــة الفرعيــة بالدائــرة
االنتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا القائمــة مــن املترشــح املنســحب شــخصي ًا أو مــن رئيــس
القائمــة أو ممثلهــا .وبالنســبة للقائمــات املترشــحة بالخــارج ،يمكــن أيضــ ًا إيــداع املطلــب
ممــن ينــوب عــن القائمــة بموجــب توكيــل معــرف باإلمضــاء مــن العضــو املنســحب لــدى البعثــة
الديبلوماســية أو القنصليــة.
ُيقـ ّدم املطلــب فــي نظير ْيــن ،ويتضمــن اســم القائمــة وإمضــاء املترشــح ،ويكــون مرفقــا بنســخة
مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو جــواز الســفر.
ويكــون اإلمضــاء مع ّرف ـ ًا بــه بالنســبة للعضــو املُنســحب الــذي ال يحضــر لــدى الهيئــة عنــد
تقديــم املطلــب.
الفصــل  :29إذا ُق ـ ّدم املطلــب مــن املترشــح املنســحب ،تتولــى الهيئــة الفرع ّيــة إعــام ممثــل
القائمــة فــورا بانســحاب املترشــح مــن القائمــة.
وإذا كان ممثل القائمة هو املنسحب ،تتولى الهيئة الفرعية إعالم باقي أعضاء القائمة.
وإذا كان االنسحاب من قائمة حزبية ،تتولى الهيئة إعالم املمثل القانوني للحزب.
ويتم اإلعالم في جميع الحاالت بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصــل  :30يتولــى رئيــس القائمــة تــدارك النقــص فيهــا اعتمــاد ًا علــى القائمــة التكميليــة ،ولــه
إعــادة ترتيــب املترشــحني بمــا ال ُيخالــف مبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب.
وإذا أ ّدت إعــادة الترتيــب إلــى اإلخــال بشــرط تمثيــل الشــباب وفــق الفصــل  25مــن القانــون
الجمليــة ملنحــة التمويــل العمومــي.
االنتخابــي ،تُحــرم القائمــة مــن نصــف القيمــة ُ
يتــم تــدارك النقــص فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن اإلعــام املذكــور أعــاه ،وال يمكــن إجــراء
أي تعديــل علــى القائمــة بعــد انقضــاء هــذا األجــل.
ال تُقبــل مطالــب الســحب بعــد اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة التكميليــة أو التــي تــؤ ّدي إلــى
اإلخــال بمبــدإ التناصــف وقاعــدة التنــاوب.
ال يكــون ملطلــب ســحب الترشــح املق ـ ّدم بعــد انقضــاء األجــل أي تأثيــر علــى القائمــة ،وتقــوم
الهيئــة الفرعيــة بتســجيله وإحالــة نظيــر منــه إلــى املقــر املركــزي للهيئــة.
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الباب الثامن

حالة وفاة مترشح أو عجزه التام

الفصــل  :31يتــم تعويــض املترشــح املتوفــى أو الــذي أصيــب بعجــز تــام ضمــن اآلجــال
املنصــوص عليهــا بالفصــل  27أعــاه.
وإذا لــم يتــم تقديــم مطلــب التعويــض ،أو تـ ّم تقديمــه خــارج اآلجــال ،ال يكــون لوفــاة املترشــح
أو عجــزه التــام أي تأثيــر علــى القائمــة.
الفصــل  :32يتــم إيــداع اإلعــام بالوفــاة أو العجــز التــام ومطلــب التعويــض لــدى الهيئــة
الفرعيــة بالدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا القائمــة مــن رئيــس القائمــة أو ممثلهــا.
وبالنســبة للقائمــات املترشــحة بالخــارج ،يمكــن أيضـ ًا إيــداع اإلعــام ممــن ينــوب عــن القائمــة
بموجــب توكيــل معــرف باإلمضــاء لــدى البعثــة الديبلوماســية أو القنصليــة مــن رئيــس القائمــة
أو مم ّثلهــا.
ُيقــ ّدم املطلــب فــي نظير ْيــن .ويتضمــن اســم القائمــة وإمضــاء رئيســها أو مم ّثلهــا ،و ُيرفــق
بحجــة أو مضمــون الوفــاة أو بشــهادة طبيــة تثبــت العجــز التــام.
ويتم تدارك النقص في القائمة طبق أحكام الفصل  30أعاله.

الباب التاسع

أحكام ختامية

الفصــل  :33فــي حالــة عــدم إحــداث الهيئــات الفرعيــة أو عــدم تركيزهــا أو عــدم تفويضهــا
الصالحيــات الــواردة فــي هــذا القــرار مــن مجلــس الهيئــةُ ،يح ـ ّدد مجلــس الهيئــة الجهــة أو
الجهــات الراجعــة لهــا التــي تتولــى هــذه الصالحيــات.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع االلكتروني للهيئة وين ّفــذ حاال.
تونس في  1أوت 2014
رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
ّ

القرارات الترتيبية :الترشحات

قرار الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات
عــدد  18لســنة  2014مــؤرخ فــي  4أوت
 2014يتعلــق بقواعد وإجراءات الترشــح
لالنتخابــات الرئاســية 1كمــا تـ ّم تنقيحــه
وإتمامــه بموجــب القــرار عــدد  18لســنة
 2019املــؤ ّرخ فــي  14جــوان .2 2019
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
بعــد االطــاع علــى دســتور الجمهوريــة التونســية وخاصــة الفصــول  34و 74و 75و 125و126
والفقــرة  4مــن الفصــل  148منــه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممته،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
وخاصـ ًة القســم الثانــي مــن البــاب الثالــث منه،
واالســتفتاء
ّ
و بعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:

الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصل األولُ :ي ّ
نظم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية.
1
2

الرائد الرسمي عدد  64املؤرخ في  8أوت .2014
الرائد الرسمي عدد  50املؤ ّرخ في  21جوان .2019
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الفصل  :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
		
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

الوكيل املالي
		
املترشح:
		

شــخص يعينــه املترشــح يكــون مخــو ًال للتص ـ ّرف فــي الحســاب البنكــي
املخصــص لتمويــل حملتــه االنتخابيــة ،ولتمثيلــه فــي املســائل
الوحيــد
ّ
املالية واملحاسبية للحملة.

مم ّثل املترشح:
		

شــخص يمكــن أن ُيعينــه املترشــح لتمثيلــه أمــام الهيئــة فــي كافــة املســائل
املرتبطة بترشحه باستثناء املسائل املالية واملحاسبية.

الباب الثاني

شروط الترشح

الفرع األول  -الشروط املتعلقة باملترشح
الفصل  :3يشترط في املترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي:
• أن يكون ناخب ًا مسج ً
ال في سجل الناخبني،
• أن يكون تونسي الجنسية منذ الوالدة،
• أن يكون دينه اإلسالم،
• أن يكون بالغ ًا خمس ًا وثالثني سنة كاملة على األقل في تاريخ تقديم الترشح،
• أن ال يكــون قــد تولــى منصــب رئيــس الجمهوريــة لدورتــن كاملتــن ،متصلتــن أو
منفصلتــن.
• أن ال يكون مشمو ًال بأي من صور الحرمان التالية:
 oفقدان صفة الناخب،
 oفقــدان الحــق فــي الترشــح املترتّــب علــى العــزل مــن منصــب رئيــس
الجمهور ّيــة بحكــم صــادر عــن املحكمــة الدســتور ّية علــى معنــى الفصــل 88
مــن الدســتور،
ّ
الترشــح املتر ّتــب علــى اإلدانــة مــن أجــل الحصــول علــى
 oفقــدان الحــق فــي
تمويــل أجنبــي لحملتــه االنتخابيــة فــي االنتخابــات الســابقة علــى معنــى
الفصــل  163مــن القانــون االنتخابــي.

القرارات الترتيبية :الترشحات

الفرع الثاني  -الشروط املتعلقة بالتزكية
ّ
املترشــح مــن عشــرة أعضــاء مــن مجلــس نـ ّـواب
الفصــل ( 4جديــد)ُ :تشــترط تزكيــة
الشــعب ،أو أربعــن مــن رؤســاء مجالــس الجماعــات املحل ّيــة املنتخبــة ،أو عشــرة
مرســم فــي ســجل الناخبــن مو ّزعــن علــى األقـ ّـل علــى عشــر دوائــر
آالف ناخــب
ّ
ّ
ّ
ّ
انتخاب ّيــة تشــريع ّية ،علــى أال يقــل عددهــم عــن خمســمائة ناخــب بــكل دائــرة منهــا.
مزك تزكية أكثر من مترشح واحد لالنتخابات الرئاسية.
الفصل  :5يمنع على أي ٍ

الباب الثالث

ّ
الترشحات
تقديم

الفصــل  :6يضبــط مجلــس الهيئــة تاريــخ فتــح بــاب الترشــحات لرئاســة الجمهوريــة وتاريــخ
غلقــه ،و ُيعلــن عــن ذلــك باملوقــع االلكترونــي للهيئــة وعبــر وســائل اإلعــام املكتوبــة والســمعية
والبصريــة.
الفصــل  :7تُقـ ّدم الترشــحات مباشــرة لــدى الهيئــة بمق ّرهــا املركــزي مــن قبــل املترشــح أو مــن
املختصــة.
ينوبــه ،بموجــب توكيــل ُمعـ ّرف باإلمضــاء لــدى الســلط التونســية
ّ
ّ
الترشــح فــي نظيريــن علــى املطبوعــة التــي تعدهــا الهيئــة للغــرض،
الفصــل ُ :8يق ـ ّدم مطلــب
ويتض ّمــن وجوب ـ ًا التنصيصــات التاليــة:
• االسم الكامل ملق ّدم الطلب وصفته،
• االســم الكامــل للمترشــح وتاريــخ والدتــه ومكانهــا ودينــه ومهنتــه وعنوانــه وهاتفــه
املرســم بهــا،
وعــدد بطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو جــواز ســفره وقائمــة الناخبــن
ّ
• بيان إن كان املترشح يحمل جنسية أجنبية أو أكثر مع تحديدها،
• بيانات االتصال باملترشح وممثله إن ُوجد ووكليه،

• تصريح ًا ممضى باستيفاء كافة شروط الترشح ،وصحة املعلومات املُق ّدمة.

ويكون اإلمضاء مع ّرف ًا به في حالة عدم تقديم املطلب من املترشح شخصي ًا،
• بالنســبة إلــى املترشــحني عــن أحــزاب سياســية :تأشــيرة املم ّثــل القانونــي للحــزب
علــى مطلــب الترشــح ،وبيانــات االتصــال بــه.
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ّ
الترشح وجوب ًا بالوثائق التالية:
الفصل ( 9جديد)ُ :يرفق مطلب

ّ
للمترشح،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطن ّية أو جواز السفر

ّ
للمترشــح ،وفــق اإلرشــادات الفن ّيــة التــي
• صورتــان شمس ـ ّيتان حديثتــان
تضبطهــا الهيئــة،
ّ
للمترشح،
• شهادة في ثبوت الجنس ّية التونس ّية

ّ
للمترشــح لــم يمــض علــى تاريــخ إصــداره أكثــر مــن سـ ّتة
• مضمــون والدة
أشــهر،

• بالنســبة لحاملــي جنســية أجنب ّيــة أو أكثــر :تعهّ ــد ًا ُمع ّرفــ ًا باإلمضــاء
بالتخ ّلــي عــن الجنسـ ّية أو الجنسـ ّيات األجنب ّيــة عنــد التصريــح بانتخــاب
ّ
املترشــح رئيســ ًا للجمهور ّيــة،
• نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطن ّيــة أو جــواز الســفر للوكيــل املالــي
ّ
للمترشــح ومم ّثلــه،
العامــة
• وصــل تأمــن ضمــان مالــي قــدره عشــرة آالف دينــار لــدى الخزينــة
ّ
للبــاد التونســية،

ّ
تتضمنــان وجوب ـ ًا االســم
املزكــن
• نســخة ورق ّيــة وإلكترون ّيــة مــن قائمــة
ّ
ّ
للمزكــي وصفتــه والدائــرة االنتخاب ّيــة التشــريع ّية التــي يرتبــط بهــا
الكامــل
وتتضمــن النســخة الورق ّيــة إمضــاءه.
وعــدد بطاقــة تعريفــه الوطن ّيــة
ّ

و ُتصــدر الهيئــة نموذجــا للنســخة الورق ّيــة ،كمــا ُتصــدر إرشــادات فن ّيــة للنســخة
اإللكترون ّيــة ،و ُيشــترط التطابــق بــن النســخة الورق ّيــة والنســخة اإللكترون ّيــة،
ّ
املزكــن.
بمــا فــي ذلــك التطابــق فــي ترتيــب أســماء

الباب الرابع

استالم مطالب الترشح

الفصل  :10عند تقديم مطلب الترشح ،يتو ّلى املُك ّلف باستالم الترشحات التثبت من:
• صفة مق ّدم املطلب طبق الفصل  7أعاله،
• احتواء املطلب على التنصيصات الوجوبية،
• إرفاق املطلب بالوثائق املطلوبة.

القرارات الترتيبية :الترشحات

وال يتم استالم املطلب املُق ّدم من غير ذي صفة.
الفصــل  :11يــد ّون مســتلم املطلــب فــي ســجل للترشــحات ُمر ّقــم ومختــوم مــن الهيئــة فــي كل
صفحاتــه وجوبـ ًا البيانــات التاليــة:
• اسم املترشح،
• تاريخ تقديم املطلب (اليوم والشهر والسنة)،
• توقيت إيداع املطلب بالساعة والدقيقة،
• اسم مقدم املطلب ولقبه وعنوانه وهاتفه وبريده االلكتروني أو الفاكس إن وجدا،
املخصصة لذلك في السجل.
و ُيمضي مقدم املطلب في الخانة
ّ
حجر اقتطاع أي ورقة من السجل.
ُي ّ
الفصــل  :12يتــم تســليم نظيــر مــن وصــل اســتالم الترشــح ملقـ ّدم املطلــب يتض ّمــن املرفقــات
التــي تـ ّم اســتالمها.
وفــي حالــة وجــود نقــص فــي املرفقــات أو التنصيصــات الوجوبيــة يمكــن تداركــه فــي أجــل ال
يتجــاوز تاريــخ ختــم الترشــحات.

الباب الخامس

النظر في مطالب الترشح

الفصل  :13تتثبت الهيئة من توفر كافة شروط الترشح املنصوص عليها في الفصل  3أعاله.
الفصــل  :14تتثبــت الهيئــة مــن املزكــن ومــن عددهــم ومــن عــدم تزكيــة الشــخص ألكثــر مــن
مترشــح ،ويعتمــد تاريــخ إيــداع املطلــب فــي مكتــب ضبــط الهيئــة فــي احتســاب ســابقية تزكيــة
ناخــب ملترشــح.
ال يتــم احتســاب التزكيــة التــي ال تســتوفي التنصيصــات الوجوبيــة املتعلقــة باالســم الكامــل
وعــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة وإمضــاء املزكــي.
تُعلــم الهيئــة املترشــح أو ممثلــه بعــدد التزكيــات غيــر املســتوفية للشــروط القانونيــة إذا كانــت
أقــل مــن العــدد املطلــوب ،ويمكــن للمترشــح تعويضهــا فــي أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ
اإلعــام علــى أن ال يتجــاوز فــي كل الحــاالت أجــل البــت فــي الترشــحات ،وإال يت ـ ّم رفــض
مطلــب الترشــح.
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الفصــل  :15تتثبــت الهيئــة مــن تقديــم التزكيــة مــن ناخبــن موزّعــن علــى عشــرة دوائــر
انتخابيــة علــى األقــل علــى أن ال يقــل عددهــم عــن خمســمائة ناخــب بــكل دائــرة.
الفصــل  :16يمكــن للهيئــة أن تطلــب اســتكمال املطلــب أو وثائــق توضيح ّيــة ،ويتعــن علــى
املعنــى باألمــر القيــام بذلــك فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام علــى أن ال يتجــاوز
ذلــك فــي كل الحــاالت أجــل البــت فــي الترشــحات.
الفصل  :17يتم اإلعالم املشار إليه بالفصلني  14و 16أعاله بإحدى الوسائل التالية:
• الفاكس إن وجد،
• البريد اإللكتروني إن وجد،
• البرقية،
• رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
ويمكن إعالم املترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الباب السادس

البت في الترشحات

الفصــل  :18يبــت مجلــس الهيئــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه أربعــة أيــام مــن
تاريــخ ختــم الترشــحات.
وفــي الحــاالت املُشــار إليهــا بالفقرت ْيــن الثانيــة والثالثــة مــن الفصــل  49مــن القانــون االنتخابــي
يبــت املجلــس فــي املطالــب فــي أجــل أقصــاه يومــان.
الفصــل  :19يتضمــن القــرار الصــادر عــن مجلــس الهيئــة خاصـ ًة االســم الكامــل للمترشــح،
وتاريــخ ورود مطلــب الترشــح ،ومــآل املطلــب.
ُيقرر مجلس الهيئة رفض مطلب الترشح في الحاالت التالية:
• تقديم مطلب الترشح بعد انقضاء األجل القانوني،
• خلو املطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إرفاقه بالوثائق املطلوبة ،
• عدم استيفاء شروط الترشح.

القرارات الترتيبية :الترشحات

ويكون قرار الرفض في جميع الحاالت ُمع ّلال.
الفصــل  :20تعلــم الهيئــة املترشــح بقرارهــا فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ صــدوره
بإحــدى الوســائل التاليــة:
• رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،
• البرقية،
• الفاكس إن وجد،
• البريد اإللكتروني إن وجد.
ويمكن إعالم املترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصــل  :21تُعلــق قائمــة املترشــحني املقبولــن باملقــر املركــزي للهيئــة ،ويتــم نشــرها بموقعهــا
اإللكترونــي فــي أجــل ال يتجــاوز  24ســاعة مــن انتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح.
ّ
ّ
الترشــح .و ُيعت ـ ّد فــي
املترشــحني وفــق األســبق ّية فــي تقديــم مطلــب
ويت ـ ّم ترتيــب
ّ
ّ
ذلــك بتاريــخ اســتكمال جميــع التنصيصــات والوثائــق املتعلقــة بمطلــب الترشــح
ّ
الترشــح.
خــال فتــرة تقديــم مطالــب
ّ
املترشــحني املقبولــن نهائ ّيــا وعلــى
و ُتعتمــد نفــس طريقــة الترتيــب فــي قائمــة
ورقــة االقتــراع.

الباب السابع

الطعن في قرارات الترشح

الفصــل  :22يمكــن الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات وفــق أحــكام الفصلــن
 46و 47مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :23تتولــى الهيئــة تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن الدوائــر االســتئنافية للمحكمــة
اإلداريــة التــي لــم يتــم الطعــن فيهــا أمــام الجلســة العا ّمــة القضائيــة للمحكمــة اإلداريــة ،شــرط
توصلهــا بالوثائــق التاليــة:
ّ
• نسخة مجردة من الحكم،
• شهادة في عدم االستئناف.
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الفصــل  :24تتولــى الهيئــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الجلســة العا ّمــة القضائيــة للمحكمــة
توصلهــا بالقــرار أو بشــهادة فــي منطوقــه.
اإلداريــة شــرط ّ
الفصــل  :25يكــون تنفيــذ األحــكام أو القــرارات بــإدراج املترشــح فــي قائمــة املترشــحني
املقبولــن نهائيــ ًا أو بشــطبه منهــا.
الفصــل  :26تُعلــن الهيئــة عــن قائمــة املترشــحني املقبولــن نهائيـ ًا بنشــرها بالرائــد الرســمي
للجمهوريــة التونســية وعلــى موقعهــا اإللكترونــي.

الباب الثامن

سحب الترشحات

الفصل  :27يمكن سحب الترشح قبل اإلعالن عن قائمة املترشحني املقبولني نهائي ًا.
الفصــل  :28يتــم تقديــم مطلــب ســحب الترشــح عبــر إيــداع املطلــب شــخصي ًا مــن املترشــح أو
ممــن ينوبــه باملقــر املركــزي للهيئــة.
ّ
املترشــح املنســحب وإمضــاءه ،ويكــون
الفصــل  :29يتضمــن مطلــب ســحب الترشــح اســم
اإلمضــاء مع ّرف ـ ًا بــه فــي حالــة تقديــم املطلــب ممــن ينــوب املترشــح.
ال يكــون ملطلــب ســحب الترشــح املقـ ّدم بعــد اإلعــان عــن قائمــة املترشــحني املقبولــن نهائيـ ًا
أي أثــر قانونــي.
الفصــل ُ :30يعــاد فتــح بــاب الترشــحات فــي حالــة وفــاة أحــد املترشـ ِـحني فــي الــدورة األولــى
ـح ْين لــدورة اإلعــادة وفــق أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  49مــن
أو وفــاة أحــد املترشـ َ
القانــون االنتخابــي .
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة و ُين ّفــذ
حاال.
تونس في  04أوت 2014
					
				

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
ّ

القرارات الترتيبية :الترشحات

قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  10لســنة  2017مــؤرخ
فــي  20جويليــة  2017يتعلــق بقواعــد
وإجــراءات الترشــح لالنتخابــات
البلديــة والجهويــة 1كمــا تــ ّم تنقيحــه
وإتمامــه بالقــرار عــدد  1لســنة 2018
املــؤرخ فــي  2جانفــي .2 2018

إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
وخاص ًة الفصول  34و 46و 126و 133منه،
بعد االطالع على الدستور،
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
وخاصـ ًة الفصــول
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
ّ
 12و 21و 26منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
وخاصـ ًة القســم الثالــث مــن البــاب الثالــث منــه،
فيفــري ،2017
ّ
و بعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:

1
2

الرائد الرسمي عدد  60املؤرخ في  28جويلية .2017
الرائد الرسمي عدد  4املؤرخ في  2جانفي .2018
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الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصــل األولُ :ي ّ
نظــم هــذا القــرار قواعــد وإجــراءات الترشــح لعضويــة املجالــس البلديــة
والجهويــة.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
		
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

الهيئة الفرعية:

الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات التــي يمكــن أن يحدثهــا مجلــس الهيئــة
بموجــب الفصــل  21مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ
فــي  20ديســمبر  2012كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه.

ّ
ّ
املترشــحني لعضويــة مجلــس بلــدي أو مجلــس جهــوي،
املترشحة :قائمــة تضــ ّم
القائمة
وتتض ّمن القائمة األصلية والقائمة التكميل ّية.
االئتالف االنتخابي :تحالــف انتخابــي يتكــون مــن حزب ْيــن أو أكثــر ،أو مــن حــزب أو أكثــر
مــع مســتقلني ،أو مــن ع ـ ّدة قائمــات مســتق ّلة ،ويشــارك فــي االنتخابــات
موحد ْيــن.
تحــت تســمية ورمــز ّ

الباب الثاني

شروط الترشح

القسم األول  -الشروط املتعلقة باملترشح
الفصل  :3يشترط في كل مترشح لعضوية املجالس البلدية أو الجهوية ،ما يلي:

ّ
يترشــح
ـج ًل فــي الدائــرة االنتخابيــة التــي
ـي الجنســية مسـ ّ
• أن يكــون ناخ ًبــا تونسـ َ
بهــا،
• أن يكــون بالغـ ًا مــن العمــر ثمانــي عشــرة ســنة كاملــة علــى األقــل يــوم تقديــم مطلــب
الترشح.

القرارات الترتيبية :الترشحات

الفصــل  :4ال يمكــن للمشــمولني بــأي صــورة مــن صــور الحرمــان القانونيــة التاليــة الترشــح
لالنتخابــات البلديــة أو الجهويــة:
• فقدان الحق في الترشح على معنى الفصل  88من الدستور،
• الحكــم البــات باإلدانــة مــن أجــل الحصــول علــى تمويــل أجنبــي للحملــة االنتخابيــة
علــى معنــى الفصــل  163مــن القانــون االنتخابــي.
• الحكــم بعقوبــة تكميليــة تقضــي بالحرمــان مــن حــق االقتــراع بمقتضــى حكــم
قضائــي بــات.
كما يحرم من الترشح لالنتخابات البلدية أو الجهوية:
• العسكريون وقوات األمن الداخلي،
• رئيــس الهيئــة أو أعضــاء مجلســها أو أحــد أعضــاء هيئاتهــا الفرعيــة أو مديرهــا
التنفيــذي طيلــة م ـ ّدة ممارســتهم ملهامهــم بالهيئــة وبعــد انقضائهــا مل ـ ّدة ال تقــل عــن
خمــس ســنوات.
الفصــل  :5ال يمكــن لألشــخاص اآلتــي ذكرهــم الترشــح بالدوائــر االنتخابيــة التــي ُيباشــرون
فيهــا وظائفهــم أو التــي مارســوا فيهــا هــذه الوظائــف خــال الســنة الســابقة ليــوم تقديــم
ّ
ترشــحهم:
• القضاة،
• الوالة،
• املعتمدون األول،
• الكتاب العامون للواليات،
• املعتمدون،
• العمد،
• محتسبو املالية البلدية والجهوية،
• أعــوان البلديــات والجهــات والواليــات واملعتمديــات ،القا ّريــن أو املتعاقديــن أو
الوقتيــن.
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القسم الثاني  -الشروط املتعلقة بالقائمة املترشحة
الفصل ُ :6يشترط في كل قائمة مترشحة:
املخصصــة
• أن يكــون عــدد املترشــحني فــي القائمــة األصليــة مســاويا لعــدد املقاعــد
ّ
للدائــرة االنتخابيــة املعنيــة،
• أن ال يقــل عــدد املترشــحني فــي القائمــة التكميليــة عــن ثالثــة وال يزيــد فــي كل
الحــاالت عــن عــدد املترشــحني فــي القائمــة األصليــة.
الفصل ُ :7يشترط في كل قائمة مترشحة:
• أن ال تنتمي لحزب أو ائتالف سبق أن ترشح في نفس الدائرة االنتخابية،
• أن ال تنتمــي لحــزب أو ائتــاف مشــارك فــي تكويــن قائمــة مترشــحة فــي نفــس
الدائــرة االنتخابيــة،
• أن ال تضــم أكثــر مــن شــخص ّين تربــط بينهمــا قرابــة أصــول أو فــروع ،أو إخــوة
أو أخــوات،
ـحا ترشــح ضمــن أكثــر مــن قائمــة أوفــي أكثر مــن دائــرة انتخابية،
• أن ال تضــم مترشـ ً
ّ
ّ
وفــي حالــة عــدم احتــرام هــذه القاعــدة ال يقبــل ترشــح العضــو املخالــف فــي كافــة
القائمــات التــي ترشــح بهــا.
الفصل ُ :8يشترط في كل قائمة مترشحة:
• أن تُق ّدم على أساس التناصف والتناوب بني النساء والرجال،
• أن تُقـ ّدم علــى أســاس التناصــف بــن النســاء والرجــال فــي رئاســة القائمــات التــي
تترشــح فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة بالنســبة إلــى القائمــات املنتميــة لنفــس الحــزب
أو االئتــاف ،مــع مراعــاة العــدد الفــردي للقائمــات املترشــحة.
الفصــل  :9يجــب أن تض ـ ّم القائمــة مترشــحا أو مترشــحة ال يزيــد س ـنّه عــن  35ســنة يــوم
تقديــم مطلــب الترشــح ،وذلــك مــن بــن املترشــحني الثالثــة األوائــل ،ومــن بــن ّ
كل ســتة
ّ
مترشــحني تباعــا فــي بق ّيــة القائمــة.
الفصــل  :10يتع ّيــن أن تضــم القائمــة األصليــة مــن بــن العشــرة األوائــل فيهــا مترشــحة أو
ـحا ذا إعاقــة جســدية وحامــا لبطاقــة إعاقــة وعنــد مخالفــة هــذا الشــرط تحــرم القائمــة
مترشـ ً
مــن املنحــة العموميــة.

القرارات الترتيبية :الترشحات

القسم الثالث  -الشروط املتعلقة بالتسمية والرمز
الفصل  :11تخضع تسمية ورمز كل قائمة مترشحة إلى القواعد التالية:
• يجب أن ال يكون رمز القائمة علم الجمهورية التونسية أو شعارها،
• يجــب أن ال تكــون التســمية أو الرمــز مخالفــة للنظــام العــام أو تتض ّمــن دعــوة إلــى
التعصــب أو التمييــز،
الكراهيــة أو العنــف أو
ّ
ويجــب أن ال يتجــاوز عــدد الكلمــات املعتمــدة فــي التســمية خمــس كلمــات دون احتســاب كلمــة
«قائمــة» وحــروف الجـ ّر والعطــف.
الفصــل  :12مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل  13مــن هــذا القــرار ،يجــب أن ال تكــون التســمية
أو الرمــز مطابقــة لتســمية أو رمــز قائمــة أخــرى فــي نفــس الدائــرة االنتخابيــة.
وتحتفــظ القائمــة األســبق باالســم أو الرمــز الــذي اختارتــه وبالنســبة إلــى القائمــات االئتالفيــة
ُيعتمــد مطلــب الترشــح فــي الدائــرة التــي تقــدم فيهــا االئتــاف ً
أول.
وفــي كلتــا الحالت ْيــن ُيعتمــد فــي تحديــد األســبقية تاريــخ وتوقيــت تقديــم مطلــب الترشــح أو
تحيينــه خــال فتــرة تقديــم الترشــحات.
الفصــل  :13يجــب اســتخدام نفــس التســمية والرمــز بالنســبة إلــى القائمــات التابعــة لنفــس
الحــزب أو االئتــاف املترشــحة فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة.
وال يجــوز اســتعمال تســمية أو رمــز حــزب مكـ ّون قانونـ ًا إال مــن قائماتــه أو القائمــات االئتالفية
التــي ُيشــارك فيهــا .وفــي حالــة تنــازع أكثــر مــن قائمــة علــى تمثيليــة الحــزب املكــون قانو ًنــا،
تُعتمــد التســمية والرمــز للقائمــة املؤشــر عليهــا مــن املمثــل القانونــي للحــزب حســب البيانــات
املختصــة بشــؤون األحــزاب.
املتوفــرة لــدى املصالــح اإلدار ّيــة
ّ
الفصل  :14يجب أن ال يؤدي استعمال التسميات أو الرموز إلى إرباك الناخب.
ويع ّد من حاالت إرباك الناخب:
• تشابه تسمية أو رمز أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة االنتخابية نفسها،
• فــي االنتخابــات البلديــة ،وبالنســبة إلــى املعتمديــات التــي تضـ ّم أكثــر من بلديــة ،تطابق
تســمية أو رمــز قائمتــن مترشــحتني أو أكثــر ضمــن الحــدود الترابيــة للمعتمدية نفســها،
• تطابــق أو تشــابه تســمية أو رمــز أكثــر مــن قائمــة مترشــحة فــي حالــة التداخــل فــي
الحــدود الترابيــة للدوائــر االنتخابيــة بمناســبة تنظيــم انتخابــات متزامنــة،
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• ّ
كل اســتعمال لتســمية أو رمــز لــه داللــة مع ّينــة لــدى العمــوم بمــا مــن شــأنه تضليــل
الناخــب.
وال ُيعتبــر مــن قبيــل اإلربــاك اســتعمال قائمــات حزبيــة أو ائتالفيــة لتســمية أو رمــز الحــزب
أو االئتــاف.

الباب الثالث

ّ
الترشحات
تقديم

الفصــل  :15تضبــط الهيئــة تاريــخ انطــاق قبــول الترشــحات لالنتخابــات البلديــة والجهويــة،
وتاريــخ غلقهــا.
الفصــل  :16تُقـ ّدم مطالــب الترشــح مــن رئيــس القائمــة املترشــحة أو أحــد أعضائهــا ،وتــودع
مباشــر ًة لــدى الهيئــة الفرعيــة التــي ترجــع لهــا بالنظــر الدائــرة االنتخابيــة التــي تترشــح فيهــا
القائمة.
وال يتم استالم املطلب املُق ّدم من غير ذي صفة.

القسم األول  -مطلب الترشح
ّ
الترشــح فــي نظير ْيــن باســتعمال املطبوعــة التــي تع ّدهــا الهيئــة
الفصــل ُ :17يقــ ّدم مطلــب
للغــرض ،ويكــون معرفــا باإلمضــاء مــن طــرف جميــع املترشــحني بالقائمــة ،ويتض ّمــن خاصـةً
التنصيصــات الوجوبيــة التاليــة:
• االسم الكامل ملق ّدم املطلب وصفته،
• تسمية القائمة،
• بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتالفية أو مستقلة،
• الدائرة االنتخابية التي تترشح فيها القائمة،
• عنوان مخابرة القائمة،
• االســم الكامــل لــكل مترشــح فــي القائمــة ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة وتاريــخ
والدتــه ومهنتــه وعنــوان مخابرتــه ورقــم هاتفــه وبيــان الدائــرة االنتخابيــة البلديــة أو
املرســم بهــا،
الجهويــة
ّ

القرارات الترتيبية :الترشحات

• ترتيــب املترشــحني فــي القائمــة املترشــحة ،ويعتبــر املترشــح األول فــي ترتيــب
القائمــة األصليــة رئيســها،
• اســم ممثــل القائمــة مــن بــن املترشــحني وبيانــات االتصــال بــه ،وفــي حالــة عــدم
تحديــد ممثــل القائمــةُ ،يعتبــر رئيــس القائمــة ممثلهــا،
• بالنســبة إلــى القائمــات الحزبيــة ،اســم الحــزب واســم املمثــل القانونــي للحــزب
وبيانــات االتصــال بــه،
• بالنســبة إلــى القائمــات االئتالفيــة ،اســم االئتــاف واســم مم ّثــل االئتــاف وبيانــات
االتصــال بــه،
• تصريحــ ًا ممضــى مــن جميــع املترشــحني فــي القائمــة باســتيفاء كافــة شــروط
الترشــح ،وصحــة البيانــات املُق ّدمــة .ويكــون اإلمضــاء مع ّرفــ ًا بــه بالنســبة لــكل
املترشــحني،
• بالنســبة إلــى املترشــحني مــن القضــاة والــوالة واملعتمديــن األول والكتــاب العامــن
للواليــات واملعتمديــن والعمــد ومحتســبي املاليــة البلديــة والجهويــة وأعــوان البلديــات
والجهــات وأعــوان الواليــات واملعتمديــات ،بيــان الدوائــر االنتخابيــة التــي يباشــرون
فيهــا وظائفهــم والتــي مارســوا فيهــا وظائفهــم خــال الســنة الســابقة لتقديــم مطلــب
الترشــح.
الفصل ُ :18يرفق مطلب الترشح وجوب ًا بما يلي:
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مترشح ضمن القائمة،
• مضمون والدة غير منته الصلوحية لكل مترشح ضمن القائمة،
• وصــل تقديــم التصريــح الســنوي بالضريبــة علــى الدخــل للســنة املنقضية
ّ
مترشــح ضمــن القائمــة ،أو نســخة مطابقــة لألصــل منــه .والتصريــح
لــكل
املعنــى هــو آخــر تصريــح يجــب إيداعــه وفــق اآلجــال املضبوطــة فــي
التشــريع الجبائــي الجــاري بــه العمــل أو التصريــح املتعلــق بالســنة
اإلداريــة الســابقة،
• شــهادة تفيــد عــدم الخضــوع لــأداءات البلديــة أو الجهويــة ،أو شــهادة
إبــراء ذمــة مــن األداءات الراجعــة إلــى الجماعــة املحليــة املترشــح لعضويــة
مجلســها ،وصــادرة فــي الســنة التــي يت ـ ّم فيهــا تقديــم مطلــب الترشــح أو
ّ
مترشــح
الســنة الســابقة لهــا ،أو نســخة مطابقــة لألصــل منهــا ،وذلــك لــكل
ضمــن القائمــة،
• بالنســبة إلــى القضــاة والــوالة واملعتمديــن األول والكتاب العامــن للواليات واملعتمدين
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والعمــد ومحتســبي املاليــة البلديــة والجهويــة وأعــوان البلديــات والجهــات وأعــوان
الواليــات واملعتمديــات ،قائمــة فــي الخدمــات أو شــهادة مــن الســلط اإلداريــة املعنيــة
ّ
الترشــح،
تفيــد مــكان العمــل الحالــي وخــال الســنة الســابقة لتاريــخ تقديــم مطلــب
• بالنســبة إلــى املترشــحني الذيــن ســبق لهــم الترشــح النتخابــات املجلــس الوطنــي
التأسيســي أو الترشــح ألول انتخابــات تشــريعية ورئاســية ،وصــل أو شــهادة ُمسـ ّلمة
مــن وزارة املاليــة تثبــت إرجــاع قيمــة التمويــل العمومــي املطالبــن بها وخــاص
الخطايــا التــي ســلطت عليهــم بموجــب أحــكام قضائيــة باتــة متعلقــة بمخالفــة أحــكام
التمويــل العمومــي ،أو نســخة مطابقــة لألصــل منهــا،
• بالنسبة إلى املترشحني ذوي اإلعاقة الجسدية ،نسخة من بطاقة اإلعاقة،
• نســخة رقميــة مــن رمــز الحــزب أو القائمــة الحزبيــة أو االئتالفيــة أو املســتقلة ُمطابقــة
لإلرشــادات الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئة،
• نســخة ورقيــة باأللــوان مــن رمــز الحــزب أو القائمــة الحزبيــة أو االئتالفيــة أو
املســتقلةُ ،ممضــاة مــن رئيــس القائمــة أو ممثلهــا،
• بالنســبة إلــى القائمــات الحزبيــة ،تصريــح مختــوم وممضــى مــن املمثــل القانونــي
ّ
الترشــح باســم الحــزب
للحــزب يتضمــن الترخيــص لرئيــس القائمــة أو مم ّثلهــا بتقديــم
فــي الدائــرة املعن ّيــة،
• بالنسبة إلى القائمات االئتالفية:
 oنظيــر أو نســخة مطابقــة لألصــل مــن وثيقــة تكويــن ائتــاف انتخابــي
ـص علــى اســم مم ّثــل االئتــاف وتكــون إمضــاءات األطــراف املنضويــة فــي
تنـ ّ
االئتــاف معر ًفــا بهــا،
 oتصريــح معــرف عليــه باإلمضــاء مــن مم ّثــل االئتــاف ّ
يرخــص لرئيــس
ّ
الترشــح باســم االئتــاف فــي الدائــرة املعن ّيــة.
القائمــة أو مم ّثلهــا بتقديــم

القسم الثاني  -استالم مطالب الترشح
الفصل  :19تمسك الهيئة سجال للترشحات يتضمن وجو ًبا البيانات التالية:
• تسمية القائمة،
• الدائرة االنتخابية املترشح بها،
• تاريخ تقديم املطلب،

القرارات الترتيبية :الترشحات

• توقيت تقديم املطلب بالساعة والدقيقة،
• اسم مق ّدم املطلب ولقبه.
ّ
الترشــح أو مرفقاتــه بســجل الترشــحات مــع بيــان تاريــخ
ويتــم إدراج أي تغييــر علــى مطلــب
إجرائــه.
ويكون السجل ُمر ّق ًما ومختو ًما من الهيئة في كل صفحاته.
تنصيصــا علــى
الفصــل  :20يتــم تســليم نظيــر مــن وصــل اســتالم مطلــب الترشــح يتض ّمــن
ً
املرفقــات التــي ت ـ ّم اســتالمها.
ويمكــن للقائمــة املترشــحة تــدارك أي خلــل فــي مطلــب الترشــح أو أي نقــص فــي مرفقاتــه
بصفــة تلقائيــة فــي أجــل ال يتجــاوز تاريــخ ختــم فتــرة تقديــم الترشــحات مقابــل وصــل ُيسـ ّلم
فــي الغــرض.

الباب الرابع

البت في الترشحات

ـت الهيئــات الفرعيــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن
الفصــل  :21تبـ ّ
ـت طلــب تصحيــح مطالــب
تاريــخ ختــم الترشــحات .ويمكــن للهيئــة الفرعيــة خــال أجــل البـ ّ
الترشــح.
وال يقبل التصحيح:
ّ
املترشــحني فــي القائمــة األصل ّيــة
• املطلــب الــذي ال يتض ّمــن العــدد املشــترط مــن
والقائمــة التكميل ّيــة،
ّ
للمترشــحني وترتيبهــم وإمضاءاتهــم
• املطلــب الــذي ال يتض ّمــن األســماء الكاملــة
مع ّر ًفــا عليهــا باإلمضــاء فــي القائمــة املترشــحة طبــق الشــروط املنصــوص عليهــا
أعــاه،

• املطلــب الــذي ال يحتــرم مبــدأ التناصــف داخــل القائمــة األصليــة وفــي حــدود العــدد
األدنــى املطلــوب فــي القائمــة التكميليــة،
• املطلــب الــذي ال تتضمــن فيــه القائمــة التكميليــة مترشــحا أو مترشــحة علــى األقــل ال
يزيــد سـنّه عــن  35ســنة يــوم تقديــم مطلــب الترشــح،
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• كل حالــة تــؤ ّدي إلــى نقــص فــي العــدد املشــترط مــن املترشــحني فــي القائمــة
ّ
مترشــح مــن خــارج القائمــة التكميل ّيــة.
األصليــة ،أو إلــى اســتبدال
الفصــل  :22فــي حالــة مخالفــة القواعــد املتعلقــة بالتســمية أو الرمــز املنصــوص عليهــا
بالفصــول  11و 12و 13و 14مــن هــذا القــرار ،يتــم إعــام القائمــة املعن ّيــة لتغييــر التســمية أو
الرمــز.
الفصــل  :23ملجلــس الهيئــة بقــرار معلــل اعتبــار مجموعــة مــن القائمــات املســتقلة املشــتركة
فــي التســمية والرمــز فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة ائتال ًفــا انتخاب ًيــا ،وذلــك فــي حالــة عــدم
اســتجابة ممثلــي تلــك القائمــات للتنبيــه بتغييــر التســمية أو الرمــز .وال تكــون القائمــة األســبق
فــي تقديــم مطلــب الترشــح معنيــة بهــذا التغييــر.
الفصــل  :24يتعــن علــى القائمــة املعنيــة إجــراء التصحيــح أو التغييــر املشــار إليــه بهــذا البــاب
فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ اإلعــام ،علــى أن ال يتجــاوز ذلــك فــي كل الحــاالت
أجــل البــت فــي الترشــحات.
ويتم اإلعالم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصــل  :25تتثبــت الهيئــة مــع اإلدارات املعنيــة مــن خلــو بطاقــة الســوابق العدليــة للمترشــحني
ـحهم.
مــن األحــكام القضائيــة املانعة لترشـ ّ
الفصــل  :26فــي حالــة عــدم احتــرام القائمــات الحزبيــة أو االئتالفيــة ملبــدإ التناصــف فــي
رئاســة القائمــات وعــدم قيامهــا بالتصحيــح ،تضبــط الهيئــة القائمــات املُلغــاة باعتماد األســبقية
ّ
ّ
الترشــح أو تحيينــه خــال فتــرة
الترشــح بالنظــر إلــى تاريــخ وتوقيــت تقديــم مطلــب
فــي تقديــم
تقديــم مطالــب الترشــح طبــق مــا تـ ّم تضمينــه بدفتــر الترشــحات.
الفصــل  :27تقــرر الهيئــة الفرعيــة قبــول املطالــب التــي اســتوفت شــروط الترشــح .ومــع
مراعــاة أحــكام الفصــل  ،21تقــرر الهيئــة الفرعيــة رفــض املطلــب فــي الحــاالت التاليــة:
• تقديم مطلب الترشح خارج األجل،
• خلو املطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إرفاقه بالوثائق املطلوبة،
ّ
املترشحني على القائمة األصلية لشروط الترشح،
• عدم استيفاء أحد
ّ
الترشح،
• عدم استيفاء القائمة لشروط
• عدم احترام القواعد املتعلقة بالتسمية والرمز.
ويكون قرار الرفض ُمع ّلال.

القرارات الترتيبية :الترشحات

الفصــل  :28يتضمــن قــرار الهيئــة الفرعيــة خاصـ ًة تســمية القائمــة ،واســم رئيســها وممثلهــا،
وتاريــخ ورود مطلــب الترشــح ،ومــآل املطلــب.
الفصــل  :29تعلــم الهيئــة الفرعيــة رئيــس القائمــة أو ممثلهــا بقرارهــا فــي أجــل أقصــاه يومــان
مــن تاريــخ صــدوره بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
الفصــل  :30تُعلــق القائمــات املقبولــة بمقــرات الهيئــات الفرعيــة ،ويتــم نشــرها باملوقــع
اإللكترونــي للهيئــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن انتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح.
ويتــم ترتيــب القائمــات املترشــحة وفــق األســبقية فــي تقديــم مطلــب الترشــح .و ُيعتـ ّد فــي ذلــك
بتاريــخ اســتكمال جميــع التنصيصــات والوثائــق املتع ّلقــة بمطلــب الترشــح خــال فتــرة تقديــم
مطالــب الترشــح.
و ُيعتمد نفس الترتيب على أوراق االقتراع.
الفصــل  :31يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة املتعلقــة بالترشــحات مــن قبــل رئيــس القائمــة أو
ممثلهــا القانونــي أو رؤســاء بقيــة القائمــات املترشــحة بنفــس الدائــرة االنتخابيــة ،وفــق أحــكام
الفصــول مــن  49ســابع عشــر إلــى  49عشــرين مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :32تقبــل القائمــات التــي تحصلــت علــى حكــم قضائــي بــات .وتتولــى الهيئــة اإلعــان
عــن القائمــات املقبولــة نهائيــا بعــد انقضــاء الطعــون وتنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي
وتعلــق بمقــر الهيئــات الفرعيــة.

الباب الخامس

سحب الترشحات

الفصــل  :33يمكــن ســحب الترشــحات فــي أجــل أقصــاه  15يو ًمــا قبــل انطــاق الحملــة
االنتخابيــة.
وال تُقبــل مطالــب الســحب بعــد اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة التكميليــة أو التــي تــؤ ّدي
إلــى اإلخــال بمبــدإ التناصــف داخــل القائمــة وفــي رئاســة القائمــات الحزبيــة واالئتالفيــة أو
بقاعــدة التنــاوب أو باألحــكام املتعلقــة بتمثيــل الشــباب.
ويقبــل مطلــب ســحب ترشــح القائمــة ضمــن األجــل املب ّيــن بالفقــرة األولــى إذا تعلــق بكافــة
املترشــحني علــى القائمــة األصليــة والقائمــة التكميليــة.
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الفصــل  :34يــودع مطلــب ســحب الترشــح بصفــة شــخصية مــن املترشــح املنســحب ،أو مــن
رئيــس القائمــة أو ممثلهــا ،لــدى الهيئــة الفرعيــة بالدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا
القائمــة.
ُيق ـ ّدم املطلــب فــي نظير ْيــن ،ويتضمــن تســمية القائمــة وإمضــاء املترشــح املنســحب ،ويكــون
اإلمضــاء مع ّر ًفــا بــه بالنســبة إلــى العضــو أو األعضــاء املُنســحبني الذيــن ال يحضــرون لــدى
الهيئــة عنــد تقديــم املطلــب.
الفصــل  :35فــي حالــة تقديــم املطلــب مــن املترشــح املنســحب بصفــة شــخصية ،تتولــى الهيئــة
الفرع ّيــة إعــام ممثــل القائمــة فــورا باالنســحاب والتنبيــه علــى ممثــل القائمــة بتــدارك النقــص.
وإذا كان ممثــل القائمــة هــو املنســحب ،تتولــى الهيئــة الفرعيــة التنبيــه علــى باقــي أعضــاء
القائمــة بضــرورة تعيــن ممثــل لهــا.
ويمكــن للهيئــة االكتفــاء بالتنبيــه علــى املمثــل القانونــي للحــزب إذا كان االنســحاب مــن قائمــة
حزبيــة.
ويتم التنبيه في جميع الحاالت بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصــل  :36يتولــى رئيــس القائمــة أو ممثلهــا تــدارك النقــص فيهــا اعتمــا ًدا علــى القائمــة
التكميليــة ،ولــه إعــادة ترتيــب املترشــحني فــي حــدود مــا يحتمــه تصعيــد املترشــحني مــن
رتبــة إلــى رتبــة أعلــى ،بمــا ال ُيخالــف األحــكام املتعلقــة بترشــيح النســاء والشــباب ومــع عــدم
اإلخــال بالعــدد املشــترط مــن املترشــحني علــى القائمــة األصليــة.
ولغايــة الحصــول علــى املنحــة العموميــة يتعــن عليــه عــدم اإلخــال باألحــكام املتعلقــة بتمثيــل
ذوي اإلعاقــة الجســدية.
يتــم تــدارك النقــص فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن التنبيــه املذكــور أعــاه ،وإال يتــم التــدارك
آل ًيــا بإعــادة ترتيــب املترشــحني وفــق القواعــد املبينــة بالفقــرة األولــى.
الفصــل  :37ال يكــون ملطلــب ســحب الترشــح املقــ ّدم بعــد انقضــاء األجــل أي تأثيــر علــى
القائمــة ،وال يحتســب املترشــح املنســحب بعــد األجــل فــي النتائــج.

القرارات الترتيبية :الترشحات

الباب السادس

حالة وفاة مترشح أو عجزه التام

الفصــل  :38فــي حالــة الوفــاة أو العجــز التــام ألحــد املترشــحني ضمــن األجــل املنصــوص
عليــه بالفصــل  33أعــاه ،يتولــى ممثــل القائمــة أو املمثــل القانونــي للحــزب إعــام الهيئــة فــو ًرا.
يــودع رئيــس القائمــة أو ممثلهــا مطلــب التعويــض فــي نظير ْيــن لــدى الهيئــة الفرعيــة بالدائــرة
االنتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا القائمــة .ويتضمــن املطلــب تســمية القائمــة وإمضــاء رئيســها
أو مم ّثلهــا ،و ُيرفــق بحجــة أو مضمــون الوفــاة أو بشــهادة طبيــة تثبــت العجــز التــام.
ويتم تدارك النقص في القائمة األصلية طبق أحكام الفصل  36أعاله.
الفصــل  :39ال يكــون للوفــاة أو العجــز التــام أو ملطلــب التعويــض املقـ ّدم بعــد انقضــاء األجــل
املنصــوص عليــه بالفصــل  33أي تأثيــر علــى القائمــة.
ُينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع االلكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حــاال.
تونس في  20جويلية 2017
					

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

					

محمّد شفيق صرصار
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 .VIالحملة االنتخابية وحملة االستفتاء
قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  22لســنة  2019مــؤ ّرخ
فــي  22أوت  2019يتعلــق بضبــط قواعــد
تنظيــم الحملــة االنتخابيــة وحملــة
االســتفتاء وإجراءاتهــا.1

إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
بعــد االطــاع علــى دســتور الجمهوريــة التونســية وخاصــة الفصــول  6و 15و 16و 21و 31و34
و 126منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
وخاصـ ًة الفصــل  51منــه،
فيفــري ،2017
ّ
وبعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:

الباب األ ّول

أحكام عامة

األول :يضبــط هــذا القــرار قواعــد تنظيــم الحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء
الفصــل ّ
وإجراءاتهــا .وتنطبــق األحــكام الــواردة فــي هــذا القــرار علــى االنتخابــات الرئاســية
واالنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة واالســتفتاء.
1

الرائد الرسمي عدد  68املؤرخ في  23أوت .2019

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

وتضبــط الهيئــة بقــرار القواعــد والشــروط العا ّمــة التــي يتع ّيــن علــى وســائل اإلعــام التق ّيــد
بهــا خــال الحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء .كمــا تضبــط بقــرار قواعــد تمويــل الحملــة
االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء وإجراءاتــه وطرقــه.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

الهيئات الفرعية:

الهيئــات التــي يمكــن أن يحدثهــا مجلــس الهيئــة بموجــب الفصــل 21
مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر
 2012واملتع ّلــق بالهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات كمــا تـ ّم تنقيحــه
وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة.

اإلدارات الفرعية:

الهيــاكل التابعــة للجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليا املســتقلة لالنتخابات
والتــي تتولــى تنفيــذ املهــام املوكلــة إلــى الهيئــة فــي النطــاق الترابــي
املحــدد لهــا طبــق قــرارات مجلــس الهيئــة.

القائمة املترشحة
واملترشح والحزب:

القائمــات املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة
واملترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية والحــزب فــي االســتفتاء.

الفترة االنتخابية أو
فترة االستفتاء:

هــي املــدة التــي تضــم مرحلــة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة أو مــا قبــل
حملــة االســتفتاء ،والحملــة ،وفتــرة الصمــت ،وبالنســبة لالنتخابــات
الرئاســية تمتــد حتــى اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.

الحملة:

مجمــوع األنشــطة التــي يقــوم بهــا املترشــحون أو القائمــات
املترشــحة أو مســاندوهم أو األحــزاب خــال الفتــرة املحــددة قانونــا
للتعريــف بالبرنامــج االنتخابــي أو البرنامــج املتعلــق باالســتفتاء
باعتمــاد مختلــف وســائل الدعايــة واألســاليب املتاحــة قانونــا قصــد
حــث الناخبــن علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم االقتــراع.

فترة الصمت:

املدة التي تضم يوم الصمت االنتخابي ويوم االقتراع إلى حد غلق
آخر مكتب اقتراع بالدائرة االنتخابية.

وسائل الدعاية:

اإلعالنــات واالجتماعــات العموم ّيــة واالســتعراضات واملواكــب
والتجمعــات واألنشــطة اإلعالميــة بمختلــف وســائل اإلعالم الســمعية
والبصريــة واملكتوبــة واإللكترون ّيــة ،واملواقــع والوســائط اإللكترونيــة،
وغيرهــا مــن وســائل الدعايــة االنتخابيــة أو الدعايــة املتع ّلقــة
باالســتفتاء.

اإلعالنات االنتخابية:

املعلقات واملناشير والبرامج واإلعالم بمواعيد االجتماعات.
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اإلشهار السياسي:

ّ
كل عمل ّية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب
وتقنيات التسويق التجاري ،موجهة للعموم ،وتهدف إلى الترويج
لشخص أو ملوقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي ،بغرض استمالة
الناخبني أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل اإلعالم
السمع ّية أو البصر ّية أو املكتوبة أو اإللكترون ّية ،أو عبر وسائط
إشهار ّية ثابتة أو متنقلة ،مركزة باألماكن أو الوسائل العمومية أو
الخاصة.

الحياد:

التعامــل بموضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املترشــحني وعــدم االنحيــاز
إلــى أي قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب أو تعطيــل الحملــة
االنتخابيــة لقائمــة مترشــحة أو ملترشــح أو لحــزب فــي حملــة
االســتفتاء ،وتجنــب مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة الناخبــن.

الفصــل  :3تفتتــح الحملــة قبــل يــوم االقتــراع باثنــن وعشــرين يومــا وقبــل يــوم االقتــراع
بثالثــة عشــر يومــا فــي صــورة تنظيــم انتخابــات طبــق الفصــول  86و 89و 99مــن الدســتور،
وفــي حالــة تنظيــم دورة ثانيــة لالنتخابــات الرئاســية ،تبــدأ الحملــة االنتخابيــة فــي اليــوم
املوالــي لإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
وتنتهي الحملة في كل الحاالت أربع ًا وعشرين ساعة قبل يوم االقتراع.
الفصل  :4يتع ّين خالل الحملة احترام املبادئ التالية:
• حياد اإلدارة وأماكن العبادة،
• حياد وسائل اإلعالم الوطنية،
• شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األموال املرصودة لها،
• املساواة وتكافؤ الفرص بني جميع املترشحني،
• احترام الحرمة الجسدية للمترشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،
الخاصة للمترشحني ومعطياتهم الشخصية،
• عدم املساس بحرمة الحياة
ّ
والتعصب والتمييز،
• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف
ّ
• عدم تضمني الدعاية االنتخابية ملعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبني.
وتســري كافــة املبــادئ املنظمــة للحملــة علــى املواقــع والوســائط اإللكترونيــة بمــا فيهــا صفحــات
وحســابات التواصــل االجتماعــي واملواقــع اإللكترونيــة واملد ّونــات وتطبيقــات الهاتــف الذكي.
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الفصــل  :5ال يشــارك العســكريون وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي فــي الحمــات االنتخابيــة
واالجتماعــات الحزبيــة وفــي كل نشــاط آخــر لــه عالقــة باالنتخابــات.
الفصــل  :6تلتــزم اإلدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة بالتعامــل بموضوعيــة ونزاهــة مــع
كافــة املترشــحني والقائمــات واألحــزاب ،وبعــدم االنحيــاز لفائــدة أي مترشــح أو قائمــة أو
حــزب أو تعطيــل حملتهــم االنتخابيــة .كمــا تمتنــع عــن اســتعمال الوســائل واملــوارد العموميــة
لفائــدة أي منهــم ،ســواء كانــت مــوارد بشــرية أو ماد ّيــة أو ماليــة أو الماد ّيــة ،وتلتــزم بتج ّنــب
كل ســلوك مــن شــأنه أن يؤ ّثــر علــى إرادة الناخبــن.
وال ُيعــد تأثيــر ًا علــى إرادة الناخبــن ح ّثهــم علــى املشــاركة فــي التســجيل أو االنتخابــات
أو االســتفتاء دون توجيههــم الختيــار مترشــح أو قائمــة مع ّينــة ،أو دفعهــم للتصويــت فــي
االســتفتاء.
تحجــر الدعايــة االنتخابيــة أو الدعايــة املتعلقــة باالســتفتاء بــأي وســيلة كانــت
الفصــل ّ :7
فــي اإلدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة ودور العبــادة واملؤسســات التربويــة والجامعيــة
واملؤسســات االستشــفائية ومؤسســات الرعايــة واإلحاطــة االجتماع ّيــة واملؤسســات
والتكوينيــة
ّ
الخاصــة غيــر املفتوحــة للعمــوم ،بمــا فــي ذلــك عقــد االجتماعــات والتج ّمعــات أو توزيــع
ّ
اإلعالنــات أو الوثائــق أو نشــر الشــعارات أو إلقــاء الخطــب أو املحاضــرات أو الخطابــات
االنتخابيــة مهمــا كان شــكلها أو طبيعتهــا.
خصصــة
يمكــن تســويغ الفضــاءات التابعــة لــإدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة املُ ّ
للنشــاطات العا ّمــة إلقامــة أنشــطة الدعايــة االنتخابيــة أو دعايــة االســتفتاء ،علــى أن يكــون
تســويغها متاحـ ًا لجميــع املترشــحني أو القائمــات أو األحــزاب علــى أســاس املســاواة وتكافــؤ
الفــرص.
يحجــر اإلشــهار السياســي خــال الفتــرة االنتخابيــة أو فتــرة االســتفتاء باســتثناء
الفصــل ّ :8
اإلعالنــات اإلشــهارية للصحــف الحزبيــة ،واســتعمال الوســائط اإلشــهارية مــن املترشــحني
لالنتخابــات الرئاســية.
يحجــر خــال الفتــرة االنتخابيــة أو فتــرة االســتفتاء اإلعــان بوســائل اإلعــام
الفصــل ّ :9
املكتوبــة أو الســمعية أو البصريــة أو اإللكترونيــة عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي أو مــوزع
ّ
ّ
مترشــحة أو حــزب.
مترشــح أو قائمــة
صوتــي أو مركــز نــداء لفائــدة
الفصــل  :10يحجــر خــال الحملــة وفتــرة الصمــت بــثّ ونشــر نتائــج ســبر اآلراء التــي لهــا
صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة باالنتخابــات واالســتفتاء والدراســات والتعاليــق الصحف ّيــة
املتعلقــة بهــا.
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وإلــى حــن صــدور قانــون ُي ّ
نظــم ســبر اآلراء ،ينطبــق هــذا التحجيــر علــى كامــل الفتــرة
االنتخابيــة.
يحجــر تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثيــر علــى الناخــب أو حملــه علــى
الفصــل ّ :11
اإلمســاك عــن التصويــت .ويشــمل هــذا التحجيــر كل تبــرع قامــت بــه القائمــة املترشــحة أو
املترشــح أو الحــزب بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،أو تـ ّم القيــام بــه لفائدتهــم.
يحجــر فــي إطــار الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء اســتعمال وســائل أو
الفصــل ّ :12
وســائط أو أســاليب مخالفــة للقوانــن والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.
الفصــل  :13فــي صــورة تزامــن أو تداخــل فتــرة الحمــات النتخابــات أو اســتفتاءات متعــددة،
يجــب علــى القائمــات املترشــحة واملترشــحني واألحــزاب تحديــد غــرض النشــاط املزمــع القيــام
بــه ،وطبيعــة االنتخابــات أو االســتفتاء التــي ُي ّ
نظــم فــي إطارهــا ،وااللتــزام بهــذا الغــرض.
يحجــر خــال فتــرة الصمــت االنتخابــي علــى القائمــات املترشــحة واملترشــحني
الفصــل ّ :14
واألحــزاب إدراج أو نشــر دعايــة انتخابيــة جديــدة بمــا فــي ذلــك املواقــع والوســائط اإللكترونيــة
التابعــة لهــا.

الباب الثاني

املع ّلقات

الفصــل  :15تتولــى اإلدارة الفرعيــة تحــت إشــراف الهيئــة الفرعيــة بالتنســيق مــع البلديــات
واملعتمديــات تحديــد األماكــن التــي ســتخصص لتعليــق املع ّلقــات االنتخابيــة أو املتع ّلقــة
باالســتفتاء ،مــع تقســيمها إلــى مســاحات متســاوية ومتطابقــة مــع عــدد القائمــات املترشــحة
أو املترشــحني أو األحــزاب.
وتضبــط اإلدارة الفرعيــة بالخــارج تحــت إشــراف الهيئــة الفرعيــة بالتعــاون مــع القنصليــات
والبعثــات الدبلوماســية أماكــن التعليــق فــي حــدود مــا تســمح بــه ال ـ ّدول املضيفــة وضمــن
اإلمكانيــات املتاحــة للهيئــة.
الفصــل  :16يتــم ترتيــب كل قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب بمختلــف األماكــن
املخصصــة للتعليــق وفــق ترتيــب قائمــات املترشــحني لالنتخابــات الرئاســية أو القائمــات
املترشــحة لالنتخابــات التشــريعية أو البلديــة أو الجهويــة املقبولــة نهائيــا.
ّ
املترشــحة أو املترشــحني أو األحــزاب نظير ْيــن مــن املع ّلقــات
الفصــل  :17تقــ ّدم القائمــات
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االنتخابيــة أو املتع ّلقــة باالســتفتاء لــدى الهيئــة الفرعيــة املعنيــة للتأشــير عليهــا ،وتحتفــظ الهيئــة
بأحدهــا.
يجــب أ ّال يتعــدى حجــم املعلقــات  x 29,7 42صــم .وللهيئــة أن تحـ ّدد حجمـ ًا آخــر تعلــن عنــه
بموقعهــا اإللكترونــي شــهر ًا علــى األقــل قبــل بــدء الحملــة.
املخصصــة لهــا من القائمات املترشــحة أو املترشــحني
تتــم طباعــة املعلقــات وتعليقهــا باألماكــن
ّ
أو األحزاب.
يحجــر اســتعمال علــم الجمهور ّيــة التونسـ ّية أو شــعارها فــي املعلقــات االنتخابيــة
الفصــل ّ :18
أو املتعلقــة باالســتفتاء.
الفصــل  :19يتعــن التق ّيــد باملســاحات املخصصــة لنشــر املع ّلقــات االنتخابيــة أو املتع ّلقــة
ويحجــر ّ
املخصصــة لبقيــة
كل تعليــق خــارج هــذه األماكــن أو فــي األماكــن
باالســتفتاء،
ّ
ّ
ّ
ّ
يحجــر إزالــة مع ّلقــة تــم تعليقهــا فــي
ـا
ـ
كم
ـزاب،
ـ
األح
أو
ـحني
ـ
املترش
أو
ـحة
ـ
املترش
القائمــات
ّ
املخصــص لهــا أو تمزيقهــا أو تغطيتهــا أو تشــويهها أو جعــل قراءتهــا غيــر ممكنــة بــأي
املــكان
ّ
طريقــة كانــت أو بشــكل يــؤول إلــى تغييــر محتواهــا.
ّ
ّ
مترشــح أو حــزب ،أن يســتعمل أو يجيــز للغيــر اســتعمال
مترشــحة أو
وال يجــوز ألي قائمــة
املخصصــة لوضــع املعلقــات ألغــراض غيــر انتخاب ّيــة أو التنــازل لغيــره عــن األماكــن
األماكــن
ّ
املخصصــة لــه.
ّ
ويحجــر شــراء أماكــن للتعليــق مــن املؤسســات اإلشــهارية ،وال ينســحب هــذا التحجيــر علــى
ّ
املترشــحني لالنتخابــات الرئاســية.

الباب الثالث

أنشطة الحملة

مترشــح أو حــزب ســج ً
ّ
ال تض ّمــن فيــه قائمــة
الفصــل  :20تمســك كل قائمــة مترشــحة أو
األنشــطة والتظاهــرات وامللتقيــات واالجتماعــات واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات
االنتخابيــة التــي ّ
تنظمهــا.
ّ
ومؤشــر ًا عليــه مســبق ًا مــن الهيئــة فــي مق ّرهــا املركــزي بالنســبة إلــى
يكــون الســجل مر ّقم ـ ًا
املترشــحني لالنتخابــات الرئاس ـ ّية واألحــزاب فــي االســتفتاء ،ومــن الهيئــة الفرعيــة بالنســبة
إلــى القائمــات املترشــحة لالنتخابــات التشــريع ّية أو البلديــة أو الجهويــة.
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يتض ّمــن الســجل وجوبــ ًا عنــوان النشــاط ووصفــا مختصــرا لــه وتاريــخ ومــكان انعقــاده
وتوقيتــه.
الفصــل  :21يجــب إعــام الهيئــة باالجتماعــات أو االســتعراضات أو املواكــب أو التجمعــات
خاصــ ًة تاريــخ
االنتخابيــة كتابيــا قبــل انعقادهــا بيوم ْيــن علــى األقــل ،ويتض ّمــن اإلعــام
ّ
االجتمــاع وتوقيتــه ومكانــه واســم ولقــب وعنــوان كل عضــو مــن أعضــاء مكتــب االجتمــاع
العمومــي أو االســتعراض أو املوكــب أو التج ّمــع.
يصــدر اإلعــام وجوبــا عــن أحــد أعضــاء القائمــة املترشــحة أو مم ّثــل املترشــح أو مم ّثــل
عــن الحــزب ،ويق ـ ّدم بــأي وســيلة تتــرك أثــر ًا كتابي ـ ًا إلــى مقــر الهيئــة الفرع ّيــة فــي الدائــرة
االنتخاب ّيــة التــي ّ
ترشــحت فيهــا القائمــة لالنتخابــات التشــريع ّية أو البلديــة أو الجهويــة ،أو
التــي يعقــد فيهــا النشــاط االنتخابــي بالنســبة إلــى املترشــحني لالنتخابــات الرئاســ ّية أو
األحــزاب فــي االســتفتاء.
تتولــى اإلدارة الفرعيــة مســك دفتــر خــاص تســجل فيــه التنصيصــات الــواردة فــي اإلعــام
باالجتمــاع العمومــي االنتخابــي.
الفصــل  :22يتكـ ّون مكتــب االجتمــاع مــن شــخصني علــى األقــل يشــترط فيهمــا صفــة الناخب،
ّ
املترشــح أو الحزب.
وتختارهمــا القائمــة املترشــحة أو
يتولى مكتب االجتماع حفظ النظام والحرص على حسن سيره ومنع كل خطاب:
• من شأنه النيل من النظام العام واآلداب العا ّمة،
• يتض ّمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة،
• يدعــو إلــى الكراهيــة أو العنــف أو التعصــب أو التمييــز علــى أســس الديــن أو العــرق
أو الجهــة أو الجنــس،
• ينال من الحرمة الجسدية للمترشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،
الخاصة للمترشحني ومعطياتهم الشخصية.
يمس بحرمة الحياة
ّ
• ّ
وينسحب هذا املنع على املتدخلني والحاضرين.
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الباب الرابع

وسائل الدعاية اإللكترونية ووسائل
الدعاية األخرى

الفصــل  :23تعمــل الهيئــة بمناســبة الحملــة االنتخابيــة أو حملــة االســتفتاء علــى متابعــة املواقــع
اإللكترونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي والتثبــت مــن احترامهــا ملبــادئ وقواعــد الحملــة.
ويقــوم املترشــحون والقائمــات املترشــحة واألحــزاب بمــد الهيئــة بقائمــة باملواقــع والوســائط
اإللكترونيــة وحســابات التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا املســتخدمة فــي الحملــة االنتخابيــة
أو حملــة االســتفتاء قبــل انطالقهــا.
الفصــل  :24يخ ـ ّول للصحــف الحزبيــة القيــام بالدعايــة خــال الحملــة فــي شــكل إعالنــات
ّ
املترشــحني أو القائمــات الحزبيــة أو
إشــهار لفائــدة الحــزب التــي هــي ناطقــة باســمه أو
ّ
املترشــحة باســم الحــزب.
االئتالفيــة
ُيشــترط فــي هــذه الحالــة أن يتــم تقديــم اإلشــهار فــي شــكل بــارز يم ّيــزه عــن بقيــة األخبــار
واملقــاالت ،وأن تســبقه أو تعقبــه عبــارة «إشــهار» أو «إعــان» أو «بــاغ».
الفصــل  :25يمكــن للمترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية اســتعمال الوســائط اإلشــهارية الثابتــة
أو املتنقلــة أو اإللكترونيــة وفــق الشــروط التاليــة:
• عدم استعمال علم الجمهورية التونس ّية أو شعارها،
• م ـ ّد الهيئــة بالبيانــات املتعلقــة بالوســائط اإلشــهارية املزمــع اســتعمالها ،وخاصــة
وبحســب الحالــة :حجمهــا وأماكــن تثبيتهــا أو جوالنهــا ،أو عناوينهــا اإللكترونيــة،
• إزالة تلك الوسائط ،أو إيقاف العمل بها ،قبل انطالق فترة الصمت،
• بالنســبة إلى الوســائط اإلشــهارية الثابتة :احترام أحكام القانون عدد  12لســنة 2009
املــؤرخ فــي  2مــارس  2009واملتع ّلــق باإلشــهار بامللــك العمومــي للطرقــات وباألمــاك
العقاريــة املجــاورة لــه التابعــة لألشــخاص ،واألمــر عــدد  261لســنة  2010املــؤ ّرخ فــي
 15فيفــري  2010واملتع ّلــق بضبــط شــروط وإجــراءات الترخيــص فــي اإلشــهار بامللــك
العمومــي للطرقــات وباألمــاك العقاريــة املجــاورة لــه التابعــة لألشــخاص،
• بالنســبة إلــى الوســائط اإلشــهارية اإللكترونيــة :مــد الهيئــة بمــا ُيثبــت تحمــل املترشــح
لنفقــات دعــم الصفحــات اإللكترونيــة أو الترويــج لهــا،
حجر على الغير استعمال الوسائط اإلشهارية لفائدة املترشحني بمقابل أو دونه.
و ُي ّ
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الباب الخامس

مراقبــة الحملــة االنتخابيــة وحملــة
االســتفتاء

الفصــل  :26تتعهــد الهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن أي جهــة كانــت بمراقبــة احتــرام
القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب ملبــادئ الحملــة والقواعــد واإلجــراءات املنظمــة لهــا.
الفصــل  :27تنتــدب الهيئــة أعوانــا ملراقبــة الحملــة علــى أســاس الحيــاد واالســتقاللية والكفــاءة
ويــؤ ّدون أمــام قاضــي الناحيــة املختــص ترابيــا اليمــن التاليــة« :أقســم بــاهلل العظيــم أن أقــوم
بمهامــي بــكل إخــاص وحيــاد واســتقاللية ،وأتعهــد بالســهر علــى ضمــان نزاهــة العمليــة
االنتخابيــة» .ولهــم صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة علــى معنــى أحــكام الفقــرة  6مــن الفصــل
 10مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائ ّيــة.
ويتمتــع أعــوان املراقبــة بالحمايــة القانونيــة املخولــة للموظــف العمومــي أثنــاء أدائهــم ملهامهــم،
ولهــم الحــق فــي حضــور كافــة األنشــطة االنتخابيــة التــي تنظمهــا القائمــات املترشــحة أو
املترشــحني أو األحــزاب طيلــة الحملــة.
الفصل  :28يخضع أعوان املراقبة للواجبات التالية:

• التقيــد بالتشــريع الجــاري بــه العمــل وخاصـ ًة القانــون االنتخابــي ومدونــة الســلوك
الخاصــة بهــم وقواعــد تنظيــم الحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء وإجراءاتهــا
ّ
وقواعــد تمويلهــا والضوابــط والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة،
• الحياد واملحافظة على السر املهني وواجب التح ّفظ،
الخاصة للمترشحني ومعطياتهم الشخصية،
• احترام حرمة الحياة
ّ
• احترام الحرمة الجسدية للمترشحني وأعراضهم وكرامتهم،
• املساواة بني القائمات املترشحة أو املترشحني أو األحزاب،

• متابعــة حلقــات التكويــن التــي تنظمهــا الهيئــة بمــا فيهــا التكويــن عــن بعــد عنــد
االقتضــاء،
ّ
املتدخلــة فــي املســار
• االلتــزام باملظهــر الالئــق وحســن التعامــل مــع كافــة األطــراف
االنتخابــي.
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الفصــل  :29يتولــى أعــوان مراقبــة الحملــة تحريــر محاضــر ملتابعــة األنشــطة االنتخابيــة
تتض ّمــن خاص ـ ًة تاريــخ ومــكان النشــاط ،والعــدد التقريبــي للمشــاركني ،ووصفــا مختصــرا
للنفقــات املبذولــة وفــق عناصــر تقديــر مرجعيــة تضبطهــا الهيئــة.
كمــا يتولــون معاينــة املخالفــات لقواعــد الحملــة والجرائــم االنتخابيــة وتضمينهــا بمحضــر
يكــون مرفق ـ ًا بكافــة الوثائــق واملؤيــدات ويرفــع فــور ًا إلــى الهيئــة الفرعيــة املختصــة ترابي ـ ًا،
ويرســم بصفــة مرقمــة ومتسلســلة بســجل خــاص تمســكه الهيئــة الفرعيــة.
ّ
ويمكــن ألعــوان مراقبــة الحملــة تحريــر محاضــر فــي تلقــي التصريحــات أو ســماع الشــهود،
كمــا يمكــن للهيئــة القيــام بأبحــاث أو تحريــات تكميليــة عنــد االقتضــاء.
الفصــل  :30تتم ّتــع املحاضــر التــي يح ّررهــا أعــوان املراقبــة بالحجيــة وفــق أحــكام الفصــل
 155مــن مج ّلــة اإلجــراءات الجزائ ّيــة ،وتكــون معتمــدة بخصــوص صحــة املعاينــات املاد ّيــة
املبينــة بهــا ومــا ت ـ ّم تلقيــه مــن تصريحــات وشــهادات.
وتعتمــد االعترافــات والتصريحــات املســجلة باملحاضــر مــا لــم يثبــت خــاف ذلــك علــى معنــى
الفصــل  154مــن مج ّلــة اإلجــراءات الجزائ ّيــة.
ويتض ّمن املحضر وجوب ًا البيانات التالية:
• تاريخ املحضر وساعته ومكانه،
ّ
ّ
ّ
املترشح أو الحزب،
املترشح عنها أو
املترشحة أو العضو
• اسم القائمة
• هوية األعوان املح ّررين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية املعنية،
• البيانات املتعلقة بالنشاط أو وصف تفصيلي لعناصر املخالفة،
وفــي صــورة إجــراء معاينــات أو الحصــول علــى وثائــق أو معلومــات أو تصريحــات يتــم
التنصيــص علــى ذلــك فــي املحضــر وإرفاقــه باملؤيــدات التــي تــم الحصــول عليهــا ،ويجــب
تضمــن إمضــاء األشــخاص الذيــن تـ ّم تل ّقــي تصريحاتهــم أو التنصيــص علــى امتناعهــم عــن
اإلمضــاء.
الفصــل  :31فــي حالــة ثبــوت مخالفــة للضوابــط املتعلقــة بالحملــة ،تتو ّلــى الهيئــة الفرعيــة
املختصــة التنبيــه بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا علــى القائمــات املترشــحة املعنيــة .و ُيرفــق
التنبيــه وجوبــا بنســخة مــن محضــر معاينــة املخالفــة وتتــم إحالــة نســخة منــه إلــى مجلــس
الهيئــة.

219

220

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

وإذا كانــت املخالفــات املرتكبــة متعلقــة باملترشــحني لالنتخابــات الرئاســية أو األحــزاب
املُشــاركة فــي االســتفتاء ،تُعلــم الهيئــة الفرعيــة مجلــس الهيئــة بتلــك املخالفــات ،وتحيــل عليــه
محضــر املعاينــة ليتخــذ قــرارا بشــأنها ويتولــى عنــد االقتضــاء التنبيــه عليهــم بــأي وســيلة
تتــرك أثــر ًا كتابي ـ ًا مــع إرفــاق نســخة مــن محضــر معاينــة املخالفــة.
وفــي كل الحــاالتّ ،
تتخــذ الهيئــة الفرعيــة التدابيــر واإلجــراءات الكفيلــة بوضــع ح ـ ّد فــوري
للمخالفــات فــي النطــاق الترابــي الراجــع لهــا بالنظــر ،ويمكنهــا فــي هــذا الصــدد خاص ـ ًة:
• حجــز اإلعالنــات االنتخابيــة أو املتعلقــة باالســتفتاء ،ويتــم فــي هــذه الحالــة تحريــر
محضــر حجــز يتض ّمــن وجوبـ ًا ســبب الحجــز وتاريخــه ومــكان وقوعــه واســم املخالــف
إن كان معلومـ ًا ووصــف املحجــوز واســم وصفــة العــون الــذي تو ّلــى تحريــر محضــر
الحجــز وإمضــاءه وختــم الهيئــة الفرعيــة املعنيــة،
• فــض االجتماعــات واالســتعراضات واملواكــب والتجمعــات باالســتعانة بالقــوة العامــة
عنــد االقتضاء،
ّ
املترشــح أو الحــزب إلزالــة أي معلقــات أو وســائط
• إنــذار القائمــة املترشــحة أو
إشــهارية غيــر قانونيــة،
وإذا لــم تتــم اإلزالــة خــال  24ســاعة مــن توجيــه اإلنــذار يمكــن أن يتــم ذلــك علــى
ّ
املترشــح أو الحــزب باالســتعانة بالســلط الجهويــة
حســاب القائمــة املترشــحة أو
واملحليــة ذات النظــر،
• التصــدي للمخالفــات املرتبكــة عبــر املواقــع والوســائط اإللكترونيــة بمــا فيهــا
صفحــات وحســابات وســائل التواصــل االجتماعــي ،والســعي إلزالتهــا بالتنســيق مــع
مختلــف الجهــات املعنيــة.
الفصــل  :32يمكــن التظلــم أمــام مجلــس الهيئــة بخصــوص القــرارات املتعلقــة بالحملــة
االنتخابيــة الصــادرة عــن الهيئــات الفرعيــة.
ويمكــن ملجلــس الهيئــة عنــد االقتضــاء وخاصــة فــي صــورة التضــارب فــي املواقــف بــن
الهيئــات الفرعيــة التعهــد تلقائيــا ملراجعــة هــذه القــرارات.
املختصــة ترابيــ ًا عنــد االشــتباه فــي ارتــكاب
الفصــل  :33تعلــم الهيئــة النيابــة العموميــة
ّ
جريمــة انتخابيــة.
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الباب السادس

العقوبات

الفصــل  :34تلغــي الهيئــة نتائــج الفائزيــن بصفــة كليــة أو جزئيــة بمقتضــى قــرار معلــل إذا
تب ّيــن لهــا أن مخالفتهــم لقواعــد الفتــرة االنتخاب ّيــة وتمويلهــا أ ّثــرت علــى نتائــج االنتخابــات
بصفــة جوهريــة وحاســمة.
الفصــل  :35يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر اســتعمال علــم الجمهور ّيــة التونسـ ّية أو شــعارها فــي
املعلقــات االنتخابيــة واملتعلقــة باالســتفتاء تســليط خطيــة ماليــة مــن خمســمائة دينــار إلــى ألــف
دينــار طبــق الفصــل  150مــن القانــون االنتخابــي.
املخصصة
الفصــل  :36يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر تعليــق املعلقــات االنتخابية خارج األماكــن
ّ
لهــا أو إزالــة املع ّلقــات أو تمزيقهــا أو تغطيتهــا أو تشــويهها أو جعــل قراءتهــا غيــر ممكنــة بــأي
طريقــة كانــت أو بشــكل يــؤول إلــى تغييــر محتواهــا تســليط خطيــة ماليــة مــن خمســمائة دينــار
إلــى ألــف دينــار طبــق الفصــل  150مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :37يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر اإلعــان عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي بوســائل
ّ
ّ
مترشــحة أو حــزب تســليط
مترشــح أو قائمــة
اإلعــام أو مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء لفائــدة
خطيــة ماليــة قدرهــا  3آالف دينــار طبــق الفصــل  152مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :38يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر توزيــع وثائــق أو نشــر شــعارات أو خطابــات
متعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة أو املتع ّلقــة باالســتفتاء بــاإلدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة
الخاصــة غيــر املفتوحــة للعمــوم تســليط خطيــة ماليــة مــن ألفــن إلــى خمســة آالف
واملؤسســات
ّ
ّ
دينــار طبــق الفصــل  153مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :39يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر الدعايــة االنتخابيــة بمختلــف أشــكالها باملؤسســات
التربويــة والجامعيــة والتكوينيــة و ِب ـ ُدور العبــادة تســليط خطيــة ماليــة مــن ألفــن إلــى خمســة
آالف دينــار طبــق الفصــل  153مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :40يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر اإلشــهار السياســي خــال الفتــرة االنتخابيــة أو
فتــرة االســتفتاء باســتثناء اإلعالنــات اإلشــهارية للصحــف الحزبيــة ،واســتعمال الوســائط
اإلشــهارية مــن املترشــحني لالنتخابــات الرئاســية أثنــاء الحملــة ،تســليط خطيــة ماليــة مــن 5
آالف إلــى  10آالف دينــار طبــق الفصــل  154مــن القانــون االنتخابــي.
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الفصــل  :41يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر جميــع أشــكال الدعايــة خــال فتــرة الصمــت
االنتخابــي تســليط خطيــة ماليــة مــن  3آالف دينــار إلــى  20ألــف دينــار طبــق الفصــل  155مــن
القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :42يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر بــث ونشــر نتائــج ســبر اآلراء التــي لهــا صلــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة باالنتخابــات واالســتفتاء والدراســات والتعاليــق الصحف ّيــة املتعلقــة
بهــا خــال الحملــة تســليط خطيــة ماليــة مــن  20ألــف دينــار إلــى  50ألــف دينــار طبــق الفصــل
 156مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :43يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثيــر علــى
الناخــب أو لحملــه علــى اإلمســاك عــن التصويــت عقوبــة بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث
ســنوات وخطيــة ماليــة مــن ألــف إلــى  3آالف دينــار طبــق الفصــل  161مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :44يلغــى قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  28لســنة  2014املــؤرخ
فــي  15ســبتمبر  2014واملتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء
وإجراءاتهــا كمــا تــم تنقيحــه بالقــرار عــدد  18لســنة  2017املــؤرخ فــي  23أكتوبــر .2017

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباملوقع اإللكتروني للهيئة.
تونس في  22أوت .2019
رئيس الهيئة العليا املستق ّلة لالنتخابات
نبيل بفون
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  20لســنة  2014مــؤرخ
فــي  8أوت  2014يتعلــق بضبــط قواعــد
تمويــل الحملــة االنتخابيــة وإجراءاتــه
وطرقــه 1كمــا تــ ّم تنقيحــه وإتمامــه
بالقــرار عــدد  17لســنة  2017املــؤرخ فــي
 23أكتوبــر .2 2017
إنّ ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌستقلة ﻟﻼنتخابات،
بعــد ّ
اطالعــه علــى دســتور الجمهوريــة التونســية وخاصــة علــى الفصــول  10و 15و 34و35
و 117و 125و 126منــه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وت ّممته،
وعلــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد التــي ت ّمــت املصادقــة عليهــا بالقانــون عــدد 16
لســنة  2008املــؤرخ فــي  25فيفــري  ،2008وخاصــة املــادة  7فقــرة ثالثــة منهــا،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وت ّممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالستفتاء،
وعلــى مجلــة الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعيــن والضريبــة علــى الشــركات الصــادرة
بمقتضــى القانــون عــدد  114لســنة  1989املــؤرخ فــي  30ديســمبر  ،1989وعلــى جميع النصوص
التــي نقحتــه وت ّممتــه ،وخاصــة الفصلــن  2و 3منهــا،
1
2

الرائد الرسمي عدد  65املؤرخ في  12أوت .2014
الرائد الرسمي عدد  86املؤرخ في  27أكتوبر .2017
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وعلــى املرســوم عــدد  87لســنة  2011املــؤرخ فــي  24ســبتمبر  2011واملتعلــق بتنظيــم األحــزاب
السياســية،
وعلــى املرســوم عــدد  88لســنة  2011املــؤرخ فــي  24ســبتمبر  2011واملتعلــق بتنظيــم الجمعيــات،
وخاصــة الفصــل  4منــه،
و بعد اﻟﺘﺪاول واﻟﻨﻘﺎش ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:

الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصــل األول :يضبــط هــذا القــرار قواعــد تمويــل الحملــة االنتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه.
وتنطبــق األحــكام الــواردة فيــه علــى االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية والبلديــة والجهوية.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

الهيئات الفرعية:

الهيئــات التــي يمكــن أن يحدثهــا مجلــس الهيئــة بموجــب الفصــل 21
مــن القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر
 2012واملتع ّلــق بالهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات كمــا ت ـ ّم تنقيحــه
وإتمامــه بالنصــوص الالحقــة.

اإلدارات الفرعية:

الهيــاكل التابعــة للجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
والتــي تتولــى تنفيــذ املهــام املوكولــة إلــى الهيئــة فــي النطــاق الترابــي
املحــدد لهــا طبــق قــرارات مجلــس الهيئــة.

القائمة املترشحة
واملترشح:

القائمــات املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهوية
واملترشــح فــي االنتخابات الرئاســية

الفترة االنتخابية:

املــدة التــي تضـ ّم مرحلــة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة ،والحملــة ،وفتــرة
الصمــت ،وبالنســبة لالنتخابــات الرئاســية تمتــد حتــى اإلعــان عــن
النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
وفــي حالــة إجــراء دورة ثانيــة لالنتخابــات الرئاســية ،تمتــد الفتــرة
االنتخابيــة حتــى غلــق آخــر مكتــب اقتــراع فــي الــدورة الثانيــة.

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

مرحلة ما قبل
الحملة:

املرحلة التي تمتد شهرين قبل الحملة االنتخابية.

الحملة االنتخابية:

تتم ّثــل فــي مجمــوع األنشــطة التــي يقــوم بهــا املترشــحون أو القائمــات
املترشــحة أو مســاندوهم خــال الفتــرة املحــددة قانونــا للتعريــف
بالبرنامــج االنتخابــي باعتمــاد مختلــف وســائل الدعايــة واألســاليب
املتاحــة قانونــا قصــد حــث الناخبــن علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم
االقتــراع.

فترة الصمت:

املــدة التــي تضــم يــوم الصمــت االنتخابــي ويــوم االقتــراع الــى
حـ ّد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة.

وسائل الدعاية
االنتخابية:

اإلعالنــات واالجتماعــات العموم ّيــة واالســتعراضات واملواكــب
والتجمعــات واألنشــطة اإلعالنيــة بمختلــف وســائل اإلعــام الســمعية
والبصريــة واملكتوبــة واإللكترون ّيــة وغيرهــا مــن وســائل الدعايــة
االنتخابيــة.
وتتم ّثــل اإلعالنــات فــي املعلقــات واملناشــير والبرامــج واإلعــام بمواعيد
االجتماعات.

اإلشهار السياسي:

هــو ّ
كل عمل ّيــة إشــهار أو دعايــة بمقابــل مــادي أو مجانا تعتمد أســاليب
وتقنيــات التســويق التجــاري ،موجهــة للعمــوم ،وتهــدف إلــى الترويــج
لشــخص أو ملوقــف أو لبرنامــج أو لحــزب سياســي ،بغــرض اســتمالة
الناخبــن أو التأثيــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم عبــر وســائل اإلعــام
الســمع ّية أو البصر ّيــة أو املكتوبــة أو اإللكترون ّيــة ،أو عبــر وســائط
إشــهار ّية ثابتــة أو متنقلــة ،مركــزة باألماكــن أو الوســائل العموميــة أو
الخاصــة.

الحياد:

هــو التعامــل بموضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املترشــحني وعــدم االنحيــاز
إلــى أي قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب أو تعطيــل الحملــة
االنتخابيــة لقائمــة مترشــحة أو ملترشــح ،وتجنّــب مــا مــن شــأنه أن
يؤثــر علــى إرادة الناخبــن.
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التمويل العيني:

هــو جملــة املــوارد غيــر النقديــة املخصصــة لتغطيــة نفقــات الحملــة
وتتمثــل فــي املنافــع أو الخدمــات التــي انتفعــت بهــا القائمــة املترشــحة
ّ
املترشــح والتــي ال يمكــن تســجيلها ضمــن العمليــات املاليــة املنجــزة
أو
علــى الحســاب البنكــي الوحيــد.
ويندرج التمويل الذي يتخذ شكل دعاية ضمن التمويل العيني.

املصاريف أو
النفقات االنتخابية:

مجمــوع النفقــات النقديــة والعينيــة التــي تــم التعهــد بهــا أثنــاء الفتــرة
االنتخابيــة مــن قبــل املترشــح أو القائمــة أو لفائدتهــم وتــم اســتهالكها
أو دفعهــا لتســديد نفقــات الحملــة االنتخابيــة لنيــل ثقــة الناخــب
والحصــول علــى صوتــه.

النفقة املتع ّهد بها:

النفقــة التــي تلتــزم القائمــة املترشــحة أو املترشــح بتأديتهــا لخــاص
مصاريــف الحملــة.

النفقة املدفوعة أو
املستهلكة:

النفقــة النقديــة أو العينيــة التــي تــم صرفهــا أو اســتهالكها مــن القائمــة
ّ
ّ
املترشــح أو لفائدتهــم لتســديد مصاريــف الحملــة.
املترشــحة أو

الحساب البنكي
الوحيد:

هــو الحســاب الجــاري البنكــي الخــاص بالحملــة االنتخابيــة امللزمــة
بفتحــه كل قائمــة مترشــحة أو مترشــح.

فاضل الحساب:

ـي فــي الحســاب البنكــي الوحيــد بعــد تأديــة كل نفقــات
الرصيــد املتبقـ ّ
الحملــة وحلــول أجــل غلــق الحســاب.

الحساب املالي:

يتأ ّلــف مــن الوثائــق والســجالت والقائمــات والحســابية
الخاصــة بــكل قائمــة مترشــحة أو مترشــح والحســابية
الجامعــة ووثائــق اإلثبــات واملنصــوص عليهــا بالفصــول 83
و( 84جديــد) و 86مــن القانــون االنتخابــي.

الوكيل املالي:

الشــخص الــذي تع ّينــه كل قائمــة مترشــحة وكل مترشــح
للتصــرف فــي الحســاب البنكــي الوحيــد وفــي املســائل املاليــة
واملحاســبية للحملــة.

محكمة
املحاسبات:

هــي الجهــة القضائيــة التــي تتولــى الرقابــة علــى تمويــل
الحملــة .وإلــى حــن صــدور القانون املنظم ملحكمة املحاســبات
وتوليهــا الفعلــي ملهامهــا ،تتولــى دائــرة املحاســبات
الصالحيــات واملهــام املســندة لـــمحكمة املحاســبات الــواردة
فــي التشــريع االنتخابــي ،طبقــا ألحــكام الفصــل  174مــن
القانــون عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه.

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

الباب الثاني

ّ
املنظمة لتمويل الحملة
املبادئ العامة

نــص عليهــا
الفصــل  :3يخضــع تمويــل الحملــة االنتخابيــة إلــى املبــادئ األساســية التــي ّ
الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة املصــادق عليهــا مــن الدولــة التونســية والقانــون
االنتخابــي .وتســهر الســلط العموميــة املعن ّيــة علــى فــرض االلتــزام بهــا.
الفصــل  :4يخضــع تمويــل الحملــة إلــى مبــدأ حســن التصــرف فــي املــال العمومــي املكـ ّرس
بالفصلــن  10و 117مــن الدســتور.
الفصــل  :5تعمــل الهيئــة بالتنســيق مــع الســلط القضائيــة واإلداريــة ذات العالقــة علــى ضمــان
شــفافية مصــادر تمويــل الحملــة وطــرق صــرف األمــوال املرصــودة لهــا.
وتعمــل علــى منــع تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيــة أو مجهولــة أو بأمــوال مكتســبة بصفــة
غيــر مشــروعة.
الفصــل  :6تعمــل الهيئــة علــى ضمــان املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن كافــة القائمات املترشــحة
واملترشــحني واألحزاب.
الفصــل  :7تضمــن الســلط العموميــة حيــاد اإلدارة وتســهر علــى فــرض عــدم اســتعمال أعــوان
أو وســائل الســلطة العموميــة واملــوارد العموميــة فــي حملــة القائمات املترشــحة أو املترشــحني.

الباب الثالث

طرق تمويل الحملة وإجراءاته

الفصــل  :8يتــم تمويــل الحملــة مــن املصــادر املتأتيــة مــن التمويــل الذاتــي والتمويــل الخــاص
والتمويــل العمومــي دون ســواها.
يمكن أن يكون التمويل نقديا أو عين ّيا.
ويتــم تنزيــل قيمــة التمويــل العينــي فــي الحســاب املالــي للقائمــة املترشــحة أو
املترشــح ضمــن املداخيــل وضمــن املصاريــف .وتقــدر قيمتــه بالرجــوع إلى األســعار
املعمــول بهــا بالســوق حــن تسـ ّلمه وباعتبــار االســتهالك ،و ُيحتســب ضمــن ســقف
اإلنفــاق االنتخابــي.
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القسم األول  -التمويل الذاتي
الفصل  :9يع ّد تمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية املتأتية من:
• أعضاء القائمة املترشحة،
• املترشح في االنتخابات الرئاسية،
• الحزب لتمويل قائماته املترشحة.
ويحجر على األحزاب تمويل حملة ّ
مرشحيها في االنتخابات الرئاسية.
ّ
الفصــل  :10يشــمل التمويــل الذاتــي األمــوال املتأتيــة مــن أعضــاء القائمــة املترشــحة أو مــن
املترشــح أو مــن الحــزب ســواء كان مصدرهــا:
• أجور أو مداخيل مهن ّية أو م ّدخرات شخصية أو غيرها،
• مساهمات عين ّية،
• األموال واملساهمات العين ّية املرصودة من الحزب لقائماته،
• قروض بنكية.
وال تنــدرج ضمــن التمويــل الذاتــي املــوارد املتأتّيــة مباشــرة مــن أعضــاء الحــزب لفائــدة قائماته
املترشــحة فــي االنتخابات التشــريعية والبلديــة والجهوية.

القسم الثاني  -التمويل الخاص
الفصــل  :11يعـ ّد تمويــا خاصــا التمويــل النقــدي أو العيني للحملــة املتأتّي من الــذوات الطبيعية
دون ســواها مــن غيــر أعضــاء القائمــة املترشــحة أو املترشــح فــي الحــدود القصــوى التاليــة:
• بالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية ،يمكــن للفــرد الواحــد أن يمــ ّول كل قائمــة
مترشــحة فــي حــدود عشــرين مــرة األجــر األدنــى املضمــون فــي القطاعــات غيــر
الفالحيــة وفــق نظــام  48ســاعة.
• بالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاســية ،يمكــن للفــرد الواحــد أن يمـ ّول كل مترشــح فــي
حــدود ثالثــن مــرة األجــر األدنــى املضمــون فــي القطاعــات غيــر الفالحيــة وفــق نظــام
 48ســاعة.
ويحجر التمويل الخاص املتأتي من الذوات املعنوية بجميع أصنافها.
ّ
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القسم الثالث  -التمويل العمومي
الفصــل ( 12جديــد) :تصــرف الدولــة للقائمــة املترشــحة أو املترشــح الــذي يتحصــل
علــى مــا ال يقــل عــن  % 3مــن االصــوات املصــرح بهــا بالدائــرة االنتخابيــة ،منحــة
عموميــة تقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة ،وذلــك بعــد االعــان
عــن النتائــج النهائيــة لالنتخابــات .وتضبــط بأمــر حكومــي شــروط إســناد هــذه
املنحــة وســقفها وإجــراءات صرفهــا.
الفصــل ( 13جديــد)ُ :يشــترط للحصــول علــى منحــة التمويــل العمومــي بعنــوان
اســترجاع مصاريــف انتخابيــة اســتظهار القائمــة أو املترشــح بمــا يفيــد إيــداع
الحســاب املالــي لــدى محكمــة املحاســبات واحتــرام الواجبــات القانونيــة املتعلقــة
بالحملــة االنتخابيــة وتمويلهــا.
الفصــل ( 14جديــد)ُ :يحــرم مــن املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف
انتخابيــة املترشــح أو القائمــة املترشــحة التــي لــم تقــم بنشــر الحســابات املاليــة
بإحــدى الجرائــد اليوميــة الصــادرة بالبــاد التونســية فــي ظــرف شــهرين مــن
تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات ،وذلــك وفــق نمــوذج مختصــر تعــده
محكمــة املحاســبات وتضعــه علــى موقعهــا االلكترونــي علــى ذمــة القائمــات
املترشــحة واملترشــحني.
و ُتحــرم مــن نصــف قيمــة املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة
كل قائمــة مترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية فــي دائــرة انتخابيــة يســاوي عــدد
املقاعــد فيهــا أو يفــوق أربعــة ولــم تضــم مــن بــن األربعــة األوائــل مترشــحا أو
مترشــحة ال يزيــد ســنه عــن خمــس وثالثــن ســنة.
و ُتحــرم مــن كامــل املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة كل
قائمــة مترشــحة فــي االنتخابــات البلديــة والجهويــة لــم تضــم مــن بــن العشــرة
األوائــل فيهــا مترشــحة أو مترشــحا ذا إعاقــة جســدية وحامــا لبطاقــة إعاقــة.
الفصــل ( 15جديــد) :ال يمكــن ان تتجــاوز قيمــة املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع
مصاريــف انتخابيــة فــي كل الحــاالت مبلــغ التمويــل الذاتــي للمترشــح أو للقائمــة
الجملــي لإلنفــاق.
املترشــحة املعنيــة .كمــا ال يمكــن أن تتجــاوز قيمــة الســقف ُ
الفصــل ُ ( :16ألغــي بمقتضــى قــرار الهيئــة عــدد  17لســنة  2017املــؤرخ فــي 23
أكتوبــر )2017
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القسم الرابع  -التمويل غير املشروع
يحجر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها:
الفصل ّ :17
• أجنب ّيا،
• مجهوال،
• ذاتــا معنويــة ،عموميــة أو خاصــة ،ســواء كان نشــاطها يكتســي صبغــة تجاريــة
أو يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة غيــر ربحيــة ،ويســتثنى مــن ذلــك تمويــل األحــزاب
لقائماتهــا فــي االنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة،
• متأتّيــا مــن غســيل األمــوال طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل وصــدر فــي شــأنه
حكمــا جزائيــا باتــا.
ويحجر كل تمويل مقنّع للحملة.
ّ
الفصــل  :18يعتبــر تمويــا مقنّعــا توجيــه مــوارد عموميــة أو خاصــة ،دون وجــه قانونــي،
للترويــج بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لقائمــة مترشــحة أو ملترشــح أو لحــزب .ويعتبــر
شــكال مــن أشــكال التمويــل املقنــع:
• اســتعمال األعــوان العموميــون أو الوســائل واملــوارد العموميــة فــي حملــة القائمــات
املترشــحة أو املترشــحني،
• قيــام الجمعيــات بأنشــطة لهــا عالقــة بالترويــج بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
لقائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب أو املســاهمة فــي تنظيمهــا.
الفصــل ( 19جديــد) :يعتبــر تمويــا أجنبيــا األمــوال النقديــة أو العينيــة أو الدعائية
املتأتية من:
• حكومات أجنبية،
• ذوات معنويــة أجنبيــة ،عموميــة أو خاصــة ،مهمــا كان نشــاطها ،حتــى
وإن كانــت لهــا فــروع فــي تونــس،
• ذوات طبيعيــة أجنبيــة حتــى وإن كانــت مقيمــة بتونــس أو كان مصــدر
دخلهــا تونســيا وفقــا للتشــريع الجبائــي،
• الهبــات أو الهدايــا أو املنــح التــي يعتبــر مصدرهــا أجنبيــا وفــق التشــريع
املمول،
الجبائــي مهمــا كانــت جنســية
ّ
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• تمويــل التونســيني بالخــارج للمترشــحني فــي االنتخابــات الرئاســية
ســواء تعلــق األمــر بتمويــل ذاتــي أو تمويــل خــاص،
• تمويــل التونســيني بالخــارج بمصــادر نقديــة أو عينيــة متأتيــة مــن
الخــارج للقائمــات املترشــحة فــي االنتخابات التشــريعية داخــل الجمهورية
والقائمــات املترشــحة لالنتخابــات البلديــة والجهويــة.
وال يعتبــر تمويــل التونســيني بالخــارج للقائمــات املترشــحة عــن الدوائــر
االنتخابيــة بالخــارج تمويــا أجنبيــا.

الباب الرابع

إجراءات تمويل الحملة االنتخابية

القسم األول :فتح الحساب البنكي الوحيد
ّ
ّ
مترشــح ،فتــح حســاب بنكــي وحيــد خــاص
مترشــحة أو
الفصــل  :20يتع ّيــن علــى كل قائمــة
املخصصــة للحملــة مهمــا كان مصدرهــا ،ذاتيــا أو خاصــا أو
تنــزل بــه كل املــوارد النقديــة
ّ
عموميــا ،وتصــرف منــه جميــع النفقــات املتعلقــة بهــا.
الفصــل  :21تضبــط الهيئــة بالتنســيق مــع البنــك املركــزي التونســي إجــراءات فتــح الحســاب
الوحيــد وغلقــه.
وبالنســبة إلــى القائمــات املترشــحة بالخــارج ،وعنــد تعــذر فتــح الحســاب الوحيــد ،تضبــط
الهيئــة إجــراءات وصيــغ تحديــد حســاب موحــد للحملــة االنتخابيــة.
يحجــر فتــح أكثــر مــن حســاب بنكــي لــكل قائمــة أو مترشــح ،ويتخــذ البنــك
الفصــل ّ :22
املركــزي اإلجــراءات الكفيلــة بفــرض االلتــزام بهــذا التحجيــر.
الفصــل  :23تمـ ّد كل قائمــة مترشــحة وكل مترشــح الهيئــة بمعـ ّرف الحســاب البنكــي الوحيــد
وبهويــة الوكيــل طبقــا للمطبوعــة التــي تضعهــا الهيئــة للغــرض ،وذلــك فــي أجــل أقصــاه 48
ســاعة مــن نشــر القائمــات املترشــحة أو املترشــحني املقبولــن نهائيــا.
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القسم الثاني  -الوكيل املالي
الفصــل  :24يع ّيــن رئيــس كل قائمــة مترشــحة وكل مترشــح وكيــا للتص ـ ّرف فــي الحســاب
املالــي للحملــة .ويعتبــر الوكيــل املخاطــب الوحيــد للهيئــة فــي كل مــا يتعلــق باملســائل املاليــة
واملحاســبية للحملــة.
ويترتّب عن عدم تعيني وكيل مالي للحملة عدم قبول الحساب املالي.

الفرع األول :إجراءات اختيار الوكيل
الفصل  :25ال يمكن للوكيل أن يكون في اآلن نفسه رئيس القائمة املترشحة أو املترشح.
وال يمكــن تعيــن نفــس الوكيــل ألكثــر مــن قائمــة مترشــحة أو مترشــح متنافســن فــي نفــس
االنتخابــات.
وفــي حالــة اختيــار الوكيــل مــن بــن أعضــاء القائمــة املترشــحة ال تعتبــر األجــور التــي يمكــن
أن يتقاضاهــا مصاريــف انتخابيــة ،غيــر أنهــا تحتســب فــي ســقف اإلنفــاق االنتخابــي.
الفصــل  :26عنــد تغييــر الوكيــل ألي ســبب ،يتعــن علــى القائمــة املترشــحة أو املترشــح تعيــن
وكيــل جديــد وفــق نفــس الشــروط وإعــام الهيئــة بذلــك فــي أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تغييره.

الفرع الثاني :مهام الوكيل ومسؤوليته
الفصــل  :27يتح ّمــل الوكيــل مســؤولية كل عمليــات القبــض والصــرف املنجــزة مــن طــرف
القائمــة املترشــحة أو املترشــح ،وهــو محمــول علــى التح ّقــق ممــا يلــي:
• مصدر املوارد النقدية والعينية وشرع ّيتها،
• عدم تجاوز سقف التمويل املسموح به،
• الصبغة االنتخابية واملشروعة للنفقة املراد تسديدها،
• وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة املراد تسديدها،
• عدم تجاوز سقف اإلنفاق املسموح به.
الفصل ( 28جديد) :يتو ّلى الوكيل خاصة املهام التالية:
• مسك الحساب البنكي الوحيد والتص ّرف فيه،
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• مسك دفتر الشيكات،
• مسك دفتر وصوالت التبرعات النقدية،
• مسك دفتر وصوالت التبرعات العينية،
• مســك قائمــة األنشــطة والتظاهــرات وامللتقيــات املنجــزة مؤشــر عليهــا
مــن الهيئــة،
• تســجيل كل املداخيــل والنفقــات فــي ســجل خــاص مرقــم ومختــوم مــن
الهيئــة وذلــك بصفــة متسلســلة حســب تاريــخ إنجازهــا دون تــرك فــراغ أو
شــطب أو تغييــر مــع التنصيــص علــى مرجــع وثيقــة االثبــات،
• إعداد قائمة تأليفية للمداخيل واملصاريف االنتخابية،
• إعداد ومسك حسابية الحملة،
• إعــداد الحســاب املالــي وفقــا للنمــوذج املعــد للغــرض ،والــذي يتع ّيــن
علــى كل قائمــة مترشــحة أو مترشــح إيداعــه لــدى الكتابــة القــارة ملحكمــة
املحاســبات أو لــدى كتابــة إحــدى هيئاتهــا املختصــة ترابيــا فــي اآلجــال
القانونيــة،
• توزيــع املبالــغ املتبقيــة بالحســاب البنكــي الوحيــد وتصفيــة املــوارد
العينيــة التــي لــم يتــم اســتهالكها
• غلــق الحســاب البنكــي الوحيــد بعــد صــرف منحــة التمويــل العمومــي
املســتحقة بعنــوان اســترجاع املصاريــف.
الفصــل ( 29جديــد) :يتو ّلــى الوكيــل إرجــاع املبالــغ املتبقيــة بالحســاب البنكــي
الوحيــد بمــا فــي ذلــك منحــة التمويــل العمومــي بعنــوان اســترجاع املصاريــف
إلــى أعضــاء القائمــة املترشــحة واملترشــح والحــزب بحســب نســبة مســاهمة كل
واحــد منهــم وفــي حــدود ال تتجــاوز التمويــل الذاتــي الفعلــي الــذي تــم تقديمــه مــن
كل واحــد منهــم.
ويرجــع املبالــغ املتب ّقيــة إلــى الدولــة بإيداعهــا لــدى الخزينــة العامــة للجمهوريــة
التونســية.
الفصل  :30يتو ّلى الوكيل تصفية املوارد العينية غير املستهلكة وفق نفس القواعد.
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القسم الثالث  -إجراءات قبض املوارد
الفرع األول :قبض املوارد املالية
الفصــل  :31يجــب فــي كل الحــاالت تنزيــل املــوارد املاليــة املتأتيــة مــن التمويــل الذاتــي أو
الخــاص أو العمومــي ،فــور قبضهــا ،بالحســاب البنكــي الوحيــد للحملــة.
الفصــل  :32تمســك كل قائمــة مترشــحة أو مترشــح دفتــر وصــوالت ذي جــذاذات لتلقــي
التبرعــات النقديــة مرقــم ومختــوم مــن الهيئــة ومض ّمــن بــه االســم الكامــل للمتبــ ّرع وعــدد
بطاقــة تعريفــه الوطنيــة وقيمــة املبلــغ املتبــرع بــه وطريقــة دفعــه نقــدا أو بواســطة صــك بنكــي
أو بريــدي أو بتحويــل بنكــي.
يتولــى الوكيــل ،عنــد تل ّقــي القائمــة املترشــحة أو املترشــح ملــوارد ماليــة فــي إطــار التمويــل
الذاتــي أو الخــاص ،تقييــد ذلــك فــي الســجل املخصــص للغــرض وتســليم وصــل ممضــى مــن
قبلــه يكــون مقتطعــا مــن دفتــر الوصــوالت.
ويقــوم الوكيــل بتنزيــل املبالــغ النقديــة أو الشــيكات فــي الحســاب البنكــي الوحيــد الخــاص
بالحملــة وتقييــد العمليــة فــي الســجل املخصــص لذلــك.
ويحتفظ الوكيل بجذاذات دفتر الوصوالت إليداعه مع مؤيدات الحساب املالي.

الفرع الثاني :قبض املوارد العين ّية
الفصــل  :33تمســك كل قائمــة مترشــحة أو مترشــح دفتــر وصــوالت لتلقــي التبرعــات العينيــة
مرقــم ومختــوم مــن طــرف الهيئــة مضمــن بــه االســم الكامــل للمتب ـ ّرع وعــدد بطاقــة تعريفــه
الوطنيــة وموضــوع املســاهمة العينيــة وتقديــر لقيمتهــا املاليــة.
الفصــل  :34يتو ّلــى الوكيــل ،عنــد تل ّقــي القائمــة املترشــحة أو املترشــح ،مــوارد عين ّيــة ،فــي
إطــار التمويــل الذاتــي أو الخــاص ،تحديــد قيمتهــا املاليــة وتقييدهــا فــي الســجل املعـ ّد لذلــك،
مــع بيــان طبيعتهــا واســم ولقــب وصفــة الشــخص الــذي ق ّدمهــا وعــدد الوصــل املمضــى مــن
قبلــه والــذي يقتطــع مــن دفتــر الوصــوالت ذو جــذاذات ومر ّقــم بصفــة مســبقة.

القسم الرابع  -النفقات االنتخابية
الفصــل  :35تنجــز النفقــات االنتخابيــة املتعلقــة بالحملــة بنــاء علــى وثائــق إثبــات أصليــة وذات
مصداقيــة وطبقــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

وفي كل الحاالت يجب إثبات الصرف الفعلي لكل نفقة انتخابية.
الفصــل  :36يتــم تســديد املصاريــف االنتخابيــة بواســطة شــيكات أو تحويــات بنكيــة إذا
تجــاوزت قيمتهــا خمســمائة دينــار للنفقــة الواحــدة .وال يمكــن تجزئــة هــذه املصاريــف لكــي ال
تتجــاوز القيمــة املذكــورة.
الفصــل ( 37جديــد) :ال تكتســي النفقــة صبغــة انتخابيــة إال إذا تــ ّم التعهّ ــد بهــا
خــال الفتــرة االنتخابيــة ،وتــ ّم دفعهــا أو اســتهالكها فــي الدائــرة االنتخابيــة
املعنيــة ،وكانــت تهــدف لنيــل ثقــة الناخــب والحصــول علــى صوتــه.
الفصــل  37مكــرر :فــي حالــة تنظيــم الحــزب أو االئتــاف لنشــاط انتخابــي تشــارك
فيــه قائماتــه املترشــحة فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة تتحمــل القائمــة املترشــحة
التــي تــم النشــاط ضمــن الدائــرة االنتخابيــة التــي تترشــح بهــا ثالثــة أضعــاف مــا
تتحملــه كل قائمــة مترشــحة مشــاركة فيــه مــن خــارج الدائــرة االنتخابيــة.
وفــي الواليــات التــي تنقســم إلــى أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة وفــي الدوائــر
االنتخابيــة بواليــات تونــس الكبــرى ،تتحمــل كل قائمــة مشــاركة مترشــحة فيهــا
ثالثــة أضعــاف مــا تتحملــه كل قائمــة مــن بقيــة القائمــات املترشــحة املشــاركة فــي
النشــاط مــن خــارج الواليــات املذكــورة.
الفصــل  :38تعتبــر نفقــة غيــر مشــروعة كل إنفــاق يتخــذ شــكل هبــة أو هديــة أو منحــة نقديــة
أو عينيــة أو دعائيــة أو نحوهــا يكــون موضوعــه:
• مخالفة أو جنحة أو جناية،
• شراء أصوات الناخبني،
• القيــام بإشــهار سياســي مــع مراعــاة أحــكام الفصــل  57مــن القانــون عــدد  16لســنة
 2014املشــار إليــه أعــاه،
• القيام بدعاية غير مشروعة وفقا للتشريع االنتخابي.
وتحتسب النفقة غير مشروعة في سقف اإلنفاق االنتخابي.
الفصل  :39يمنع على كل قائمة أو مترشح تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي.
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القسم الخامس  -حسابية الحملة
تســجل بهــا كافــة
الفصــل  :40تمســك كل قائمــة مترشــحة أو مترشــح حســابية للحملــة
ّ
العمليــات املاليــة املتعلقــة بالحملــة قبضــا وصرفــا.
الفصــل  :41يتع ّيــن علــى الحــزب الــذي يقـ ّدم أكثــر مــن قائمــة مترشــحة واالئتــاف الــذي يقـ ّدم
أكثــر مــن قائمــة مترشــحة مســك حســاب ّية تأليفيــة جامعــة لــكل العمل ّيــات املاليــة املنجــزة فــي
مختلــف الدوائــر االنتخابيــة التــي قـ ّدم فيهــا قائمــات.
الفصــل ( 42جديــد) :يتع ّيــن علــى كافــة القائمــات املترشــحة واملترشــحني اعتمــاد
ذمتهــم ،وهــي:
النمــاذج التــي تضعهــا الهيئــة علــى ّ
• نموذج التصريح بمع ّرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل،
• نموذج قائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة،

• نموذج سجل املداخيل العينية واملداخيل املالية والنفقات.
كمــا يتعــن عليهــم اعتمــاد نمــوذج الحســاب املالــي الــذي تضعــه محكمــة
املحاســبات علــى ذمتهــم علــى موقعهــا االلكترونــي.

الباب الخامس

الرقابــة علــى صــرف نفقــات الحملــة
وطــرق تمويلهــا

الفصــل  :43تتع ّهــد الهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن أي جهــة كانــت ،بمراقبــة التــزام
القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو الحــزب بقواعــد تمويــل الحملــة ووســائلها .وتعمــل علــى
فــرض احترامهــا بالتعــاون مــع مختلــف الهيــاكل العموميــة.
الفصــل  :44تنتــدب الهيئــة أعوانــا علــى أســاس الحيــاد واالســتقاللية والكفــاءة وتكلفهــم
بمعاينــة املخالفــات ورفعهــا ويــؤ ّدون أمــام قاضــي الناحيــة املختــص ترابيــا اليمــن التاليــة:
«أقســم بــاهلل العظيــم أن أقــوم بمهامــي بــكل إخــاص وحيــاد واســتقاللية ،وأتعهــد بالســهر
علــى ضمــان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة».
الفصــل  :45يعايــن أعــوان املراقبــة املح ّلفــون ،بتكليــف مــن الهيئــة ،املخالفــات لقواعــد تمويــل
الحملــة ،ولهــم صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة علــى معنــى أحــكام الفقــرة  6مــن الفصــل 10

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائ ّيــة ،ويتولــون فــي حــدود اختصاصهــم تحريــر التقاريــر واملحاضر
فــي حالــة عــدم احتــرام القائمــات املترشــحة أو األحــزاب فــي االنتخابــات التشــريع ّية والبلدية
والجهويــة أو املترشــحني فــي االنتخابــات الرئاسـ ّية لهــذه القواعــد.
الفصــل  :46يتمتــع أعــوان املراقبــة بالحمايــة القانونيــة املخولــة للموظــف العمومــي أثنــاء
أدائهــم ملهامهــم ،ولهــم الحــق فــي حضــور كافــة األنشــطة االنتخابيــة التــي تنظمهــا القائمــات
املترشــحة أو املترشــحني طيلــة الحملــة.
ويخضع أعوان املراقبة املح ّلفني التابعني للهيئة للواجبات التالية:
• التق ّيــد بالتشــريع الجــاري بــه العمــل وخاصـ ًة القانــون االنتخابــي ومدونــة الســلوك
الخاصــة بهــم وقواعــد تنظيــم الحملــة االنتخابيــة وإجراءاتهــا وقواعــد تمويلهــا
ّ
والضوابــط والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة،
• الحياد واملحافظة على السر املهني وواجب التح ّفظ،
الخاصة للمترشحني ومعطياتهم الشخصية،
• احترام حرمة الحياة
ّ
• احترام الحرمة الجسدية للمترشحني وأعراضهم وكرامتهم،
• املساواة بني القائمات املترشحة أو املترشحني أو األحزاب،
• متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة،
ّ
املتدخلــة فــي املســار
• االلتــزام باملظهــر الالئــق وحســن التعامــل مــع كافــة األطــراف
االنتخابــي.
الفصــل  :47يتو ّلــى أعــوان املراقبــة معاينــة املخالفــات وتضمينهــا بمحضــر يكــون مرفقــ ًا
ويرســم بصفــة
بكافــة الوثائــق واملؤيــدات ويرفــع فــور ًا إلــى الهيئــات الفرعيــة املختصــة ترابيـ ًا،
ّ
مرقمــة ومتسلســلة بســجل خــاص تمســكه الهيئــة الفرعيــة.
تتم ّتــع املحاضــر التــي يح ّررهــا أعــوان املراقبــة بالحجيــة وفــق أحــكام الفصــل  155مــن مج ّلــة
اإلجــراءات الجزائ ّيــة ،وتكــون معتمــدة بخصــوص صحــة املعاينــات املاد ّيــة املبينــة بهــا.
وتعتبــر االعترافــات والتصريحــات املســجلة باملحاضــر املذكــورة صحيحــة مــا لــم يثبــت خــاف
ذلــك علــى معنــى الفصــل  154مــن مج ّلــة اإلجــراءات الجزائ ّية.
ويتض ّمن املحضر وجوب ًا البيانات التالية:
• تاريخ املحضر وساعته ومكانه،
ّ
ّ
ّ
املترشح،
املترشح عنها أو
املترشحة أو العضو
• اسم القائمة
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• أعضاء مكتب االجتماع العمومي أو االستعراض أو املوكب أو التج ّمع،
املتحصــل عليهــا ،واملخالفــات إن
• املعاينــات املجــراة واملعلومــات والتصريحــات
ّ
وجــدت،
• إمضــاء األشــخاص الذيــن تــ ّم تل ّقــي تصريحاتهــم أو التنصيــص علــى امتناعهــم
عــن اإلمضــاء،
• هوية األعوان املح ّررين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية املعنية.
يمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تح ّريات تكميلية عند االقتضاء.
الفصــل  :48تمــ ّد القائمــات املترشــحة أو الحــزب فــي االنتخابــات التشــريع ّية والبلديــة
والجهويــة أو املترشــح فــي االنتخابــات الرئاسـ ّية الهيئــة بالوثائــق واملعطيــات حــول مصــادر
تمويلهــا والنفقــات التــي تعهــدت بهــا أو قامــت بدفعهــا أو اســتهالكها خــال الحملــة ،وذلــك
فــي أجــل أقصــاه  24ســاعة مــن تاريــخ توجيــه الطلــب.

الباب السادس

العقوبات

القسم األول  -العقوبات االنتخابية
الفصــل ( 49جديــد) :تلغــي الهيئــة نتائــج الفائزيــن فــي االنتخابــات بصفــة جزئيــة
أو كليــة إذا تب ّيــن لهــا أن مخالفتهــم لقواعــد تمويــل الحملــة أ ّثــرت علــى نتائــج
االنتخابــات بصفــة جوهريــة وحاســمة وتكــون قــرارات الهيئــة مع ّللــة.
الفصــل ( 50جديــد) :طبقــا ألحــكام الفصــل ( 98جديــد) مــن القانــون عــدد  16لســنة
 2014املشــار إليــه أعــاه ،تصـ ّرح محكمــة املحاســبات بإســقاط عضويــة كل عضــو
ّ
ترشــح عــن قائمــة لــم تقــم بإيــداع الحســاب املالــي لديهــا أو تجــاوزت ســقف
اإلنفــاق بأكثــر مــن .% 75
الفصــل ( 51جديــد) :طبقــا ألحــكام الفصــل  163مــن القانــون عــدد  16لســنة 2014
املشــار إليــه أعــاه ،يفقــد أعضــاء القائمــة املتم ّتعــة بالتمويــل األجنبــي عضويتهــم
باملجلــس املنتخــب.
الفصــل ( 52جديــد) :طبقــا ألحــكام الفصــل  163مــن القانــون عــدد  16لســنة 2014
تمــت إدانتــه بالحصــول علــى تمويــل أجنبــي
املشــار إليــه أعــاهُ ،يحــرم كل مــن ّ
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ّ
ّ
الترشــح فــي
مترشــحني مــن
لحملتــه االنتخابيــة مــن أعضــاء قائمــات مترشــحة أو
االنتخابــات ملــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور حكــم اإلدانــة.

القسم الثاني  -العقوبات املالية
الفصــل ( 53جديــد) :طبقــا ألحــكام الفصــل ( 98جديــد) مــن القانــون عــدد  16لســنة
 2014املشــار إليــه أعــاه ،يتر ّتــب عــن مخالفــة القائمــة املترشــحة أو املترشــح أو
الحــزب لقواعــد تمويــل الحملــة ،تســليط محكمــة املحاســبات إلحــدى العقوبــات
التاليــة:
• خطيــة تســاوي  10مــرات املبلــغ االقصــى للمســاعدة العموميــة بالدائــرة
املعنيــة إذا لــم يتــم إيــداع الحســاب املالــي وفقــا للصيــغ وفــي األجــل
املنصــوص عليــه بالفصــل  86مــن القانــون عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه
أعــاه،
• خطيــة تســاوي بــن خمــس وســبع مــرات املبلــغ االقصــى للمســاعدة
العموميــة بالدائــرة املعنيــة إذا قــررت محكمــة املحاســبات رفــض الحســاب
املالــي،
• في صورة تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي بإحدى الدوائر االنتخابية:
 عقوبــة ماليــة تســاوي املبلــغ املتجــاوز للســقف إذا كان التجــاوزفــي حــدود ،% 20
 عقوبــة ماليــة تســاوي ضعفــي قيمــة املبلــغ املتجــاوز للســقف إذاكان التجــاوز بأكثــر مــن  % 20وإلــى حــد ،% 50
 عقوبــة ماليــة تســاوي خمســة اضعــاف قيمــة املبلــغ املتجــاوزللســقف إذا كان التجــاوز بأكثــر مــن .% 50
الفصــل  53مكــرر :طبقــا ألحــكام الفقــرة األولــى مــن الفصــل  99مــن القانــون عــدد 16
لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه ،تســلط محكمــة املحاســبات عقوبــة ماليــة تتــراوح
بــن خمســمائة دينــار وألفــن وخمســمائة دينــار علــى القائمــات املترشــحة أو
املترشــحني أو األحــزاب التــي تعمــد إلــى عرقلــة أعمالهــا بالتأخيــر فــي مدّهــا
بالوثائــق املطلوبــة إلنجــاز األعمــال الرقابيــة املوكولــة لهــا.
الفصــل  53ثالثــا :طبقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  99مــن القانــون عــدد 16
لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه ،يمكــن ملحكمــة املحاســبات أن تســلط عقوبــة ماليــة
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تتــراوح بــن ألــف دينــار وخمســة آالف دينــار على القائمات املترشــحة أو املترشــحني
أو األحــزاب التــي تخالــف األحــكام الــواردة بالفصــول  78و 84إلــى  86مــن القانــون.
الفصــل ( 54جديــد) :طبقــا ألحــكام الفصــل  163مــن القانــون عــدد  16لســنة 2014
ّ
املشــار إليــه أعــاه ،إذا ثبــت ملحكمــة املحاســبات أنّ
املترشــح أو القائمــة قــد
تحصلــت علــى تمويــل أجنبــي لحملتهــا االنتخابيــة فإ ّنهــا تحكــم بإلزامهــا بدفــع
ّ
ً
خطيــة مال ّيــة تتــراوح بــن عشــرة أضعــاف وخمســن ضعفـا ملقــدار قيمــة التمويــل
األجنبــي.
الفصــل  :55تس ـ ّلط هــذه العقوبــات املال ّيــة علــى الحــزب املعنــي إن كانــت املخالفــة املوجبــة
ّ
املترشــحني بالتضامــن
ـي وتسـ ّلط علــى أعضــاء قائمــة
للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل حــزب سياسـ ّ
ّ
مترشــحة.
فيمــا بينهــم إن كانــت املخالفــة املوجبــة للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل قائمــة

القسم الثالث  -العقوبات الجزائية
الفصــل  :56طبقــا ألحــكام الفصــل  161مــن القانــون عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه،
يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وخطيــة ماليــة مــن ألــف إلــى  3آالف
دينــار ،كل شــخص ت ـ ّم ضبطــه بصــدد تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثيــر علــى
الناخــب أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل الناخــب علــى اإلمســاك عــن التصويــت ســواء كان
ذلــك قبــل االقتــراع أو أثنــاءه أو بعــده.
الفصــل  :57طبقــا ألحــكام الفصــل  163مــن القانــون عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه،
ّ
املترشــح لرئاســة الجمهوريــة املتم ّتــع بالتمويــل األجنبــي بالســجن ملـ ّدة خمــس ســنوات.
يعاقــب
الفصــل  :58طبقــا ألحــكام الفصــل  166مــن القانــون عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه،
يمكــن تســليط عقوبــة تكميليــة تقضــي بالحرمــان مــن الحــق فــي االقتــراع مل ـ ّدة ال تقــل عــن
ـت ســنوات علــى مرتكــب إحــدى الجرائــم االنتخابيــة التــي ُســلطت عليــه
ســنتني وال تتعــدى سـ ّ
بمقتضاهــا عقوبــة بالســجن ملـ ّدة ســنة أو أكثــر.
ينشــر هــذا القــرار بالرائد الرســمي للجمهورية التونســية وباملوقع االلكتروني للهيئــة وين ّفذ حاال.
تونس في  8أوت .2014
رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
ّ
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  8لســنة  2018مــؤرخ
فــي  20فيفــري  2018يتعلــق بضبــط
القواعــد والشــروط التــي يتع ّيــن علــى
وســائل اإلعــام التق ّيــد بهــا خــال
1
الحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
بعــد االطــاع علــى الدســتور وخاصــة الفصــول  6و 15و 21و 23و 24و 31و 32و 34و 49و126
منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا ت ـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
فيفــري  ،2017وخاصـ ّة الفصــل  67منــه،
وعلــى املرســوم عــدد  115لســنة  2011املــؤرخ فــي  2نوفمبــر  2011واملتعلــق بحريــة الصحافــة
والطباعــة والنشــر،
وعلــى املرســوم عــدد  116لســنة  2011املــؤرخ فــي  2نوفمبــر  2011واملتع ّلــق بحريــة االتصــال
الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتق ّلة لالتصــال الســمعي والبصــري،
وعلــى القــرار املشــترك بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة
الخاصــة
لالتصــال الســمعي والبصــري املــؤرخ فــي  05جويليــة  2014واملتعلــق بضبــط القواعــد
ّ
للحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء بوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري
وإجراءاتهــا،
1

الرائد الرسمي عدد  17املؤرخ في  27فيفري .2018
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وعلــى القــرار املشــترك بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة
الخاصــة
لالتصــال الســمعي والبصــري املــؤرخ فــي  14فيفــري  2018واملتعلــق بضبــط القواعــد
ّ
بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة البلديــة والجهويــة بوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري
وإجراءاتهــا،
وبعــد التشــاور مــع الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالتصــال الســمعي والبصــري فيمــا يتع ّلــق بضبــط
القواعــد والشــروط العا ّمــة التــي يتع ّيــن علــى وســائل اإلعــام التق ّيــد بهــا خــال الحملــة
االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء ،طبــق الفقــرة األولــى مــن الفصــل  67مــن القانــون االنتخابــي،
وبعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:

الباب األ ّول

أحكام عامة

األول :يضبــط هــذا القــرار القواعــد والشــروط العا ّمــة التــي يتع ّيــن علــى وســائل
الفصــل ّ
اإلعــام الســمعية والبصريــة واملكتوبــة واإللكترونيــة التق ّيــد بهــا خــال الحملــة االنتخابيــة
الخاصــة بوســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكترونيــة.
وحملــة االســتفتاء ،وقواعــد الحملــة
ّ
وعــاوة علــى مــا ورد فــي هــذا القــرار تخضــع الحملــة بوســائل اإلعــام الســمعي والبصــري
واملواقــع اإللكترونيــة التابعــة لهــا إلــى القرار ْيــن املشــترك ْين بــن الهيئــة العليــا املســتق ّلة
لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتق ّلة لالتصــال الســمعي والبصــري املتعلق ْيــن بضبــط القواعــد
الخاصــة بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة الرئاســية والتشــريعية والبلديــة والجهويــة بوســائل
اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

الهيئات الفرعية:

الهيئة الفرعية لالنتخابات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة
بموجب الفصل  21من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012املؤ ّرخ
في  20ديسمبر  2012كما ت ّم تنقيحه وإتمامه.

القائمة املترشحة أو
املترشح أو الحزب:

القائمات املترشحة في االنتخابات التشريعية أو الجهوية أو البلدية
واملترشح في االنتخابات الرئاسية والحزب في االستفتاء

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

الحملة:

مجمــوع األنشــطة التــي يقــوم بهــا املترشــحون أو القائمــات املترشــحة
أو مســاندوهم أو األحــزاب خــال الفتــرة املحــددة قانونــا للتعريــف
بالبرنامــج االنتخابــي أو البرنامــج املتعلــق باالســتفتاء باعتمــاد
مختلــف وســائل الدعايــة واألســاليب املتاحــة قانونــا قصــد حــث
الناخبــن علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم االقتــراع .تفتتــح الحملــة
قبــل يــوم االقتــراع باثنــن وعشــرين يومــا وتنتهــي أربعــا وعشــرين
ســاعة قبــل يــوم االقتــراع.

فترة الصمت:

املــدة التــي تضــم يــوم الصمــت االنتخابــي ويــوم االقتــراع إلــى حــد
غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة

الحياد:

التعامــل بموضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املترشــحني وعــدم االنحيــاز
إلــى أي قائمــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب أو تعطيــل الحملــة
االنتخابيــة لقائمــة مترشــحة أو ملترشــح أو لحــزب فــي حملــة
االســتفتاء ،وتجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة الناخبــن.

اإلشهار السياسي:

ّ
كل عمل ّيــة إشــهار أو دعايــة بمقابــل مــادي أو مجانــا تعتمــد أســاليب
وتقنيــات التســويق التجــاري ،موجهــة للعمــوم ،وتهــدف إلــى الترويــج
لشــخص أو ملوقــف أو لبرنامــج أو لحــزب سياســي ،بغــرض اســتمالة
الناخبــن أو التأثيــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم عبــر وســائل اإلعــام
الســمع ّية أو البصر ّيــة أو املكتوبــة أو اإللكترون ّيــة ،أو عبــر وســائط
إشــهار ّية ثابتــة أو متنقلــة ،مركــزة باألماكــن أو الوســائل العموميــة
أو الخاصــة.

وسائل اإلعالم:

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية.

وسائل اإلعالم
السمعي والبصري:

هــي منشــآت االتصــال الســمعي والبصــري العموميــة والخاصــة
والجمعياتيــة التــي تمــارس نشــاط البــث علــى املســتوى الوطنــي أو
الجهــوي وفــق مــا ينظمــه التشــريع الجــاري بــه العمــل.

وسائل اإلعالم
املكتوبة:

النشــريات الورقيــة التــي تحتــوي مضمونــا إعالميــا موجهــا للعمــوم
ســواء كانــت جرائــد أو مجــات أو دوريــات أو حوليــات أو غيرهــا مــن
املنشــورات اإلعالميــة األخــرى.
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وسائل اإلعالم
االلكترونية:

هــي الوســائط اإللكترونيــة املوجهــة للعمــوم ،ســواء علــى شــبكة
االنترنــات أو شــبكات التواصــل االجتماعــي أو غيرهــا ،والتــي
تنشــر أو تبــث مــادة إعالميــة وفــق طــرق اإلنتــاج الصحفــي لألخبــار
واملعلومــات.

وسائل اإلعالم
العمومية:

كل وســيلة إعــام تخضــع إلشــراف الدولــة أو الجماعــات العموميــة
أو املؤسســات أو املنشــآت العموميــة أو غيرهــا مــن الــذوات املعنويــة
العموم ّيــة وتمــ ّول أساســا مــن املــال العــام وتخــدم أهــداف املرفــق
العمومــي.

سبر اآلراء:

تحقيــق إحصائــي يهــدف إلــى عــرض مؤشــرات كميــة فــي فتــرة
زمنيــة محــددة تتعلــق بــآراء أو نوايــا أو ســلوك الناخبــن مــن خــال
اســتجواب عينــة.

الثلب:

كل ادعــاء أو نســبة شــيء غيــر صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن
ينــال مــن شــرف أو اعتبــار شــخص معــن بشــرط أن يترتــب عــن ذلــك
ضــرر شــخصي ومباشــر للشــخص املســتهدف.

الباب الثاني

العامة املتع ّلقة بوسائل اإلعالم
القواعد
ّ

الفصــل  :3تتمتــع وســائل اإلعــام بحريــة تغطيــة الحملــة والحــق فــي النفــاذ إلــى املعلومــة
وفــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.
الفصل  :4يتع ّين على وسائل اإلعالم خالل الحملة:
• التزام الحياد،
• احترام مبدأ املساواة وضمان تكافؤ الفرص بني املترشحني،
• احترام الحرمة الجسدية للمترشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،
الخاصة للمترشحني ومعطياتهم الشخصية،
• عدم املساس بحرمة الحياة
ّ
• احتــرام مقتضيــات حمايــة األمــن العــام والدفــاع الوطنــي ،وخصوصــا فيمــا يتعلــق
بالتغطيــة اإلعالميــة لتصويــت العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي،
والتعصــب والتمييــز علــى أســس
• عــدم بــث ونشــر الدعــوات إلــى الكراهيــة والعنــف
ّ
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الديــن أو العــرق أو الجهــة أو الجنــس أو غيرهــا،
الفصــل  :5تلتــزم وســائل اإلعــام باحتــرام قواعــد وأخالقيــات املهنــة ،وتجنــب مــا مــن
شــأنه تضليــل الناخبــن أو توجيــه إرادتهــم.
ّ
املترشــحة أو املترشــحني أو
وتلتــزم عنــد اختيــار مقتطفــات مــن بيانــات وتصريحــات القائمــات
األحــزاب بعــدم تحريــف معناهــا العــام ،أو أن تقــوم بإعــادة تركيبهــا أو االقتطــاع مــن محتواهــا
بمــا يمــس مــن مضمونهــا األصلــي أو يــؤ ّدي إلــى تحميلــه مضمونـ ًا مغايــرا.
الفصــل  :6تعمــل وســائل اإلعــام خــال الحملــة االنتخابيــة علــى منــع ظهــور كل مــن
ترشــح لالنتخابــات مــن املنشــطني ومحــرري األخبــار ومقدمــي البرامــج والصحفيــن
واملســؤولني التابعــن لهــا فــي غيــر املســاحات أو البرامــج املخصصــة للقائمــات املترشــحة
أو املترشــحني أو األحــزاب.
كمــا تعمــل علــى عــدم تكليــف أعوانهــا الذيــن يباشــرون مهامـ ًا تحرير ّيــة والذيــن ترشــحوا
أو أعلنــوا ترشــحهم لالنتخابــات ،بمهــام لهــا عالقــة بالتغطيــة اإلعالميــة للحملــة االنتخابيــة.
يحجــر علــى وســائل اإلعــام ســواء خــال فتــرة مــا قبــل الحملــة أو خــال
الفصــل ّ :7
الحملــة وفتــرة الصمــت االنتخابــي ،القيــام باإلشــهار السياســي.
ويحجــر علــى وســائل اإلعــام بــث أو نشــر كل تغطيــة إعالميــة تــؤدي إلــى أي شــكل مــن
أشــكال الدعايــة للقائمــات املترشــحة أو املترشــحني أو األحــزاب ،ســواء كانــت مباشــرة أو
غيــر مباشــرة ،إيجابيــة أو ســلبية.
وال ينســحب منــع اإلشــهار السياســي علــى الصحــف الحزبيــة التــي ُيخ ـ ّول لهــا
القيــام بالدعايــة خــال الحملــة فــي شــكل إعالنــات إشــهار لفائــدة الحــزب التــي
ّ
ّ
املترشــحة
املترشــحني أو القائمــات الحزبيــة أو االئتالفيــة
هــي ناطقــة باســمه أو
باســم الحــزب.
و ُيشــترط فــي هــذه الحالــة أن يتــم تقديــم اإلشــهار بشــكل بــارز يم ّيــزه عــن بقيــة
األخبــار واملقــاالت ،وأن تســبقه أو تعقبــه عبــارة «إشــهار» أو «إعــان» أو «بــاغ».
يحجــر اإلعــان بوســائل اإلعــام ســواء خــال فتــرة مــا قبــل الحملــة أو خــال
الفصــل ّ :8
الحملــة وفتــرة الصمــت االنتخابــي ،عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي أو مــوزع صوتــي
ّ
ّ
مترشــحة أو حــزب.
مترشــح أو قائمــة
أو مركــز نــداء لفائــدة
الفصــل  :9يحجــر علــى وســائل اإلعــام خــال الحملــة وفتــرة الصمــت بــثّ ونشــر نتائــج
ســبر اآلراء التــي لهــا صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة باالنتخابــات واالســتفتاء والدراســات
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والتعاليــق الصحف ّيــة املتعلقــة بهــا.
الفصــل  :10يتعــن علــى وســائل اإلعــام عنــد اإلعــان عــن نتائــج ســبر اآلراء ،بعــد غلــق آخــر
مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة ،اإلشــارة الــى مــا يلــي:
• أن النتائج املعروضة هي تقديرات وال تعكس النتائج النهائية للتصويت،
• اإلعــان عــن اســم الهيــكل الــذي أعــد عمليــة الســبر ،واملنهجيــة املعتمــدة ،وتفاصيــل
العينــة ،ونســبة الخطــأ ،والجهــة أو الشــخص أو الحــزب الــذي ُأنجــز الســبر بطلــب منــه.
يحجــر علــى وســائل اإلعــام كل إعــان جزئــي عــن نتائــج االنتخابــات قبــل غلــق
الفصــل ّ :11
آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة.

الباب الثالث

قواعد خاصة متعلقة بوسائل اإلعالم
املكتوبة واإللكترونية

الفصــل  :12يمنــع علــى وســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكترونيــة نشــر املعلومــات الخاطئــة
بخصــوص القائمــات املترشــحة أو املترشــحني أو األحــزاب أو ثلبهــم أو شــتمهم أو التشــهير
بهــم.
ّ
ّ
مترشــح أو
مترشــحة أو
وعلــى وســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكترون ّيــة أن تم ّكــن كل قائمــة
حــزب وردت فــي شــأنه معطيــات خاطئــة مــن حــقَ تصحيحهــا .وعليهــا تمكــن كل قائمــة
مترشــحة أو مترشــح أو حــزب تعــرض للثلــب أو الشــتم مــن حــق الــرد.
ويقــع ممارســة حــق الــرد والتصحيــح وفقــا القواعــد واإلجــراءات الــواردة فــي التشــريع
الجــاري بــه العمــل.
الفصــل  :13تتع ّهــد الهيئــة بمراقبــة تغطيــة وســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكترون ّيــة للحملــة
بصفــة تلقائ ّيــة أو بنــا ًء علــى شــكايات تق ـ ّدم إليهــا.
فــي حالــة مخالفــة وســيلة إعــام مكتوبــة أو إلكترون ّيــة للقواعــد والشــروط العامــة التــي يتعــن
توجــه الهيئــة إعالمــا إلــى رئيســها التخــاذ
عليهــا التقيــد بهــا خــال الحملــة االنتخابيــةّ ،
التدابيــر الالزمــة.

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

الباب الرابع

العقوبات

الفصــل  :14طبقــا ألحــكام الفصــل  152مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املشــار
إليــه إعــاه ،يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر اإلعــان عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي بوســائل
ّ
ّ
مترشــحة أو حــزب تســليط
مترشــح أو قائمــة
اإلعــام أو مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء لفائــدة
خطيــة ماليــة قدرهــا  3آالف دينــار.
الفصــل  :15طبقــا ألحــكام الفصــل  154مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املشــار
إليــه إعــاه ،يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر اإلشــهار السياســي خــال الفتــرة االنتخابيــة أو
فتــرة االســتفتاء باســتثناء اإلعالنــات اإلشــهارية للصحــف الحزبيــة ،واســتعمال الوســائط
اإلشــهارية مــن املترشــحني لالنتخابــات الرئاســية أثنــاء الحملــة ،تســليط خطيــة ماليــة مــن 5
آالف إلــى  10آالف دينــار.
الفصــل  :16طبقــا ألحــكام الفصــل  155مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املشــار
إليــه إعــاه ،يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر جميــع أشــكال الدعايــة خــال فتــرة الصمــت
االنتخابــي تســليط خطيــة ماليــة مــن  3آالف دينــار إلــى  20ألــف دينــار.
الفصــل  :17طبقــا ألحــكام الفصــل  156مــن القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه
إعــاه ،يترتــب عــن مخالفــة تحجيــر بــث ونشــر نتائــج ســبر اآلراء التــي لهــا صلــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة باالنتخابــات واالســتفتاء والدراســات والتعاليــق الصحف ّيــة املتعلقــة بهــا خــال الحملــة
وخــال فتــرة الصمــت االنتخابــي تســليط خطيــة ماليــة مــن  20ألــف دينــار إلــى  50ألــف دينــار.
الفصل  :18تعلم الهيئة النيابة العمومية عند االشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.
الفصــل ُ :19يلغــى قــرار الهيئــة عــدد  25لســنة  2014املــؤرخ فــي  08ســبتمبر  2014واملتعلــق
بضبــط القواعــد والشــروط العا ّمــة التــي يتع ّيــن علــى وســائل اإلعــام التق ّيــد بهــا خــال الحملــة
االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء والقــرار عــدد  26لســنة  2014بتاريــخ  8ســبتمبر  2014واملتعلــق
بضبــط قواعــد الحملــة الخاصــة بوســائل اإلعــام املكتوبــة واإللكترونيــة.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكتروني للهيئة و ُين ّفــذ حاال.
تونس في  20فيفري 2018
					

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

					

محمد التليلي منصري
ّ
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قــرار مشــترك بــن الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة العليــا
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري
مــؤرخ فــي  21أوت  2019يتع ّلــق بضبــط
الخاصــة بتغطيــة الحملــة
القواعــد
ّ
االنتخابيــة الرئاســية والتشــريعية
بوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي
والبصــري وإجراءاتهــا.1
إنّ مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ومجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال
الســمعي والبصــري.
وخاصــة الفصــول  31و 32و 48و 55و 75و125
بعــد االطــاع علــى دســتور الجمهوريــة التونســية
ّ
و 126و 127والفقــرة  8مــن الفصــل  148منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتع ّلــق بالهيئــة
العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص املتممــة واملنقحــة لــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتع ّلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
وخاصــة الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل  67والفصــل  74منــه،
فيفــري 2017
ّ
وخاصــة الفصــول  3و 4و5
وعلــى املرســوم عــدد  116لســنة  2011املــؤرخ فــي  2نوفمبــر 2011
ّ
و 42و 43و 44و 45و 46منــه،
وبعد التداول ،ق ّررا ما يلي:

1

الرائد الرسمي عدد  68املؤرخ في  23أوت .2019

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصــل األول :يضبــط هــذا القــرار قواعــد تغطيــة الحملــة االنتخابيــة الرئاســية و الحملــة
االنتخابيــة التشــريعية فــي وســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاتهــا،
وذلــك بالنســبة لــكل برامجهــا ســواء اإلخباريــة منهــا أو الحواريــة أو املناظــرات السياســية أو
حصــص التعبيــر املباشــر أو غيرهــا ،كمــا يضبــط شــروط إنتــاج البرامــج والتقاريــر والفقــرات
املتع ّلقــة بالحمــات االنتخابيــة.
وتنطبــق أحــكام هــذا القــرار علــى وســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري الوطن ّيــة
العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة وعلــى املواقــع االلكترونيــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي
الرســمية التابعــة لهــا ،وتنطبــق أيضــ ًا علــى مكاتــب ومراســلي القنــوات األجنبيــة وعلــى
الــوكاالت وشــركات اإلنتــاج املتعاقــدة معهــا داخــل الجمهوريــة التونس ـ ّية.
الفصل  :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
• الفتــرة االنتخابيــة :هــي املــدة التــي تضــم مرحلــة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة
والحملــة االنتخابيــة وفتــرة الصمــت االنتخابي وبالنســبة لالنتخابــات الرئاســية تمتــد
حتــى اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى.
• الحملــة االنتخابيــة :مجمــوع األنشــطة التــي يقــوم بهــا املترشــحون أو القائمــات
املترشــحة أو مســاندوهم أو األحــزاب خــال الفتــرة املحــددة قانونــا للتعريــف
بالبرنامــج االنتخابــي باعتمــاد مختلــف وســائل الدعايــة واألســاليب املتاحــة قانونــا
قصــد حــث الناخبــن علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم االقتــراع.
تفتتــح الحملــة قبــل يــوم االقتــراع باثنــن وعشــرين يومــا وتنتهــي أربــع وعشــرين ســاعة قبــل
يــوم االقتــراع.
• فتــرة الصمــت :هــي املــدة التــي تضــم يــوم الصمــت االنتخابــي ويــوم االقتــراع إلــى
حــد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة.
• القائمــة املترشــحة أو املترشــح :القائمــات املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية
واملترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية.
• اتصــال ســمعي وبصــري :كل عمليــة وضــع علــى ذمــة العمــوم لخدمــات إذاعيــة
أو تلفزيــة كيفمــا كانــت طريقــة تقديمهــا.
• بث :تغطية منطقة جغرافية بالبرامج اإلذاعية والتلفزية.
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• برنامــج :مجموعــة صــور أو أصــوات أو االثنــن معــا تشــكل وحــدة فــي إطــار
البرمجــة التــي تركزهــا منشــأة اتصــال ســمعي بصــري بوســائلها الخاصــة.
• املناظــرة :هــي لقــاء منظــم فــي وســائل االتصــال الســمعي والبصــري يتــم علــى
أســاس قواعــد مضبوطــة مســبقا يتــم فــي اطــاره إدارة نقــاش مباشــر بــن املترشــحني
للرئاســة بهــدف إنــارة الناخــب واطالعــه علــى أفكارهــم وبرامجهــم.
• التعبيــر املباشــر :هــو حــق ممثلــي القائمات املترشــحة فــي االنتخابات التشــريعية
واملترشــحني فــي االنتخابــات الرئاســية فــي االتصــال مــن خــال وســائل االتصــال
الســمعي والبصــري العموميــة لعــرض برامجهــم االنتخابيــة.
• وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري الوطنيــة :هــي منشــآت االتصــال
الســمعي والبصــري العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة الحاصلــة علــى إجــازة والتــي
تمــارس نشــاط البــث علــى نحــو مــا نظمــه املرســوم عــدد  116لســنة  2011املــؤرخ فــي
 2نوفمبــر .2011
• اإلشــهار السياســي :هــو ّ
كل عمل ّيــة إشهـــــار أو دعايــــة بمقابــل مـــادي أو مجــــانا
تعتمــــد أســاليب وتقنيــات التسويــــق التجــاري ،موجهــــة للعمـــوم ،وتهــــدف إلــى
الترويــج لشــخص أو ملوقــف أو لبرنـــــامج أو لحــزب سياســــــــي ،بغرض استمالــــــــة
الناخبيــــــــن أو التأثيــــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم عبــر وسائــــــل اإلعـــــــــــام
السمع ّيـــــــة أو البصر ّيــة أو املكتوبــة أو اإللكترون ّيــة ،أو عبــر وســائط إشــهار ّية ثابتــة
أو متنقلــة ،مركــزة باألماكــن أو الوســائل العموميــة أو الخاصــة.
• ســبر اآلراء :هــو تحقيــق إحصائــي يهــدف إلــى عــرض مؤشــرات كميــة فــي فتــرة
زمنيــة محــددة تتعلــق بــآراء أو نوايــا أو ســلوك املواطنــن.
• املســاواة فــي التغطيــة :هــي قاعــدة يتــم علــى أساســها تخصيــص نفــس املــدة
الزمنيــة علــى مســتوى البــث أو التعبيــر لتغطيــة الحملــة االنتخابيــة الرئاســية ونفــاذ
املترشــحني لوســائل االعــام الســمعي والبصــري.
• اإلنصــاف فــي التغطيــة :هــي قاعــدة يتــم علــى أساســها نفــاذ القائمــات املترشــحة
لالنتخابــات التشــريعية إلــى وســائل اإلعــام الســمعية والبصريــة اســتنادا الــى
قاعــدة التناســب بــن عــدد القائمــات املترشــحة علــى املســتوى الوطنــي أو الجهــوي
ونســبة الحضــور الزمنــي فــي وســائل اإلعــام الســمعية والبصريــة.
• التناســب علــى املســتوى الوطنــي :هــو قاعــدة التــوازن بــن نســبة نفــاذ القائمات
املترشــحة لوســائل اإلعــام علــى أســاس نســبة عددهــا فــي الدوائــر االنتخابيــة أو
علــى مســتوى كامــل تــراب الجمهوريــة.
• التناســب علــى املســتوى الجهــوي :هــو قاعــدة التــوازن بــن نســبة نفــاذ
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القائمــات املترشــحة لوســائل اإلعــام الجهويــة واملحليــة علــى أســاس نســبة عددهــا
فــي الدوائــر املعنيــة
• الحيــاد :هــو التعامــل بموضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املترشــحني وعــدم االنحيــاز إلــى
أي قائمــة مترشــحة أو تعطيــل الحملــة االنتخابيــة لقائمــة مترشــحة ،وتجنــب كل مــا
مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة الناخــب.
• الثلــب :هــو كل ادعــاء أو نســبة شــيء غيــر صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن
ينــال مــن شــرف أو اعتبــار شــخص معــن بشــرط أن يترتــب عــن ذلــك ضــرر شــخصي
ومباشــر للشــخص املســتهدف.

الباب الثاني

قواعــد التغطيــة اإلعالميــة أثنــاء
الحملــة االنتخابيــة
القسم األول  -القواعد العامة املشتركة

الفصــل  :3تتم ّتــع وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري بحريــة التعبيــر واســتقاللية خطهــا
التحريــري فــي تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة مــع التزامهــا بمبــادئ املوضوعيــة والنزاهــة
والحيــاد.
الفصــل  :4تخضــع وســائل اإلعــام فــي تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة للضوابــط املنصــوص
عليهــا بالتشــريع الجــاري بــه العمــل وألحــكام هــذا القــرار ولألحــكام الــواردة فــي قــرار الهيئــة
العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات املتع ّلــق بضبــط القواعــد والشــروط التــي يتعــن علــى وســائل
اإلعــام التقيــد بهــا أثنــاء الحملــة االنتخابيــة ،وملقتضيــات كراســات الشــروط الصــادرة عــن
الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري واملتعلقــة بإحــداث واســتغالل قنــوات
تلفزيــة وإذاعيــة.
الفصــل  :5ال يجــوز القيــام بالحملــة االنتخابيــة فــي وســائل اإلعــام الســمعية البصريــة
التــي تمــارس نشــاط البــث خــارج إطــار املرســوم عــدد  116لســنة  2011وغيــر الحاصلــة علــى
إجــازة.
الفصــل  :6تلتــزم وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري بمختلــف أصنافهــا بتأمــن تغطيــة
الحملــة االنتخابيــة مــن خــال صحفيــن لهــم قــدر مــن الحرفيــة والتجربــة وإملــام بالقوانــن
والتراتيــب املنطبقــة علــى العمليــة االنتخابيــة .وعلــى الصحفــي أيــا كان صنــف املنشــأة التــي
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يشــتغل بهــا االلتــزام بالقواعــد املهنيــة واألخالقيــة وعــدم الخضــوع ألي شــكل مــن أشــكال
التوجيــه أو التهديــد أو االبتــزاز وإعــاء حــق الناخــب فــي تغطيــة متوازنــة وذات مصداقيــة.
الفصــل :7تلتــزم وســائل اإلعــام بعــدم املســاس بحرمــة الحيــاة الخاصــة للمترشــحني،
واالمتنــاع عــن بــث كل خطــاب فيــه حــثّ علــى العنــف أو الكراهيــة أو التعصــب أو التمييــز
علــى أســاس اللــون أو الجنــس أو الديــن أو االنتمــاء الجهــوي أو علــى أي أســاس آخــر وكل
مــا مــن شــأنه أن يمــس مــن قيــم الدولــة املدنيــة الديمقراطيــة الــواردة فــي الدســتور.
الفصــل  :8تلتــزم وســائل اإلعــام عنــد اختيــار مقتطفــات مــن بيانــات وتصريحــات املترشــحني
بعــدم تحريــف معناهــا ومقاصدها.
ويمنــع عليهــا ،عنــد بــث أو إدراج البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة الخاصــة بالحملــة أو لجــزء
منهــا علــى مواقعهــا االلكترونيــة أو علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا ،إعــادة
تركيبهــا أو االقتطــاع مــن محتواهــا بمــا يمــس مــن جوهــر مضمونهــا األصلــي أو يــؤ ّدي إلــى
تحميلــه معنــى مغايــر ًا.
الفصــل  :9تلتــزم وســائل اإلعــام بتمكــن كل مترشــح تع ـ ّرض للتشــويه أو الثلــب مــن حــق
الــرد ومــن التصحيــح إن وردت فــي شــأنه معلومــات خاطئــة مــن شــأنها تضليــل الناخبــن.
ويتــم ذلــك فــي أجــل ال يتجــاوز  24ســاعة مــن تاريــخ إيــداع املعنــي باألمــر لطلــب كتابــي فــي
الغــرض لــدى وســيلة اإلعــام املعنيــة.
الفصــل  :10تتــم ممارســة حــق الــرد والتصحيــح وفقــا للضوابــط املنصــوص عليهــا صلــب
كراســات الشــروط.
ال يجــوز أن يتض ّمــن حــق الــرد عبــارات مخالفــة للقانــون أو مســا مــن شــرف األشــخاص أو
ســمعتهم.
الفصــل  :11فــي صــورة رفــض الوســيلة اإلعالميــة املعنيــة تمكــن الطالــب مــن حــق الــرد أو
التصحيــح تتولــى إبالغــه بمقتضــى قــرار كتابــي معلــل .ويعــد الصمــت بعــد انقضــاء األجــل
املذكــور رفضــا ضمنيــا.
يتـ ّم الطعــن فــي قــرار الرفــض أمــام الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري فــي
أجــل ال يتجــاوز  24ســاعة مــن تاريخــه وتبــت الهيئــة فــي الطعــن فــي غضــون األربــع وعشــرين
ســاعة املوالية.
الفصــل  :12تلتــزم وســائل اإلعــام بعــدم الخلــط بــن برامــج الحملــة االنتخابيــة الرئاســية
وبرامــج الحملــة االنتخابيــة التشــريعية وأن تكــون البرمجــة املخصصــة لــكل منهمــا مســبوقة
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خاصــة بهــا ،كمــا يشــار إلــى ذلــك صراحــة خــال البــث.
بشــارة ســمعية أو بصر ّيــة
ّ
الفصــل  :13تُعــد وســائل اإلعــام قبــل انطــاق كل مــن الحملــة االنتخابيــة الرئاســية والحملــة
االنتخابيــة التشــريعية مخططــن تفصيليــن للبرامــج املخصصــة للتغطيــة ،يتــم ضبطهمــا
بالتشــاور مــع الهيئــات التحريريــة .ولهــا حريــة تحديــد عــدد البرامــج املخصصــة ونوعيتهــا
مــع مراعــاة أحــكام هــذا القــرار.
ويشــمل املخطــط البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة لوســائل اإلعــام ومــا يبــث علــى مواقعهــا
االلكترونيــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي الرســمية التابعــة لهــا.
ّ
املخطــط التفصيلــي للهيئــة العليــا املســتقلة
الفصــل  :14تلتــزم وســائل اإلعــام بتســليم
لالتصــال الســمعي والبصــري ،وذلــك قبــل بدايــة الحملــة االنتخابيــة بســبعة أيــام علــى األقــل،
ونشــره علــى املواقــع االلكترونيــة الخاصــة بهــا.
الفصــل  :15تلتــزم وســائل اإلعــام بتأمــن نشــرات إخباريــة خاصــة بالحملــة االنتخابيــة ،وفــق
مــا تســمح بــه إمكانياتهــا ومواردها البشــرية.
وتلتــزم بعــدم دمــج فقــرات ترفيهيــة ضمــن البرامــج واملجــات اإلخباريــة الخاصــة بالحملــة
االنتخابيــة.
كمــا تلتــزم عنــد إجــراء البرامــج الحواريــة باختيــار الضيــوف علــى أســاس التن ـ ّوع وعــدم
الســعي إلــى إقصــاء أي طــرف ،و علــى الصحفــي الــذي يديــر الحــوار ذكــر املعاييــر التــي تــم
علــى أساســها اســتضافتهم.
منســق خــاص يكــون املخاطــب املباشــر للتنســيق
الفصــل  :16تلتــزم كل وســيلة إعــام بتعيــن ّ
مــع جميــع األطــراف والهيــاكل املعن ّيــة خــال الحملــة االنتخابيــة.
الفصــل  :17تلتــزم وســائل اإلعــام بعــدم اإلعــان عــن نتائــج ســبر آراء الناخبــن عنــد
خروجهــم مــن مكاتــب االقتــراع قبــل إغــاق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة بالنســبة
لالنتخابــات التشــريعية وغلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية.
الفصــل  :18يتعــن علــى وســائل اإلعــام ،عنــد اإلعــان عــن نتائــج ســبر اآلراء وفقــا للضوابــط
املذكــورة ،اإلشــارة إلــى مــا يلي:
• أن النتائج املعروضة ال تعكس النتائج النهائية للتصويت،
• اإلعــان عــن اســم الهيــكل الــذي أعــد عمليــة ســبر اآلراء ،واملنهجيــة املعتمــدة،
وتفاصيــل العينــة ،ونســبة الخطــأ ،والجهــة أو الشــخص أو الحــزب الــذي ُأنجــز
الســبر بطلــب منــه.
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الفصــل  :19يحجــر علــى وســائل اإلعــام اإلعــان عــن النتائــج األوليــة أو النهائيــة لالنتخابات
قبــل اإلعــان عنهــا بصفــة رســمية مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابات.

القسم الثاني  -النفاذ إلى وسائل اإلعالم السمعي والبصري
الفصــل  :20تلتــزم وســائل اإلعــام خــال الحملــة االنتخابيــة بضمــان التنــوع مــن خــال
حضــور مختلــف الحساســيات الفكريــة والسياســية ،وذلــك مــن خــال توفيــر تغطيــة إعالميــة
تحتــرم قاعــدة املســاواة بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية وتحتــرم قاعــدة اإلنصــاف بالنســبة
لالنتخابــات التشــريعية.
تلتــزم كافــة القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة التــي تبــث علــى املســتوى الوطنــي بتحقيــق اإلنصــاف
باعتمــاد التناســب علــى املســتوى الوطنــي ،كمــا تلتــزم القنــوات الجهويــة بتحقيــق اإلنصــاف
باعتمــاد التناســب علــى املســتوى الجغرافــي املشــمول بمجــال بثهــا املحــدد فــي اتفاقيــات
اإلجــازة ،بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية.
وإذا اقتصــرت التغطيــة اإلعالميــة لبرنامــج أو جــزء منــه علــى دائــرة انتخابيــة محــددة أو أكثــر،
يتــم اعتمــاد التناســب بالنســبة إلــى الدائــرة أو الدوائــر االنتخابيــة املعنية.
الفصــل  :21تعمــل وســائل اإلعــام علــى التعريــف بالقائمــات املترشــحة لالنتخابــات
التشــريعية أيــا كانــت نســبة حضورهــا فــي الدوائــر االنتخابيــة.
الفصل  :22تحتسب ضمن التغطية اإلعالمية للحملة كل تغطية:
• ت ّم التعبير فيها من املترشح بصفته تلك ،أو بأي صفة أخرى،
• ت ّمــت فــي البرامــج املتعلقــة بالحملــة أو فــي غيرهــا .ويســتثنى مــن ذلــك مــا يقتضيــه
حــق الــرد أو التصحيــح.
الفصــل  :23تعمــل وســائل اإلعــام علــى توفيــر ظــروف بــث وإنتــاج متماثلــة لــكل املترشــحني
لالنتخابات.
الفصــل  :24تلتــزم وســائل اإلعــام بعــدم دعــوة املترشــحني فــي البرامــج غيــر املخصصــة
للحملــة االنتخابيــة.
الفصــل  :25تعمــل وســائل اإلعــام علــى مراعــاة مبــدأ التناصــف فــي مختلــف البرامــج
اإلذاعيــة والتلفزيــة املخصصــة لالنتخابــات ،وعــدم التعاطــي مــع الضيفــات واملترشــحات وفــق
خطــاب مهــن أو فوقــي أو ســاخر ومراعــاة مبــادئ مقاربــة النــوع االجتماعــي.
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الفصــل  :26تعمــل وســائل اإلعــام علــى تشــريك الشــباب فــي مختلــف البرامــج اإلذاعيــة
والتلفزيــة املخصصــة للحملــة االنتخابيــة وفــي نقــاش املواضيــع ذات العالقــة بالشــأن العــام.
الفصــل  :27تعمــل وســائل اإلعــام علــى تيســير نفــاذ املترشــحني لالنتخابــات والضيــوف مــن
ذوي اإلعاقــة إلــى البرامــج املخصصــة للحملــة االنتخابيــة ،وذلــك بالوســائل املالئمــة.

القسم الثالث  -الدعاية االنتخابية غير املباشرة
الفصــل  :28يمنــع خــال الحملــة االنتخابيــة بــث كل خطــاب رســمي أو تدخــل إعالمــي صــادر
عــن رئاســة الجمهوريــة أو الحكومــة أو أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب أو املجالــس الجهويــة
أو البلديــة أو عــن أي ســلطة عموميــة أخــرى يتضمــن دعايــة انتخابيــة بصــورة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة.
الفصــل  :29يمنــع توظيــف املنشــآت اإلعالميــة مــن قبــل أصحابهــا أو املســاهمني فيهــا أو مــن
قبــل ذوي العالقــة الثابتــة للدعايــة املباشــرة أو غيــر املباشــرة للمترشــحني منهــم أو للدعايــة
املضــادة ملنافســيهم
الفصــل  :30تلتــزم وســائل اإلعــام بمنــع ظهــور كل مــن ترشــح مــن املنشــطني ومحــرري
األخبــار ومقدمــي البرامــج والصحفيــن واملســؤولني التابعــن لها ،صــورة أو صوتــا ،ببرامجها
املخصصــة للقائمــات
اإلذاعيــة والتلفزيــة خــال الحملــة االنتخابيــة ،وذلــك فــي غيــر املســاحات
ّ
املترشــحة.
كمــا تلتــزم بعــدم تكليــف أعوانهــا الذيــن يباشــرون مهامـ ًا تحرير ّيــة والذيــن ترشــحوا أو أعلنــوا
ترشــحهم لالنتخابــات بمهــام لهــا عالقــة بالتغطيــة اإلعالميــة للحملــة.

القسم الرابع  -في التزامات وسائل اإلعالم السمعي البصري العمومي
الفصــل  :31تلتــزم وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري العمومــي بصفتهــا مرفقــا عموميــا
بتســخير إمكانياتهــا لضمــان تغطيــة شــاملة لالنتخابــات .وعليهــا تخصيــص جــزء مــن
برمجتهــا قبــل بدايــة الحملــة االنتخابيــة إلنــارة الناخبــن وتبيــان أهميــة العمليــة االنتخابيــة
وتمكينهــم مــن املعلومــات الدقيقــة التــي تدعــم إرادتهــم الحــرة فــي عمليــة االختيــار.
الفصــل  :32تلتــزم وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري العمومــي بتيســير نفــاذ املترشــحني
ذوي اإلعاقــة إلــى البرامــج املتعلقــة بالحملــة مــن خــال توفيــر التقنيــات املناســبة وتعمــل علــى
تأمــن مواكبــة النشــرات اإلخباريــة بلغــة اإلشــارة.
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الباب الثالث

فــي قواعد تنظيــم املناظــرات والتعبير
املباشر
القسم األول :في املناظرات

الفصــل  :33لوســائل اإلعــام العموميــة تنظيــم مناظــرات بــن املترشــحني لالنتخابــات
الرئاســية فــي الــدور األول والثانــي تحــت إشــراف الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة
العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري.
ويمكــن لوســائل اإلعــام الســمعية والبصريــة الخاصــة املشــاركة فــي تنظيــم وبــث هــذه
املناظــرات بالتنســيق مــع مؤسســتي اإلذاعــة والتلفــزة التونســيتني.
ويشترط في هذه املناظرات ما يلي:
• خضــوع جميــع إجــراءات تنظيــم املناظــرة إلــى القرعــة ،بحضــور عــدل منفــذ ،فــي كل
مــا مــن شــأنه إعطــاء امتيــاز ملترشــح علــى حســاب آخــر.
• فــي الــدور األول ،يقــع تقســيم املترشــحني إلــى مجموعــات متســاوية باعتمــاد القرعــة
علــى أن يكــون فــي كل مجموعــة مرشــحا علــى األقــل لحــزب ممثــا فــي البرملــان
وتكــون أولويــة االختيــار لألكثــر تمثيــا فــي البرملــان ويلحــق البقيــة إذ زاد عددهــم
عــن عــدد املجموعــات بعمليــة القرعــة.
• يجــب أن يتــم ضبــط الخيــارات التقنيــة مســبقا وفــق تصــور مفصــل ،يهــدف إلــى
تحقيــق مبــدأ املســاواة بــن مختلــف املترشــحني ،ويخضــع إلــى مصادقــة هيئــة
االتصــال الســمعي البصــري.
• ضــرورة اعتمــاد مبــدأ التناصــف فــي اختيــار الصحفيــن وأن تتوفــر فيهــم الكفــاءة
وااللتــزام بأعلــى قــدر مــن قواعــد املهنــة وأخالقياتهــا.
• يلتزم الصحفيون املكلفون بإجراء املناظرة بما يلي:
§ إطالع املترشحني والجمهور مسبقا على قواعد إدارة النقاش،
§ الحيــاد فــي طريقــة طــرح األســئلة وإدارة الحــوار بمــا فــي ذلــك أشــكال
التعبيــر غيــر اللفظــي كالحركــة وتعبيــرات الوجــه،...
§ املســاواة بــن املترشــحني وعــدم اإلســاءة بــأي شــكل مــن األشــكال ألي
مشــارك منهــم.
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§ االلتزام باألسئلة املحددة مسبقا،
§ عدم االنخراط في محاججة املترشحني،
§ فــرض التــزام جميــع املترشــحني باحتــرام الحريــات الفرديــة وبعــدم
اســتعمال خطــاب فيــه ثلــب أو تمييــز أو تحريــض علــى الكراهيــة أو توظيــف
للديــن،
§ فرض احترام املدة الزمنية املخصصة لكل مترشح،
§ ضبــط زمــن أخــذ الكلمــة مســبقا بــن املترشــحني بالتســاوي وتخصيــص
نحــو ثلــث مــدة أخــذ الكلمــة لــكل مترشــح للتعليــق الحــر.
الفصــل :34يجــب إعــام جميــع املترشــحني بموعــد املناظــرة مســبقا وبمختلــف القواعــد التــي
تحكمها .
فــي حالــة تخلــي أحــد املترشــحني عــن املشــاركة بعــد إبــداء موافقتــه يتــم إجراؤهــا فــي املوعــد
املحــدد لهــا مــع الحفــاظ علــى التوقيــت املخصــص لــكل مترشــح.
وفــي حالــة امتنــاع أحــد املترشــحني عــن املشــاركة فــي املناظــرة ،فــي الــدور الثانــي لالنتخابات
الرئاســية ،أو االنســحاب منهــا بعــد موافقتــه ،يتــم إلغاؤها.
الفصــل  :35ال يمكــن لوســائل اإلعــام إعــادة بــث املناظــرات خــال فتــرة الحملــة االنتخابيــة
ســواء كل ّيــا أو جزئيــا.
الفصــل  :36فــي حالــة عــدم االلتــزام بقواعــد املناظــرة ،يمكــن التظلــم لــدى الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري فــورا.
يتم النظر في مطلب التظلم في أجل ال يتجاوز  24ساعة.
الفصــل  :37تحــدث لجنــة مشــتركة بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وهيئــة االتصــال
الســمعي البصــري تكلــف باإلشــراف علــى عمليــات القرعــة وحســن تنظيــم املناظــرات بمــا
يكفــل املســاواة بــن جميــع املترشــحني.
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القسم الثاني  -التعبير املباشر
الفصــل  :38فــي حــال إقــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري والهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات إمكانيــة اعتمــاد التعبيــر املباشــر كوســيلة لالتصــال مــن قبــل
املترشــحني لالنتخابــات الرئاســية والقائمــات املترشــحة لالنتخابــات التشــريعية يعهــد لوســائل
اإلعــام الســمعية والبصريــة العموميــة تنفيــذ ذلــك.
الفصــل  :39يت ـ ّم إنتــاج برامــج التعبيــر املباشــر وبثهــا فــي ظــروف متماثلــة بــن املترشــحني
والقائمــات املترشــحة.
الفصــل  :40تحــدد شــروط اإلنتــاج والعــرض بمــا فــي ذلــك شــكل ومــدة وتوقيــت وترتيــب
البــث وغيرهــا ضمــن مذكــرة تفصيليــة تضعهــا الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
والبصــري بالتنســيق مــع مؤسســتي اإلذاعــة والتلفــزة التونســية ،ويقــع نشــرها علــى أقصــى
تقديــر  72ســاعة بعــد نشــر القائمــات املترشــحة واملترشــحني املقبولــن نهائيــا.
الفصــل :41ـ تتخــذ مؤسســتا اإلذاعــة والتلفــزة التونســية التدابيــر الالزمــة لرفــع جميــع
العراقيــل التــي قــد تمنــع كل مترشــح ذي إعاقــة مــن التعبيــر فــي برامــج التعبيــر املباشــر ،بمــا
فــي ذلــك تيســير النفــاذ لألســتديوهات املع ـ ّدة إلنتــاج تلــك البرامــج.
الفصــل  :42ـ يتــم اإلعــان عــن البرامــج املخصصــة للتعبيــر املباشــر بواســطة إشــارة تبــث
قبــل وأثنــاء الحصــص املذكــورة تتض ّمــن إعفــاء منشــأة االتصــال الســمعي والبصــري مــن أيــة
مســؤولية ع ّمــا تضمنتــه تلــك الحصــص مــن مضامــن.
الفصــل  :43ـ ال يمكــن بــث برامــج التعبيــر املباشــر مــن قبــل وســائل اإلعــام واالتصــال
الســمعي والبصــري الخاصــة ،ويســمح اســتثنائيا ببــث مقتطفــات قصيــرة منهــا فــي إطــار
التعاليــق الصحفيــة دون أن يمــس ذلــك مــن مضمونهــا األصلــي أو يــؤ ّدي إلــى تحميلهــا
مضمونــ ًا مغايــر ًا.
الفصــل  :44ـ تضــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري علــى موقعهــا
االلكترونــي جــدوال خاصــا يتعلــق بالتغطيــة اإلعالميــة للحملــة.
وتنشــر كذلــك علــى موقعهــا االلكترونــي املذكــرة التفصيليــة لحصــص التعبيــر املباشــر
واملخططــات التفصيليــة للتغطيــة اإلعالميــة للحملــة املعتمــدة مــن قبــل وســائل اإلعــام
واالتصــال الســمعي والبصــري.

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصــل  :45تراقــب الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري مدى التزام وســائل
اإلعــام بمبــادئ املســاواة اإلنصــاف والتنــوع وقواعــد أخالقيــات املهنــة ،وتعــد تقريــرا دوريــا
فــي الغــرض يتــم نشــره للعمــوم.
الفصــل  :46يتـ ّم تحديــد النســب املئويــة للمــدد الزمنيــة املتعلقــة بحضــور القائمــات املترشــحة
فــي وســائل اإلعــام الســمعية والبصريــة العموميــة والخاصــة حــال ضبــط القائمــات النهائيــة
فــي جميــع الدوائــر وذلــك فــي إطــار ملحــق لهــذا القــرار.
الفصــل  :47كل خــرق لهــذا القــرار يعاقــب عليــه وفقــا ألحــكام التشــريع الجــاري بــه العمــل.
وتتخــذ الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري ،فــي صــورة معاينتهــا إلخــال
باملبــادئ املذكــورة أعــاه ،القــرارات الالزمــة ،وعلــى وســيلة اإلعــام املعنيــة تــدارك اإلخــال
املرتكــب فــي أجــل ال يتجــاوز  24ســاعة.
الفصــل  :48تلغــي أحــكام هــذا القــرار وتعــوض القــرار املشــترك بــن الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات والهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي والبصــري املــؤرخ فــي  5جويليــة  2014املتعلــق
بضبــط القواعــد الخاصــة للحملــة االنتخابيــة وحملــة االســتفتاء بوســائل اإلعــام واالتصــال
الســمعي والبصــري وإجراءاتهــا.
الفصــل  :49يصبــح هــذا القــرار نافــذا مــن تاريخــه وينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة
التونســية وعلــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واملوقــع االلكترونــي
للهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري.
ح ّرر بتونس في  21أوت 2019
رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
نبيل بفون

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال
السمعي والبصري
نوري اللجمي
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قــرار مشــترك بــن الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة العليــا
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري
مــؤرخ في  14فيفــري  2018يتع ّلق بضبط
الخاصــة بتغطيــة الحملــة
القواعــد
ّ
االنتخابيــة البلديــة والجهويــة بوســائل
اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري
وإجراءاتهــا 1كمــا تــ ّم تنقيحــه بالقــرار
املشــترك بينهمــا املــؤ ّرخ فــي  18أفريــل
2
2018
ومجلــس
لالنتخابــات
املســتقلة
العليــا
الهيئــة
مجلــس
إن
والبصــري،
الســمعي
لالتصــال
املســتقلة
العليــا
الهيئــة
وخاصــة
2014
جانفــي
27
فــي
املــؤرخ
التونســية
الجمهوريــة
دســتور
علــى
االطــاع
بعــد
ّ
الفصــول  31و 32و 34و 48و 49و 55و 75و 125و 126و 127و 133والفقــرة  8مــن الفصــل  148منــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتع ّلــق بالهيئــة
العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتع ّلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
وخاصــة الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل  67والفصــل  74منــه،
فيفــري 2017
ّ
وخاصــة الفصــول  3و 4و5
وعلــى املرســوم عــدد  116لســنة  2011املــؤرخ فــي  2نوفمبــر 2011
ّ
و 42و 43و 44و 45و 46منــه،
وبعد التداول ،ق ّررا ما يلي:
1
2

الرائد الرسمي عدد  14املؤرخ في  16فيفري .2018
الرائد الرسمي عدد  32املؤ ّرخ في  20أفريل .2018

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصــل  :1يضبــط هــذا القــرار قواعــد تغطيــة الحملــة االنتخابيــة البلديــة والجهويــة فــي
وســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاتهــا ،وذلــك بالنســبة لــكل برامجهــا
ســواء اإلخباريــة منهــا أو الحواريــة أو املناظــرات السياســية أو غيرهــا ،كمــا يضبــط شــروط
إنتــاج البرامــج والتقاريــر والفقــرات املتع ّلقــة بالحملــة االنتخابيــة البلديــة والجهويــة.
وتنطبــق أحــكام هــذا القــرار علــى وســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبصــري الوطن ّيــة
العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة وعلــى املواقــع االلكترونيــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي
الرســمية التابعــة لهــا ،وتنطبــق أيضــ ًا علــى مكاتــب ومراســلي القنــوات األجنبيــة وعلــى
الــوكاالت وشــركات اإلنتــاج املتعاقــدة معهــا داخــل الجمهوريــة التونس ـ ّية.
الفصل  :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
• الفتــرة االنتخابيــة :هــي املــدة التــي تضــم مرحلــة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة،
والحملــة ،وفتــرة الصمــت.
• مرحلــة مــا قبــل الحملــة االنتخابيــة :هــي املــدة الســابقة للحملــة االنتخابيــة
وتمتــد الــى شــهرين.
• الحملــة االنتخابيــة :مجمــوع األنشــطة التــي يقــوم بهــا املترشــحون أو القائمــات
املترشــحة أو مســاندوهم أو األحــزاب خــال الفتــرة املحــددة قانونا للتعريــف بالبرنامج
االنتخابــي باعتمــاد مختلــف وســائل الدعايــة واألســاليب املتاحــة قانونــا قصــد حــث
الناخبــن علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم االقتــراع .تفتتــح الحملــة قبــل يــوم االقتــراع
باثنــن وعشــرين يومــا وتنتهــي الحملــة أربــع وعشــرين ســاعة قبــل يــوم االقتــراع.
• فتــرة الصمــت :هــي املــدة التــي تضــم يــوم الصمــت االنتخابــي ويــوم االقتــراع إلــى
حــد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة.
• القائمة املترشحة :القائمة املترشحة في االنتخابات البلدية أو الجهوية.
• اتصــال ســمعي وبصــري :كل عمليــة وضــع علــى ذمــة العمــوم لخدمــات إذاعيــة
أو تلفزيــة كيفمــا كانــت طريقــة تقديمهــا.
• بث :تغطية منطقة جغرافية بالبرامج اإلذاعية والتلفزية.
• برنامــج :مجموعــة صــور أو أصــوات أو االثنــن معــا تشــكل وحــدة فــي إطــار
البرمجــة التــي تركزهــا منشــأة اتصــال ســمعي بصــري بوســائلها الخاصــة.
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• وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري الوطنيــة :هــي منشــآت االتصــال
الســمعي والبصــري العموميــة والخاصــة والجمعياتيــة التــي تمــارس نشــاط البــث
وفــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.
• اإلشــهار السياســي :هــو ّ
كل عمل ّيــة إشهـــــار أو دعايــــة بمقابــل مـــادي أو مجــــانا
تعتمــــد أســاليب وتقنيــات التسويــــق التجــاري ،موجهــــة للعمـــوم ،وتهــــدف إلــى
الترويــج لشــخص أو ملوقــف أو لبرنـــــامج أو لحــزب سياســــــــي ،بغــرض استمالــــــــة
الناخبيــــــــن أو التأثيــــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم عبــر وسائــــــل اإلعـــــــــــام
السمع ّيـــــــة أو البصر ّيــة أو املكتوبــة أو اإللكترون ّيــة ،أو عبــر وســائط إشــهار ّية ثابتــة
أو متنقلــة ،مركــزة باألماكــن أو الوســائل العموميــة أو الخاصــة.
• ســبر اآلراء :هــو تحقيــق إحصائــي يهــدف إلــى عــرض مؤشــرات كميــة فــي فتــرة
زمنيــة محــددة تتعلــق بــآراء أو نوايــا أو ســلوك املجتمــع مــن خــال اســتجواب عينــة.
• اإلنصــاف :هــو املعيــار املعتمــد لنفــاذ القائمــات املترشــحة لوســائل اإلعــام
الســمعية والبصريــة انطالقــا مــن قاعــدة التناســب بــن عــدد القائمــات املترشــحة
علــى املســتوى الوطنــي أو الجهــوي ونســبة الحضــور الزمنــي فــي وســائل اإلعــام
الســمعية والبصريــة.
• التناســب علــى املســتوى الوطنــي :هــو قاعــدة التــوازن بــن نســبة نفــاذ القائمات
املترشــحة لوســائل اإلعــام علــى أســاس نســبة عددهــا فــي الدوائــر االنتخابيــة أو
علــى مســتوى كامــل تــراب الجمهوريــة.
• التناســب علــى املســتوى الجهــوي :هــو قاعــدة التــوازن بني نســبة نفــاذ القائمات
املترشــحة لوســائل اإلعــام الجهويــة واملحليــة علــى أســاس نســبة عددهــا فــي الدوائــر
ا ملعنية
• الحيــاد :هــو التعامــل بموضوعيــة ونزاهــة مــع كافــة املترشــحني وعــدم االنحيــاز إلــى
أي قائمــة مترشــحة أو تعطيــل الحملــة االنتخابيــة لقائمــة مترشــحة ،وتجنــب كل مــا
مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة الناخــب.
• الثلــب :هــو كل ادعــاء أو نســبة شــيء غيــر صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن
ينــال مــن شــرف أو اعتبــار شــخص معــن بشــرط أن يترتــب عــن ذلــك ضــرر شــخصي
ومباشــر للشــخص املســتهدف.
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الباب الثاني

قواعــد التغطيــة اإلعالميــة أثنــاء
الحملــة االنتخابيــة
القسم األول  -القواعد العامة

الفصــل  :3تتم ّتــع وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري بحريــة التعبيــر واســتقاللية خطهــا
التحريــري فــي تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة مــع التزامهــا بمبــادئ املوضوعيــة والنزاهــة
والحيــاد.
الفصــل  :4تخضــع وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري فــي تغطيتهــا للحملــة االنتخابيــة
للضوابــط املنصــوص عليهــا بالتشــريع الجــاري بــه العمــل وألحــكام هــذا القــرار ولألحــكام
الــواردة فــي قــرار الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات املتع ّلــق بضبــط القواعــد والشــروط
التــي يتعــن علــى وســائل اإلعــام التقيــد بهــا أثنــاء الحملــة االنتخابيــة ،ولكراســات الشــروط
الصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري.
الفصــل  :5تلتــزم وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري بعــدم املســاس بحرمــة الحيــاة الخاصة
واملعطيــات الشــخصية للمترشــحني ،وتمتنــع عــن بــث كل خطــاب فيــه حــثّ علــى العنــف أو
الكراهيــة أو التعصــب أو التمييــز علــى أســاس اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الجهــة أو أي
أســاس آخــر ،وكل مــا مــن شــأنه أن يمــس مــن قيــم الدولــة املدنيــة الديمقراطيــة الــواردة فــي
الدســتور.
الفصــل  :6تلتــزم وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري عنــد اختيــار مقتطفــات مــن بيانــات
ّ
املترشــحة بعــدم تحريــف معناهــا العــام.
وتصريحــات القائمــات
ويمنــع عليهــا عنــد نشــر البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة للحملــة علــى مواقعهــا االلكترونيــة أو
علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا أن تقــوم بإعــادة تركيبهــا أو االقتطــاع مــن
محتواهــا بمــا يمــس مــن مضمونهــا األصلــي أو يــؤ ّدي إلــى تحميلــه مضمونـ ًا مغايــر ًا أو يخــل
بمبــدأي الحيــاد واإلنصــاف.
الفصــل  :7تلتــزم املنشــآت اإلعالميــة بمختلــف أصنافهــا بتأمــن تغطيــة الحملــة االنتخابيــة
مــن خــال صحفيــن لهــم قــدر مــن الحرفيــة والتجربــة وإملــام بالقوانــن والتراتيــب املنطبقــة
علــى العمليــة االنتخابيــة كمــا تلتــزم بتأمــن نشــرات إخباريــة وفــق مــا تســمح بــه إمكانياتهــا
التقنيــة واملاليــة ومواردهــا البشــرية.

263

264

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

وعلــى الصحفــي أيــا كان صنــف املنشــأة التــي يشــتغل بهــا االلتــزام بالقواعــد املهنيــة
واألخالقيــة وتغليــب حــق الناخــب فــي تغطيــة متوازنــة وذات مصداقيــة للحملــة وعــدم الخضوع
ألي شــكل مــن أشــكال التوجيــه أو التهديــد أو االبتــزاز.
ّ
مترشــحة
الفصــل  :8يجــب علــى وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري أن تم ّكــن كل قائمــة
تع ـ ّرض أحــد أفرادهــا للثلــب مــن حــق الــرد فــي وســيلة اإلعــام املعنيــة ومــن التصحيــح إن
وردت فــي شــأنها معطيــات خاطئــة ،بطلــب مــن املعنــي باألمــر ،وذلــك فــي أجــل ال يتجــاوز 24
ســاعة مــن تاريــخ إيــداع الطلــب.
الفصــل  :9ملمارســة حــق الــرد بســبب الثلــب ،يتعــن أن يكــون قــد ترتــب عــن املعلومــة أو
الخبــر نيــل مــن شــرف املترشــح أو ســمعته أو كرامتــه أو عرضــه.
ال يجــوز أن يتض ّمــن حــق الــرد عبــارات مخالفــة للقانــون أو للمصلحــة املشــروعة للغيــر أو مــن
شــأنها النيــل مــن شــرف الشــخص أو ســمعته.
الفصــل  :10يجــب أن تكــون البرامــج املخصصــة للحملــة االنتخابيــة مســبوقة بإشــارة ســمعية
خاصــة تعلــن عــن كونهــا تنــدرج ضمــن التغطيــة اإلعالميــة للحملــة ،كمــا يشــار
أو بصر ّيــة
ّ
إلــى ذلــك صراحــة خــال البــث.
الفصــل  :11تلتــزم املنشــآت االعالميــة بعــدم الخلــط بــن البرامــج واملجــات اإلخباريــة املتعلقــة
بتغطيــة الحملــة والبرامــج الترفيهية.
الفصــل  :12تلتــزم املنشــآت اإلعالميــة بمراعــاة ضوابــط الحملــة االنتخابيــة والصمــت
االنتخابــي وعــدم اإلعــان عــن نتائــج ســبر آراء الناخبــن عنــد خروجهــم مــن مكاتــب االقتــراع
قبــل إغــاق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة.
الفصــل  :13يتعــن علــى املنشــآت اإلعالميــة املعنيــة ،عنــد اإلعــان عــن نتائــج ســبر اآلراء بعــد
غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بالدائــرة االنتخابيــة ،اإلشــارة الــى مــا يلــي:
• أن النتائج املعروضة ال تعكس النتائج النهائية للتصويت.
• اإلعــان عــن اســم الهيــكل الــذي أعــد عمليــة الســبر ،واملنهجيــة املعتمــدة ،وتفاصيــل
العينــة ،ونســبة الخطــأ ،والجهــة أو الشــخص أو الحــزب الــذي ُأنجــز الســبر بطلــب منــه.
الفصــل  :14يحجــر علــى املنشــآت اإلعالميــة اإلعــان عــن النتائــج األوليــة أو النهائيــة
لالنتخابــات قبــل اإلعــان عنهــا بصفــة رســمية مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات.
الفصــل  :15تُعــد وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري قبــل انطــاق الحملــة االنتخابيــة
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مخططــا تفصيليــا تحــدده بالتشــاور مــع هيئاتهــا التحريريــة يراعــى فيــه ضوابــط الحملــة
وفقــا ملقتضيــات هــذا القــرار .ولوســائل اإلعــام الحــق فــي تحديــد عــدد ونوعيــة البرامــج
املخصصــة للحملــة ضمــن املخطــط.
وينطبــق هــذا املخطــط علــى البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة لوســائل اإلعــام الســمعي والبصــري
وعلــى مواقعهــا االلكترونيــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي الرســمية التابعــة لهــا.
ّ
املخطــط التفصيلــي فــور املصادقــة عليــه وقبــل
الفصــل  :16تلتــزم املنشــآت اإلعالميــة بتســليم
بدايــة الحملــة االنتخابيــة بســبعة أيــام علــى األقــل للهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي
والبصــري ،وبنشــره علــى املواقــع االلكترونيــة لوســائل اإلعــام الســمعي والبصــري.
منســق يكــون املخاطــب
الفصــل  :17تلتــزم منشــآت اإلعــام الســمعية والبصريــة بتعيــن ّ
املباشــر فــي عالقــة بجميــع األطــراف املعن ّيــة خــال الحملــة االنتخابيــة ،للمســاعدة علــى تذليــل
الصعوبــات وحــل االشــكاالت التــي يمكــن أن تطــرأ بمناســبة التغطيــة.

القسم الثاني  -النفاذ إلى وسائل اإلعالم السمعي والبصري
الفصــل  :18تضمــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري خــال الحملــة حــق
النفــاذ إلــى وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري بالنســبة إلــى جميــع القائمــات املترشــحة
علــى أســاس قاعــدة اإلنصــاف ،مــع مراعــاة األحــكام الــواردة فــي القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :19تلتــزم وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري خــال الحملــة باحتــرام الحــق فــي
ّ
املترشــحة وضمــان التنــوع
النفــاذ إليهــا علــى أســاس قاعــدة اإلنصــاف بــن جميــع القائمــات
مــن خــال حضــور مختلــف الحساســيات الفكريــة والسياســية .ويكــون ذلــك بتوفيــر تغطيــة
منصفــة للقائمــات املترشــحة لالنتخابــات البلديــة والجهويــة تكــون متناســبة مــع عــدد قائماتهــا
ّ
املترشــحة وفــق املعاييــر التاليــة:
األصناف

القائمات

نسبة التغطية

توزيع النسبة

الصنف 1

القائمات
املستقلة

% 36

توزع بالتساوي على
القائمات املستقلة

الصنف 2

من  300إلى 350

% 25

توزع على القائمات
بالتساوي
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الصنف 3

من  50إلى 299

% 15

الصنف 4

من  30إلى 49

% 13

الصنف 5

من  5إلى 29

%6

الصنف 6

أقل من 5

%5

أكثر من  100قائمة
يتحصل على % 7
أقل من  100قائمة يتحصل
على % 4
أكثر من  40قائمة يتحصل
على % 3
أقل من  40قائمة يتحصل
على % 2
أكثر من  10قائمات
يتحصل على % 1.5
أقل من  10قائمات
يتحصل على % 1
توزع بالتساوي بني
القائمات

تصــدر الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري مذكــرة تفســيرية
فــي كيفيــة توزيــع زمــن التغطيــة فــي وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري حســب
عــدد القائمــات املترشــحة فــي الدوائــر البلديــة.
تلتــزم كافــة القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة التــي تبــث علــى املســتوى الوطنــي بتحقيــق اإلنصــاف
باعتمــاد التناســب علــى املســتوى الوطنــي ،كمــا تلتــزم القنــوات الجهويــة بتحقيــق اإلنصــاف
باعتمــاد التناســب علــى املســتوى الجغرافــي املشــمول بمجــال بــث هــذه القنــوات املحــدد فــي
اتفاقيــات اإلجــازة.
وإذا اقتصــرت التغطيــة اإلعالميــة لبرنامــج أو جــزء منــه علــى دائــرة انتخابيــة محــددة أو أكثــر،
يتــم اعتمــاد التناســب بالنســبة إلــى الدائــرة أو الدوائــر االنتخابيــة املعنية.
الفصــل  :20تســهر املنشــآت اإلعالميــة علــى التعريــف بالقائمــات املترشــحة والتــي ال تنــدرج
ضمــن التصنيــف األدنــى الــوارد فــي هــذا القــرار (صنــف .)5
الفصل  :21تحتسب ضمن التغطية اإلعالمية للحملة كل تغطية للقائمة املترشحة:
• ت ّم التعبير فيها من عضو القائمة املترشحة بصفته تلك ،أو أي صفة أخرى،
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• تعلقت بمواضيع الحملة أو أي موضوع آخر،
• ت ّمــت فــي البرامــج املتعلقــة بالحملــة أو فــي غيرهــا .ويســتثنى مــن ذلــك مــا يقتضيــه
حــق الــرد أو التصحيــح.
الفصــل  :22تعمــل وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري علــى تمكــن القائمــات املترشــحة مــن
ظــروف بــث وإنتــاج متماثلــة.
الفصــل  :23تلتــزم املنشــآت االعالميــة بعــدم دعــوة املترشــحني فــي البرامــج غيــر املخصصــة
للحملــة االنتخابيــة.
الفصــل  :24تعمــل وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري علــى مراعــاة مبــدأ التناصــف فــي
مختلــف البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة املخصصــة لالنتخابــات البلديــة طيلــة الفتــرة االنتخابيــة.
الفصــل  :25تعمــل وســائل االعــام الســمعية والبصريــة علــى تشــريك الشــباب فــي مختلــف
البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة املخصصــة للحملــة وفــي مناقشــة املواضيــع ذات العالقــة بالشــأن
العــام.
الفصــل  :26تعمــل وســائل اإلعــام الســمعية والبصريــة علــى تيســير نفــاذ املترشــحني مــن
ذوي اإلعاقــة إلــى البرامــج املخصصــة للحملــة االنتخابيــة بالوســائل املالئمــة.

القسم الثالث  -الدعاية االنتخابية غير املباشرة
الفصــل  :27يمنــع خــال الحملــة بــث كل خطــاب رســمي أو تدخــل إعالمــي صــادر عــن رئاســة
الجمهوريــة أو الحكومــة أو أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب أو املجالــس الجهويــة أو البلديــة
أو النيابــات الخصوصيــة أو عــن أي ســلطة عموميــة أخــرى يتضمــن أي شــكل مــن أشــكال
الدعايــة االنتخابيــة ،ويســتثنى مــن ذلــك حالــة الضــرورة القصــوى ومــا تســتدعيه املصلحــة
العامــة ،علــى أال تتض ّمــن التدخــات دعايــة انتخابيــة.
ويعتبــر ضــرورة قصــوى كل حــدث وطنــي غيــر متكــرر أو طــرأ فــي ظروف اســتثنائية يســتوجب
خاصة.
ألهميتــه تغطيــة إعالميــة
ّ
الفصــل  :28تلتــزم وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري بمنــع ظهــور كل مــن ترشــح مــن
املنشــطني ومحــرري األخبــار ومقدمــي البرامــج والصحفيــن واملســؤولني التابعــن لهــا ،ســواء
بالصــورة أو بالصــوت ،ببرامجهــا اإلذاعيــة والتلفزيــة خــال الحملــة االنتخابيــة ،وذلــك فــي
املخصصــة للقائمــات املترشــحة.
غيــر املســاحات
ّ
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كمــا تلتــزم بعــدم تكليــف أعوانهــا الذيــن يباشــرون مهامـ ًا تحرير ّيــة والذيــن ترشــحوا أو أعلنــوا
ترشــحهم لالنتخابــات بمهــام لهــا عالقــة بالتغطيــة اإلعالميــة للحملة.

القسم الرابع  -في التزامات املنشآت السمعية البصرية العمومية
الفصــل  :29تلتــزم املنشــآت االعالميــة الســمعية والبصريــة العموميــة بصفتهــا مرفقــا عموميــا
بتســخير إمكانياتهــا لضمــان تغطيــة شــاملة لالنتخابــات البلديــة .وعليهــا تخصيــص جــزء مــن
برمجتهــا قبــل بدايــة الحملــة االنتخابيــة إلنــارة الناخبــن وتبيــان أهميــة العمليــة االنتخابيــة
وتمكينهــم مــن املعلومــات الدقيقــة التــي تدعــم إرادتهــم الحــرة فــي عمليــة االختيــار.
الفصــل  :30تلتــزم املنشــآت اإلعالميــة الســمعية والبصريــة العمومية بتيســير نفاذ املترشــحني
ذوي اإلعاقــة إلــى البرامــج املتعلقــة بالحملــة مــن خــال توفيــر التقنيــات املناســبة وتعمــل علــى
تأمــن مواكبــة النشــرات اإلخباريــة بلغــة اإلشــارة،

الباب الثالث

أحكام ختامية

الفصــل  :31تراقــب الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري مــدى احتــرام
وســائل اإلعــام الســمعي والبصــري مبــادئ اإلنصــاف والتنــوع وقواعــد أخالقيــات املهنــة،
وتعــد تقريــرا دوريــا فــي الغــرض يتــم نشــره للعمــوم.
الفصــل  :32تتخــذ الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري ،في صــورة معاينتها
إلخــال باملبــادئ املذكــورة أعــاه ،القــرارات الالزمــة وفقــا ألحــكام التشــريع الجــاري بــه
العمــل وعلــى وســيلة اإلعــام الســمعي والبصــري املعنيــة تــدارك اإلخــال املرتكــب فــي أجــل
ال يتجــاوز  24ســاعة.
الفصل  :33كل خرق لهذا القرار يعاقب عليه وفقا ألحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصــل  :34يصبــح هــذا القــرار نافــذا مــن تاريخــه وينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة
التونســية وعلــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات واملوقــع االلكترونــي
للهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري.
رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد التليلي املنصري

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال
السمعي والبصري
نوري اللجمي
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  27لســنة  2014بتاريــخ
 10ســبتمبر  2014يتعلــق بضبــط
القواعــد الخاصــة باســتعمال القائمــات
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة فــي
الخــارج لوســائل اإلعــام األجنبيــة.1

إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول  34و 55و 126منه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،وخاصـ ّة الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل  66منــه،
وعلــى املرســوم عــدد  115لســنة  2014املــؤرخ فــي  2نوفمبــر  2011واملتعلــق بحريــة الصحافــة
والطباعــة والنشــر،
وعلــى املرســوم عــدد  116لســنة  2011املــؤرخ فــي  2نوفمبــر  2011واملتع ّلــق بحريــة االتصــال
الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتق ّلة لالتصــال الســمعي والبصــري،
وبعــد التشــاور مــع الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالتصــال الســمعي والبصــري فيمــا يتع ّلــق بضبــط
الخاصــة باســتعمال القائمــات املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة فــي الخــارج
القواعــد
ّ
لوســائل االتصــال األجنبيــة الســمعية والبصريــة ،طبــق الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل  66مــن
القانــون االنتخابــي،
1

الرائد الرسمي عدد  78املؤرخ في  26سبتمبر .2014
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وبعد اﻟﺘﺪاول ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:
األول :يضبــط هــذا القــرار القواعــد الخاصــة باســتعمال القائمــات املترشــحة عــن
الفصــل ّ
الدوائــر االنتخابيــة فــي الخــارج لوســائل اإلعــام األجنبيــة ،الســمعية والبصريــة واملكتوبــة
وااللكترونيــة.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

الهيئات الفرعية:
		
		
		

الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل  21من
القانون األساسي عدد  23لسنة  2012املؤ ّرخ في  20ديسمبر 2012
واملتع ّلق بالهيئة العليا املستق ّلة لالنتخابات كما ت ّم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الالحقة.

كل وسيلة إعالم سمعية أو بصرية أو مكتوبة أو الكترونية ال تخضع
وسائل اإلعالم
للقانون التونسي.
األجنب ّية:
			
القائمات املترشحة :القائمات املترشحة في االنتخابات التشريعية.
		
الحملة:
		
		
		

مجموع األنشطة التي يقوم بها املترشحون أو القائمات للتعريف
بالبرنامج االنتخابي أو البرنامج املتعلق باالستفتاء باعتماد مختلف
وسائل الدعاية واألساليب املتاحة قانونا قصد حث الناخبني على
التصويت لفائدتهم يوم االقتراع.

ّ
املترشــحة عــن الدوائــر االنتخابيــة فــي الخــارج
الفصــل  1:2يســمح خــال الحملــة للقائمــات
دون ســواها باســتعمال وســائل اإلعــام األجنبيــة إذا كانــت:
موجهــة كليــ ًا أو جزئيــ ًا إلــى الدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــحت عنهــا القائمــة
• ّ
بالخــارج،
• تلتزم بمبدإ الحياد في تغطيتها املتع ّلقة بالحملة،
• تلتــزم باحتــرام الحرمــة الجســدية للمترشــحني والناخبــن وأعراضهــم وكرامتهــم،
الخاصــة للمترشــحني ومعطياتهــم الشــخصية ،وعــدم
وعــدم املســاس بحرمــة الحيــاة
ّ
والتعصــب والتمييــز،
الدعــوة إلــى الكراهيــة والعنــف
ّ
• تحتــرم الحــق فــي النفــاذ إليهــا علــى أســاس اإلنصــاف بــن جميــع القائمــات
1

يتكرر ترقيم الفصل  2في القرار ،بحسب الصيغة املنشورة بالرائد الرسمي.

القرارات الترتيبية :الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء

ّ
املترشــحة فــي الدائــرة االنتخابيــة خــال الحملــة.
ّ
املترشــحة فــي الخــارج تج ّنــب التعاطــي مــع وســائل إعــام ال تتو ّفــر
الفصــل  :3علــى القائمــات
فيهــا الشــروط املنصــوص عليهــا فــي الفصــل  2أعــاه.
الفصــل  :4تلتــزم القائمــة املترشــحة بإعــام الهيئــة الفرعيــة بالتغطيــة اإلعالميــة التــي شــاركت
فيهــا ،وم ّدهــا بنســخة منهــا ،فــي أجــل ال يتجــاوز  48ســاعة.
يتض ّمن اإلعالم وجوب ًا اسم وسيلة اإلعالم األجنبية وشكل التغطية اإلعالمية.
الفصــل  :5إذا تب ّيــن للهيئــة مــن املعطيــات املتو ّفــرة لديهــا عــدم احتــرام التغطيــة اإلعالميــة
ّ
املترشــحة بــأي وســيلة تتــرك أثــر ًا كتابيـ ًا
للشــروط الــواردة أعــاه ،تقــوم بالتنبيــه علــى القائمــة
والتذكيــر بإمكانيــة إلغــاء نتائــج الفائزيــن إذا أ ّثــرت املخالفــات علــى نتائــج االنتخابــات بصفــة
جوهر ّيــة وحاســمة طبــق الفصــل  143مــن القانــون االنتخابــي.
الفصــل  :6ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي
للهيئــة و ُين ّفــذ حــاال.
تونس في  10سبتمبر 2014
					

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

					

محمّد شفيق صرصار
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 .VIIاالقتراع والفرز واحتساب النتائج
قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  19لســنة  2014مــؤرخ
فــي  05أوت  2014يتعلــق بضبــط شــروط
وصيــغ تعيــن أعضــاء مكاتــب االقتــراع
وطــرق تعويضهــم 1كمــا تــم تنقيحــه
وإتمامــه بالقــرار عــدد  3لســنة 2018
املــؤرخ فــي  9جانفــي .2 2018
إن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلني  125و 126منه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممته،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء ،وخاصــة الفصــل  121منه،
وعلــى القانــون عــدد  36لســنة  2014املــؤرخ فــي  8جويليــة  2014واملتعلــق بتحديــد مواعيــد أول
انتخابــات تشــريعية ورئاســية بعــد املصادقــة علــى الدســتور،
وعلــى األمــر عــدد  1088لســنة  2011مــؤرخ فــي  03أوت  2011واملتعلــق بتقســيم الدوائــر
االنتخابيــة وبضبــط عــدد املقاعــد املخصصــة لهــا النتخابــات أعضــاء املجلــس الوطنــي
التأسيســي،
1
2

الرائد الرسمي عدد  64املؤرخ في  8أوت .2014
الرائد الرسمي عدد  6املؤرخ في  19جانفي .2018

القرارات الترتيبية :االقتراع والفرز واحتساب النتائج

وبعد التداول ق ّرر ما يلي:
الفصــل األول :يضبــط هــذا القــرار شــروط وصيــغ تعيــن أعضــاء مكاتــب االقتــراع فــي
االنتخابــات واالســتفتاء.
الفصــل  :2تعلــن الهيئــة عــن طريــق وســائل اإلعــام وبموقعهــا اإللكترونــي عــن آجــال فتــح
الترشــحات لعضويــة مكاتــب االقتــراع والشــروط والوثائــق املطلوبــة.
الفصــل ( 3جديــد) :تق ـدّم ملفــات الترشــح لــدى اإلدارات الفرعيــة للهيئــة الراجعــة
لهــا بالنظــر مكاتــب االقتــراع املترشــح لعضويتهــا ،وال يجــوز تقديــم أكثــر مــن
مطلــب ترشــح.
وبالنســبة إلــى الدوائــر االنتخابيــة بالخــارج ،يمكــن تقديــم ملفــات الترشــح
بالطــرق التــي تعلــن عنهــا الهيئــة فــي بــاغ فتــح الترشــحات.

الباب األ ّول

شروط عضوية مكاتب االقتراع

الفصل  :4يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب االقتراع ما يلي:
• صفة الناخب،
• مســتوى تعليمــي ال يقــل عــن الرابعــة ثانــوي (الســابعة ثانــوي نظــام قديــم) أو مــا
يعادلهــا،
• النزاهة والحياد واالستقاللية.
الفصل  :5ال يجوز ألي مترشح لعضوية مكاتب االقتراع أن يكون:
• مترشحا في االنتخابات،
• زوجــا أو أصــا أو فرعــا ألحــد املترشــحني ،ســواء كان مــن الدرجــة االولــى او
الثانيــة،
• صهرا ألحد املترشحني،
• أجيرا لدى أحد املترشحني أو األحزاب،
• منخرطا بحزب سياسي،
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• قــد تحمــل إحــدى املســؤوليات التاليــة فــي حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي
املنحـ ّـل
 oرئيس أو عضو بالديوان السياسي،
 oعضو باللجنة املركزية،

 oاملســؤولية السياســية بــاإلدارة املركزيــة :أمــن قــار أو أمــن مســاعد أو
مديــر ديــوان أو أمــن عــام لإلتحــاد التونســي ملنظمــات الشــباب أو مديــر
مركــز الدراســات والتكويــن أو رئيــس دائــرة أو عضــو املكتــب الوطنــي لطلبــة
التجمــع الدســتوري الديمقراطــي أو عضــو لجنــة تنســيق أو عضــو جامعــة
ترابيــة أو مهنيــة أو رئيــس شــعبة ترابيــة أو مهنيــة.
ويعاقــب بالســجن  6أشــهر وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل شــخص ينتحــل اســما أو صفــة
أو يدلــي بتصريحــات أو شــهائد مد ّلســة أو يخفــي حالــة حرمــان نــص عليهــا القانــون طبــق
الفصــل  158مــن القانــون االنتخابــي.
الفصل  :6يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
• اســتمارة ترشــح يمكــن ســحبها مــن اإلدارات الفرعيــة للهيئــة أو تحميلهــا مــن املوقــع
االلكتروني،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،
• صورتان شمسيتان،
• سيرة ذاتية متضمنة للخبرة املهنية وخبرة في املجال االنتخابي،
• نسخة من الشهادة املدرسية أو الشهادة العلمية،
• تصريــح علــى الشــرف معــ ّرف باإلمضــاء باســتيفاء املترشــح للشــروط الــواردة
بالفصــل  121مــن القانــون االنتخابــي وبهــذا القــرار وبصحــة البيانــات املقدمــة.

القرارات الترتيبية :االقتراع والفرز واحتساب النتائج

الباب الثاني

البت والنشر واملراجعة

الفصــل ( 7جديــد) :تتولــى الهيئــة فــرز مطالــب الترشــح وتق ـ ّرر قبــول املترشــحني
الذيــن اســتوفوا الشــروط القانونيــة فــي حــدود العــدد املطلــوب وتقــوم بتوزيعهــم
علــى الدوائــر االنتخابيــة.
وتنشــر الهيئــة قائمــة املترشــحني املقبولــن أوليــا بمقــرات اإلدارات الفرعيــة
وعلــى املوقــع االلكترونــي.
الفصــل  :8يمكــن ملمثلــي القائمــات املترشــحة لالنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة
واملترشــحني لالنتخابــات الرئاســية واألحــزاب فــي االســتفتاء طلــب مراجعــة تعيــن عضــو أو
أكثــر مــن أعضــاء مكاتــب االقتــراع لعــدم توفــر الشــروط الــواردة بالفصل ْيــن  4و 5مــن هــذا
القــرار.
يقـ ّدم طلــب املراجعــة بعــد اإلعــان عــن قائمــة املترشــحني املقبولــن لعضويــة مكاتــب االقتــراع،
ّ
للمترشــحني
وفــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــان عــن القائمــات املقبولــة نهائ ّيـ ًا
لالنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة أو قائمــة املترشــحني املقبولــن نهائ ّيــاً
لالنتخابــات الرئاســية أو قائمــة األحــزاب املشــاركة فــي االســتفتاء ،ويرفــق بــكل املعطيــات
واملؤيــدات الضروريــة.
الفصــل ( 9جديــد) :تبــت الهيئــة فــي مطالــب املراجعــة بعــد النظــر فــي التصريحــات
والوثائــق واملؤيــدات املقدمــة وتتولــى عنــد االقتضــاء شــطب أســماء املترشــحني
لعضويــة مكاتــب االقتــراع الذيــن قبلــت مطالــب املراجعــة املتع ّلقــة بهــم.
وتنشــر الهيئــة القائمــة النهائيــة ألعضــاء مكاتــب االقتــراع بمقــرات اإلدارات
الفرعيــة وعلــى املوقــع االلكترونــي.
الفصــل  :10تتولــى الهيئــة تكويــن أعضــاء مكاتــب االقتــراع بخصــوص اإلجــراءات املتعلقــة
ويتوجــب حضــور الــدورات التكوينيــة وكل مــن يتخلــف عنهــا
بعمليتــي االقتــراع والفــرز.
ّ
يشــطب اســمه مــن قائمــة أعضــاء مكاتــب االقتــراع.
الفصــل ( 11جديــد) :تتولــى الهيئــة تعيــن رؤســاء وأعضــاء مكاتــب االقتــراع مــن
تتولــى تعيــن رؤســاء مراكــز
بــن القائمــة النهائيــة املشــار إليهــا أعــاه ،كمــا ّ
االقتــراع وأعــوان إرشــاد مــن نفــس القائمــة.
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وتضبــط الهيئــة قائمــة أعضــاء احتياطيــن مــن بــن املترشــحني املســتوفني
للشــروط لســد الشــغور عنــد االقتضــاء بمراكــز ومكاتــب االقتــراع.
وتعمل الهيئة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حقهم في االقتراع.

الباب الثالث

استكمال قائمة املترشحني وتعويضهم

الفصــل  :12فــي حالــة عــدم ورود ترشــحات لعضويــة مكاتــب االقتــراع فــي دائــرة انتخابيــة
أو أكثــر ،أو كانــت الترشــحات املســتوفاة للشــروط القانونيــة دون العــدد املطلــوب ،يمكــن
اســتكمال النقــص مــن قائمــات املترشــحني فــي دوائــر انتخابيــة أخــرى ،والذيــن تتوفــر فيهــم
الشــروط القانونيــة.
كمــا يمكــن للهيئــة اســتكمال النقــص مــن األعــوان العموم ّيــن ،أو م ّمــن لــه تجربــة فــي
االنتخابــات الســابقة علــى أن تتوفــر فيهــم الشــروط املذكــورة فــي الفصل ْيــن  4و 5أعــاه.
وتقــوم الهيئــة بنشــر قائمــة املترشــحني املقبولــن الســتكمال النقــص والبــت فــي
مطالــب املراجعــة املتعلقــة بهــا وفــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــول  7و8
و 9أعــاه.
الفصل ُ ( :13ألغي بمقتضى قرار الهيئة عدد  3لســنة  2018املؤرخ في  9جانفي )2018

الباب الرابع

املنحة االنتخابية

الفصــل ( 14جديــد) :تســند إلــى أعضــاء مراكــز ومكاتــب االقتــراع منحــة عــن
التكويــن ومنحــة عــن االقتــراع والفــرز ،يحــدد مقدارهمــا مجلــس الهيئــة.
بصــرف النظــر عــن العقوبــة املبينــة بالفصــل  151مــن القانــون االنتخابــي ،ال تســند
املنحتــان املذكورتــان إلــى األعضــاء الذيــن تخلفــوا عــن الحضــور يــوم االقتــراع.

القرارات الترتيبية :االقتراع والفرز واحتساب النتائج

ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع االلكترونــي للهيئــة وينفــذ
حــاال.
تونس في  05أوت 2014
				
				

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  30لســنة  2014مــؤرخ
فــي  8ســبتمبر  2014يتعلــق بقواعــد
وإجــراءات االقتــراع والفــرز 1كمــا تــم
تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد  2لســنة
 2018املــؤرخ فــي  2جانفــي .2 2018

إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
بعــد االطــاع علــى دســتور الجمهوريــة التونســية وخاصــة الفصــول  34و 54و 55و 75و126
منــه،
وعلــى القانــون التأسيســي عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ فــي  16ديســمبر  2011واملتعلــق بالتنظيــم
املؤقــت للســلط العموميــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وت ّممته،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
واالستفتاء،
وبعد اﻟﺘﺪاول ،ﻗﺮر ﻣﺎ يلي:
الفصــل األول :ينظــم هــذا القــرار قواعــد وإجــراءات االقتــراع والفــرز لالنتخابــات التشــريعية
والبلديــة والجهوية والرئاســية واالســتفتاء.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة:

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

1
2

الرائد الرسمي عدد  82املؤرخ في  10أكتوبر .2014
الرائد الرسمي عدد  4املؤرخ في  2جانفي .2018

القرارات الترتيبية :االقتراع والفرز واحتساب النتائج

الهيئات الفرعية:
		
		
		

الهيئــات التــي يمكــن أن يحدثهــا مجلــس الهيئــة بموجــب الفصــل  21مــن
القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر 2012
واملتع ّلــق بالهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات كمــا ت ـ ّم تنقيحــه وإتمامــه
بالنصوص الالحقة.

قائمات الناخبني :قائمــات مســتخرجة مــن ســجل الناخبــن توضــع علــى
ذمــة العمــوم وتتضمــن بيانــات األشــخاص الذيــن يحــق
		
لهم التصويت في االنتخابات أو االستفتاء.
		
القائمة املترشحة أو املترشح أو الحزب :القائمات املترشحة في االنتخابات التشريعية
أو البلديــة أو الجهويــة أو املترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية أو
		
الحزب في االستفتاء
		
مركز االقتراع أو املركز :الفضاء الذي يضم مكتب اقتراع أو أكثر.
املخصص للتصويت داخل مركز االقتراع.
مكتب االقتراع أو املكتب :املكان
ّ
مركز الجمع:
		

مركــز يمكــن أن تع ّينــه الهيئــة لجمــع نتائــج االقتــراع فــي جــزء مــن
الدائرة االنتخابية قبل إحالتها إلى املكتب املركزي.

ورقة تصويت:
		

الورقــة التــي تعدهــا الهيئــة لتضعهــا علــى ذمــة الناخــب يــوم االقتــراع
والتي يض ّمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.

ورقة تالفة:
		

كل ورقــة معــدة للتصويــت تعرضــت ملــا جعلهــا غيــر صالحــة ،ويتــم
استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.

ورقة ملغاة:
		
		

كل ورقــة تصويــت ال تُع ّبــر بشــكل واضــح عــن ارادة الناخــب أو تتضمــن
مــا يتعــارض مــع املبــادئ املنصــوص عليهــا بالفصــل  2مــن القانــون
االنتخابي.

ورقة بيضاء:

كل ورقــة تصويــت ال تتضمــن أيــة عالمــة مهمــا كان نوعهــا.

األصوات املصرح بها :مجموع األصوات التي تحصلت عليها كل القائمات املترشحة
بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية أو
		
كل املترشحني بالنسبة إلى االنتخابات الرئاس ّية أو كل
		
تصويت باملوافقة والرفض بالنسبة لالستفتاء.
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الباب األ ّول

أحكام عامة

الفصل  :3مدة االقتراع يوم واحد يوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.
وتجــري عمليــة التصويــت للتونســيني بالخــارج بالنســبة لالنتخابــات واالســتفتاء فــي ثالثــة
أيــام متتاليــة يوافقآخرهــا يــوم االقتــراع داخــل الجمهوريــة.
وتجــري عمليــة التصويــت للعســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي بالنســبة
لالنتخابــات البلديــة والجهويــة قبــل يــوم االقتــراع فــي أجــل تضبطــه الهيئــة.
الفصــل  :4يحــق لــكل تونســي مقيــم داخــل الجمهور ّيــة أو خارجهــا ،ومرســم
بقائمــة الناخبــن ،أن يمــارس حقــه فــي االقتــراع.
وال يحــق ملــن لــم يكــن مرســما فــي قائمــة الناخبــن فــي الــدورة األولــى لالنتخابــات الرئاســية
املشــاركة فــي الــدورة الثانيــة منهــا.
الفصل  :5يجري التصويت باالقتراع العام والحر واملباشر والسري والنزيه والشفاف.
الفصل  :6التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
الفصل  :7سرية االقتراع حق لكل ناخب وال يجوز ألحد اإلخالل به أو التنازل عنه.
ّ
واملترشــحني
الفصــل  :8تتــم عمليــة االقتــراع بصفــة شــفافة تُم ّكــن ممثلــي القائمــات املترشــحة
واألحــزاب واملالحظــن والصحافيــن املعتمديــن مــن قبــل الهيئــة مــن مراقبتهــا مــع االلتــزام
بقواعــد الســلوك الخاصــة بهــم.
الفصــل  8مكــرر :يتــم تصويــت العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي فــي
ضمهــا أثنــاء الفــرز إلــى مكاتــب اقتــراع
مكاتــب اقتــراع تحددهــا الهيئــة ويتــم ّ
أخــرى تابعــة لنفــس الدائــرة االنتخابيــة البلديــة أو الجهويــة.

القرارات الترتيبية :االقتراع والفرز واحتساب النتائج

الباب الثاني

االقتراع

األول  -مراكز ومكاتب االقتراع
القسم ّ
الفصــل  :9تضبــط الهيئــة قائمــة مكاتــب االقتــراع لــكل دائــرة انتخابيــة أو بلديــة أو معتمديــة
أو عمــادة وتعمــل علــى أن ال يتجــاوز عــدد الناخبــن  600ناخــب فــي كل مكتــب اقتــراع.
يحجــر ايــواء مكاتــب االقتــراع فــي مقــرات االحــزاب السياســية أو األماكــن التابعــة لهــا أو
للجمعيــات أو املنظمــات غيــر الحكوميــة.
الفصــل  :10يتكـ ّون مركــز االقتــراع مــن رئيــس وعضــو إرشــاد أو أكثــر ،ويتــم تعيينهــم وفــق
شــروط وصيــغ تضبطهــا الهيئــة.
يختــص رئيــس مركــز االقتــراع بالعمليــات التنســيق ّية واللوجســتية وحفــظ النظــام بســاحة
املركــز وتســهيل عمــل رؤســاء مكاتــب االقتــراع ،ويســاعده فــي ذلــك أعضــاء اإلرشــاد.
الفصــل  :11يتكــون مكتــب االقتــراع مــن عــدد مــن األعضــاء مــن بينهــم رئيــس
املكتــب يك ّلفــون خاصــ ًة بالتالــي:
• التث ّبت من الهوية،
• مسك وتسليم أوراق التصويت،
• التحبير في صورة اعتماده،
• مراقبة صندوق االقتراع.
ويتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع الســهر علــى حســن ســير عمليــة االقتــراع ولــه اتخــاذ كل
التدابيــر الكفيلــة بتحقيــق ذلــك ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه ألحــد أعضــاء مكتــب االقتــراع.

القسم الثاني  -ضوابط عملية االقتراع
الفصل  :12يقتصر حق الدخول إلى مراكز ومكاتب االقتراع على:
• الناخبني بغرض التصويت،
• مرافقي الناخبني ذوي اإلعاقة،
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• أعضاء الهيئة وأعوانها الحاملني للشارات التي تصدرها الهيئة،
• ممثلــي القائمــات املترشــحة واملترشــحني واألحــزاب واملالحظــن والصحفيــن
والضيــوف واملترجمــن العاملــن معهــم ،علــى أن يكونــوا حاملــن لبطاقــات اعتمادهــم.
لرئيــس مكتــب االقتــراع تحديــد عــدد األشــخاص املخــ ّول لهــم الدخــول للمكتــب وفــق مــا
تســمح بــه طاقــة اســتيعابه.
الفصــل  :13يحفــظ رئيــس مكتــب االقتــراع النظــام داخــل مكتــب االقتــراع ،ويحفــظ رئيــس
مركــز االقتــراع النظــام داخــل املركــز ،ويمكــن لهمــا االســتعانة بالقــوة العامــة عنــد االقتضــاء.
ويحجــر حمــل أي نــوع مــن أنــواع الســاح داخــل مراكــز ومكاتــب االقتــراع ،إال بالنســبة إلــى
أعــوان قــوات األمــن الوطنــي والجيــش الوطنــي املوجوديــن بموافقــة رئيــس مركــز أو مكتــب
االقتــراع.
الفصــل  :14يحجــر علــى أعضــاء مكاتــب االقتــراع واملالحظــن وممثلــي املترشــحني أو
القائمــات املترشــحة أو األحــزاب حمــل أي شــارة تــدل علــى االنتمــاء السياســي داخــل مركــز
أو مكتــب االقتــراع ،ويحــرص كل مــن رئيــس مكتــب ومركــز االقتــراع علــى التقيــد بهــذا
التحجيــر.
تحجــر أنشــطة الدعايــة االنتخابيــة داخــل مراكــز ومكاتــب االقتــراع أو فــي
الفصــل ّ :15
محيطهمــا.
ويمنع استخدام مكبرات الصوت داخل مركز االقتراع أو في محيطه.
يحجر إجراء مقابالت صحفية داخل مكتب االقتراع.
الفصل ّ :16
ويمنــع علــى الصحافيــن اســتعمال آالت التصويــر داخــل مكتــب االقتــراع إال بــإذن مــن رئيــس
املكتب.
الفصل  :17يمنع استطالع آراء الناخبني داخل مراكز ومكاتب االقتراع.
و ُيحجــر اســتطالع آراء الناخبــن مــن العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي
عنــد خروجهــم مــن مكاتــب التصويــت ،فــي محيــط مراكــز ومكاتــب االقتــراع.
الفصــل  :18باســتثناء رئيــس مكتــب االقتــراع ،يحجــر علــى كل املتواجديــن باملكتــب اســتعمال
ألي ســبب كان.
الهاتــف الجــوال ّ
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القسم الثالث  -عمل ّية االقتراع
األول :اإلجراءات التحضير ّية
الفرع ّ
الفصــل  :19يحضــر أعضــاء املكتــب وجوبــا إلــى مركــز االقتــراع قبــل ســاعة علــى األقــل مــن
انطــاق موعــد االقتــراع لتهيئــة مكاتــب االقتــراع.
وفــي حالــة تغيــب رئيــس مكتــب االقتــراع ،يتو ّلــى أكبــر األعضــاء ســن ًا فتــح مكتــب االقتــراع
والقيــام بمهــام الرئيــس إلــى حــن حضــوره أو تعويضــه.
وال يجوز أن يقل عدد أعضاء مكتب االقتراع في جميع الحاالت عن عضوين اثنني.
وفــي كل الحــاالت يتــم التعويــض بالتنســيق مــع رئيــس مركــز االقتــراع مــع إعــام
الهيئة.
الفصــل  19مكــ ّرر :يعلــق بمدخــل كل مركــز أو مكتــب اقتــراع نســخة مــن قائمــة
الناخبــن املرســمني بــه ،وال يتــم تعليــق قائمــات الناخبــن فــي مدخــل مركــز
أو مكتــب االقتــراع املخصــص للناخبــن مــن العســكريني وأعــوان قــوات األمــن
الداخلــي.
ّ
املترشــحة
الفصــل  :20يقــوم رئيــس املكتــب أمــام الحاضريــن مــن املالحظني وممثلــي القائمات
ّ
املترشــحني أو األحــزاب والصحافيــن بالعمليات التالية:
أو
 .1فتــح صنــدوق االقتــراع وإخــراج مــا بــه مــن مــواد انتخابيــة والتأكــد مــن توفــر
جميــع املــواد،
 .2التأ ّكد من أن الصندوق فارغ وعرضه على الحاضرين،
 .3إغــاق الصنــدوق بواســطة األقفــال البالســتكية املعــدة للغــرض مــع االبقــاء علــى
الفتحــة العلويــة مفتوحــة،
 .4عد أوراق التصويت املس ّلمة.
الفصــل  :21يتولــى رئيــس املكتــب أو مــن يك ّلفــه تعميــر محضــر عمليــة االقتــراع وذلــك بــإدراج
البيانــات التاليــة وجوب ًا:
• عدد أوراق التصويت املس ّلمة،
• أرقام األقفال البالستيكية التي أغلق بها الصندوق،
املرسمني باملكتب.
• عدد الناخبني
ّ
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ّ
املترشــحة
الفصــل  :22يمضــي أعضــاء مكتــب االقتــراع والحاضــرون مــن مم ّثلــي القائمــات
ّ
املترشــحني أو األحــزاب علــى محضــر عمليــة االقتــراع.
أو
وفــي صــورة رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع ذكــر األســباب إن
وجــدت.
الفصــل ( 23جديــد) :فــي صــورة تعــذر فتــح مكتــب االقتــراع فــي املوعــد املحــدد
ألســباب طارئــة ،يمكــن لرئيــس املركــز بعــد إعــام الهيئــة تأجيــل فتــح املكتــب،
ويت ـ ّم التنصيــص علــى التأجيــل وأســبابه فــي دفتــر مكتــب االقتــراع مــع األخــذ
بعــن االعتبــار مــدة التأخيــر فــي توقيــت غلــق املكتــب.
وإذا تبــن للهيئــة اســتحالة إجــراء االنتخابــات بمكتــب اقتــراع أو أكثــر ،يمكنهــا
تأجيــل االقتــراع فــي هــذه املكاتــب بقــرار معلــل مــن مجلســها وذلــك طبقــا للفصــل
 105مــن القانــون االنتخابــي .وينشــر قــرار التأجيــل باملوقــع االلكترونــي للهيئــة
وتتولــى الهيئــة اإلعــان عــن املوعــد الجديــد لالقتــراع عــن طريــق وســائل االتصــال
الســمعية والبصريــة واملكتوبــة.

الفرع الثاني :سير عملية االقتراع
الفصــل ُ :24يمــارس حــق االقتــراع داخــل مكاتــب االقتــراع ،ويصــوت الناخــب فــي املكتــب
الــذي ورد بــه اســمه.
وتتو ّلــى الهيئــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان ممارســة أعضــاء مراكــز ومكاتــب االقتــراع
ح ّقهــم فــي التصويــت.
الفصــل  :25يتع ّيــن تمكــن الناخبــن مــن الدخــول إلــى مكتــب االقتــراع واإلدالء بأصواتهــم
ابتــداء مــن الســاعة املحــددة مــن قبــل الهيئــة ،وتُعطــى األولويــة فــي الدخــول لــذوي اإلعاقــة
وكبــار الســن والنســاء الحوامــل.
الفصــل  :26فــي حالــة اســتخدام الحبــر االنتخابــي ُيعتبــر تحبيــر أحــد أصابــع اليديــن شــرط ًا
إلتمــام عمليــة االقتــراع فيمــا عــدا حــاالت اإلعاقــة العضويــة التــي يتعـ ّذر معهــا التحبيــر.
الفصــل  :27ملمارســة حقــه فــي التصويــت ،يســتظهر الناخــب ببطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو
جــواز ســفره دون غيرهمــا.
املخصصــة لذلــك بقائمــة
يتــم التثبــت مــن هويــة الناخــب ويمضــي أو يبصــم فــي الخانــة
ّ
الناخبــن.
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وفــي حالــة تبايــن عــدد جــواز ســفر الناخــب مــع العــدد املض ّمــن بقائمــة الناخبــن ،يتو ّلــى
رئيــس املكتــب بعــد التثبــت مــن تطابــق املعطيــات املتع ّلقــة باالســم التنصيــص صلــب قائمــة
الناخبــن علــى العــدد الجديــد ،و ُيمضــي رئيــس املكتــب ضمــن خانــة املالحظــات.
الفصــل  :28يتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع أو مــن يكلفــه مــن األعضــاء ختــم ورقــة التصويــت،
وإذا وجــد بهــا عيب ـ ًا يجعلهــا غيــر صالحــة ،تعتبــر ورقــة تالفــة وتوضــع فــي الظــرف املعــد
للغــرض.
الفصــل  :29يتــم االقتــراع وجوبـ ًا داخــل الخلــوة .ويضــع الناخــب عالمــة أمــام اســم القائمــة
ّ
املترشــحة أو اســم املترشــح الــذي يريــد التصويــت لــه أو اإلجابــة التــي يختارها في االســتفتاء.
الفصــل  :30فــي حالــة الخطــأ فــي اســتعمال ورقــة التصويــت أو فــي حالــة إتالفهــا يمكــن
للناخــب أن يطلــب وملــرة واحــدة فقــط ورقــة تصويــت أخــرى ،ويتسـ ّلم رئيــس مكتــب االقتــراع أو
مــن ينوبــه الورقــة التالفــة دون أن يطلــع علــى اختيــار الناخــب ويضعهــا فــي الظــرف املخصــص
للغــرض ،ويتــم تســليم ورقــة جديــدة إلــى الناخــب.
يتو ّلــى الناخــب وضــع ورقــة التصويــت بنفســه فــي الصنــدوق ،وإذا تعـ ّذر عليــه ذلــك يســاعده
رئيــس املكتــب أو مــن يك ّلفــه.
الفصــل  :31يتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع النظــر فــي تحفظــات مم ّثلــي املترشــحني أو
القائمــات املترشــحة أو األحــزاب حــول تطبيــق التراتيــب واإلجــراءات املتع ّلقــة باالقتــراع طبــق
القانــون والنصــوص الترتيبيــة الصــادرة عــن الهيئــة فــي الغــرض .وتكــون قراراتــه نافــذة فــور
صدورهــا علــى أن يت ـ ّم تضمــن التحفظــات والقــرارات صلــب محضــر عمليــة االقتــراع.
الفصــل  :32يمنــع تعليــق العمــل فــي مراكــز ومكاتــب االقتــراع أو غلقهــا أثنــاء الســاعات
املحــددة لالقتــراع دون وجــود تعليمــات مــن الهيئــة.
وفــي حالــة الضــرورة القصــوى التــي يتعــذر معهــا اســتمرار الســير العــادي
لعمليــة االقتــراعُ ،يمكــن لرئيــس مركــز االقتــراع تعليــق عمليــة االقتــراع بصــورة
مؤقتــة فــي املكتــب أو املركــز ،علــى أن يقــوم باإلعــام الحينــي للهيئــة التخــاذ
اإلجــراءات الفوريــة الالزمــة لتأمــن الســير العــادي لعمليــة االقتــراع أو اإلذن
بغلــق املكتــب أو املركــز.
وفــي حالــة التعليــق املؤقــت لعمليــة االقتــراع ،يتولــى رئيــس املكتب تدوين أســباب
التعليــق بدفتــر مكتــب االقتــراع ومدتــه ورقــم قفــل فتحــة الصنــدوق وعــدد أوراق
التصويــت التالفــة والباقيــة وعــدد اإلمضــاءات بقائمــة الناخبــن .ويمكــن للهيئــة
األخــذ بعــن االعتبــار مــدة تعليــق االقتــراع فــي توقيــت غلــق املكتــب.

285

286

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات واالستفتاء

الفرع الثالث :مساعدة الناخبني ذوي اإلعاقة
الفصــل  :33يســمح للناخــب الكفيــف أو الحامــل إلعاقــة عضويــة تمنعــه مــن الكتابــة اصطحاب
مرافــق يختــاره بنفســه يدخــل معــه الخلــوة ويســاعده فــي القيــام بعمليــة االقتــراع ،شــرط
االســتظهار ببطاقــة إعاقــة.
ويشــترط فــي املرافــق أن تتو ّفــر فيــه صفــة الناخــب ،وأن يكــون قريــن الناخــب أو مــن أصولــه
أو مــن فروعــه .ويتع ّيــن علــى املرافــق اإلدالء ببطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو جــواز ســفره،
والوثائــق الدالــة علــى صلــة القرابــة.
وفــي حالــة عــدم اصطحــاب مرافــق يكلــف رئيــس مكتــب االقتــراع بطلــب مــن الناخــب ذي
اإلعاقــة أحـ َد الناخبــن املتواجديــن بمكتــب االقتــراع بمرافقــة الناخــب ذي اإلعاقــة ملســاعدته
علــى التصويــت.
وال يســمح للمرافــق فــي جميــع الحــاالت أن يســاعد أكثــر مــن ناخــب ذي إعاقــة ،ويتع ّيــن عليــه
االمتنــاع عــن التأثيــر علــى اختيــاره ويقتصــر دوره علــى مســاعدته فــي إتمــام العمليــات التــي
يســتعصي عليــه القيــام بهــا بمفــرده.
يمكن للهيئة اعتماد الحبر االنتخابي بالنسبة إلى املرافق.
الفصــل  :34يحجــر علــى األميــن اصطحــاب مرافــق ملســاعدتهم علــى التصويــت وتســعى
الهيئــة فــي حمالتهــا التحسيســية إلــى تعريــف األميــن بإجــراءات التصويــت.

الفرع الرابع :ختم عملية االقتراع
الفصــل  :35بحلــول وقــت انتهــاء عمليــة االقتــراع ،يتولــى رئيــس مركــز االقتــراع ادخــال كل
الناخبــن املتواجديــن أمــام املركــز والذيــن لــم يصوتــوا بعــد وغلــق أبــواب مركــز االقتــراع،
وتتواصــل عمليــات االقتــراع إلــى حــن إدالء آخــر ناخــب منهــم بصوتــه.
الفصــل  :36يتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع اإلعــان عــن انتهــاء العمليــة وغلــق فتحــة الصندوق
بالقفــل البالســتيكي املعـ ّد للغرض.
وبالنســبة إلــى االقتــراع بالخــارج ،يتــم غلــق فتحــة الصنــدوق بالقفــل البالســتيكي بانتهــاء
عمليــة االقتــراع لليــوم األ ّول واليــوم الثانــي ،وإعــادة فتحــه فــي اليــوم املوالــي وتدويــن أرقــام
األقفــال بمحضــر عمليــة االقتــراع .ويتــم اإلعــان عــن انتهــاء العمليــة وغلــق فتحــة الصنــدوق
بانتهــاء اليــوم الثالــث.
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ويتولى رئيس املكتب إدراج البيانات التالية في محضر عملية االقتراع:
• عدد أوراق التصويت الباقية،
• عدد أوراق التصويت التالفة،
• عدد الناخبني الذين أمضوا في قائمة الناخبني.
وفــي صــورة تســرب خطــإ مــادي فــي محضــر عمليــة االقتــراع ،يتولــى رئيــس
املكتــب إصــاح الخطــإ و ُيمضــي ويختــم بجانــب ذلــك.
ّ
ّ
املترشــحني
املترشــحة أو
يمضــي أعضــاء مكتــب االقتــراع والحاضــرون مــن مم ّثلــي القائمــات
أو األحــزاب علــى ختــم عمليــة االقتــراع.
وفــي صــورة رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع ذكــر األســباب إن
وجــدت.

الباب الثالث

الفرز والعد

األول  -اإلجراءات التحضير ّية
القسم ّ
الفصــل ( 37جديــد) :يباشــر أعضــاء مكتــب االقتــراع عمليــة فــرز وعــد األصــوات
بعــد االنتهــاء مــن عمليــات التصويــت ،وتتــم عمليــة الفــرز والعــد داخــل مكاتــب
االقتــراع.
ويتــم عــد وفــرز أصــوات العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي بالتزامــن مــع
فــرز أصــوات بقيــة الناخبــن فــي الدائــرة االنتخابيــة.
وتســتم ّر عمل ّيــة الفــرز والعــ ّد حتــى نهايتهــا دون توقــف وال يجــوز تأجيلهــا
أو إيقافهــا إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى واعــام الهيئــة بذلــك .وال يجــوز
لألشــخاص املوجوديــن داخــل املكتــب مغادرتــه أو الرجــوع إليــه إال بــإذن مــن
رئيــس املكتــب.
ويحجــر علــى رئيــس وأعضــاء مكتــب االقتــراع التصريــح بأيــة معلومــات حــول
نتائــج الفــرز قبــل انتهائــه.
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ّ
املترشــحني
الفصــل  :38تُجــرى عمليــة الفــرز والعـ ّد عالنيــة بمــا ُيم ّكــن الحاضريــن مــن ممثلــي
أو مم ّثلــي القائمــات املترشــحة أو مم ّثلــي األحــزاب واملالحظــن مــن متابعتهــا ،وتنطبــق عليهــا
ضوابــط عمليــة االقتــراع املنصــوص عليهــا أعــاه.
الفصــل  :39قبــل فتــح صنــدوق االقتــراع ،يشــرع رئيــس املكتــب فــي تعميــر محضــر عمليــة
الفــرز فــي  3نظائــر وذلــك بتدويــن البيانــات التاليــة:
• اسم الدائرة االنتخابية واسم مركز االقتراع ورمز املكتب،
• أعداد أقفال الصندوق عند فتحه،
• عدد الناخبني املرسمني بمكتب االقتراع،
• عــدد أوراق التصويــت املسـ ّلمة للمكتــب ،علــى النحــو الــذي تـ ّم تضمينــه فــي محضــر
عمليــة االقتراع،
• عــدد الناخبــن الذيــن أمضــوا فــي قائمــة الناخبــن ،علــى النحــو الــذي تـ ّم تضمينــه
فــي محضــر عمليــة االقتــراع،
• عــدد أوراق التصويــت التالفــة ،علــى النحــو الــذي تـ ّم تضمينــه فــي محضــر عمليــة
االقتــراع،
• عــدد أوراق التصويــت الباقيــة علــى النحــو الــذي ت ـ ّم تضمينــه فــي محضــر عمليــة
االقتــراع.
الفصــل  :40يتلــو رئيــس مكتــب االقتــراع علــى مســمع مــن الحاضريــن أرقــام أقفــال
الصنــدوق ،ويتــم التثبــت مــن تطابقهــا مــع أرقــام األقفــال املدونــة فــي محضــر عمليــة االقتــراع.
ثــم ُيفتــح الصنــدوق ويتــم تفريــغ كافــة أوراق التصويــت املوجــودة بــه بشــكل ظاهــر أمــام
الحاضريــن ،و ُيعــرض فارغـ ًا عليهــم .وبعــد عــد ّ
كل األوراق املســتخرجة مــن الصنــدوق يقــوم
رئيــس املكتــب بإجــراء املطابقــة والتحقــق مــن أنّ مجمــوع األوراق املســتخرجة مــن الصنــدوق
واألوراق التالفــة واألوراق غيــر املســتعملة يســاوي عــدد األوراق املس ـ ّلمة للمكتــب.
كمــا يتحقــق رئيــس املكتــب مــن تطابــق عــدد اإلمضــاءات فــي قائمــة الناخبــن مــع
عــدد األوراق املســتخرجة مــن الصنــدوق .وإذا كان عددهــا يفــوق عــدد اإلمضــاءات
ّ
يقــل عنهــا ،يعــاد اإلحصــاء مــ ّرة أخــرى ،فــإذا ّ
تأكــد عــدم
بقائمــة الناخبــن أو
التطابــق بــن عــدد أوراق التصويــت وعــدد اإلمضــاءات ،يتــم التح ـ ّري عــن ســبب
عــدم التطابــق ،والتنصيــص علــى كل ذلــك باملحضــر .ثــم يــأذن رئيــس املكتــب
بالشــروع فــي عمليــة الفــرز والعــد.
وبالنســبة إلــى صناديــق االقتــراع الخاصــة بالعســكريني وأعــوان قــوات األمــن
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ضمهــا إلــى مكاتــب اقتــراع أخــرى تابعــة لنفــس الدائــرة
الداخلــي والتــي تــم ّ
االنتخابيــة البلديــة أو الجهويــة ،تتــم هات ْيــن املطابقت ْيــن بالنســبة إلــى كل صندوق
علــى حــدة ويــدون ذلــك بمحضــر الفــرز.
ويتــم بعــد ذلــك مــزج أوراق التصويــت بشــكل كامــل دون الكشــف عــن محتواهــا،
وقبــل الشــروع فــي الفــرز.

القسم الثاني  -سير عملية الفرز والع ّد
الفصــل  :41يتلــو رئيــس املكتــب أو العضــو الــذي يكلفــه للغــرض مضمــون ورقــة التصويــت
عــال ،معلنــ ًا أنّ ورقــة التصويــت مســندة إلــى قائمــة مترشــحة فــي االنتخابــات
ٍ
بصــوت ٍ
التشــريع ّية أو البلديــة أو الجهويــة أو إلــى مترشــح فــي االنتخابــات الرئاسـ ّية أو تصويــت
باملوافقــة أو بالرفــض فــي االســتفتاء ،أو أنّ الورقــة بيضــاء أو ملغــاة ،ويعرضهــا فــي الوقــت
نفســه علــى الحاضريــن ،ثــم يسـ ّلمها إلــى أحــد األعضــاء للتثبــت منهــا ووضعهــا فــي املــكان
املخصــص لهــا.
الفصــل  :42تعتبــر ورقــة التصويــت ملغــاة وال تحتســب ضمــن األصــوات املص ـ ّرح بهــا إذا
كانــت ال تعبــر بشــكل واضــح عــن إرادة الناخــب ،أو تتضمــن مــا يتعــارض مــع مبــادئ حر ّيــة
وســر ّية ونزاهــة وشــفافية االنتخابــات.
وتعتبر ورقة ملغاة خاص ًة:
• ّ
كل ورقة تصويت غير التي وضعتها الهيئة على ذ ّمة الناخبني،
• ّ
كل ورقة تصويت غير مختومة،

• ّ
كل ورقــة تصويــت تحمــل عالمــة أو تنصيصــا يع ـ ّرف بالناخــب ،وال تعتبــر اآلثــار
الناجمــة عــن اســتخدام الحبــر االنتخابــي مــن العالمــات التــي تعــرف بالناخــب،
ّ
ّ
مترشحني أو اسم شخص غير
مترشح أو
• كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة
ّ
مترشح،
• كل ورقــة تصويــت تتض ّمــن تصويتــا ألكثــر مــن قائمــة مترشــحة فــي االنتخابــات
ّ
مترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية،
التشــريع ّية أو البلديــة أو الجهويــة وألكثــر مــن
أو إجابــات متناقضــة فــي االســتفتاء،
• كل ورقة تصويت يتع ّذر معها تحديد إرادة الناخب،
ّ
مترشــح
• كل ورقــة تصويــت ممزقــة إلــى جزئــن أو أكثــر بشــكل انفصــل معــه اســم
ّ
مترشــحة أو إجابــة فــي االســتفتاء.
أو قائمــة
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فــي حالــة االختــاف تعتبــر ورقــة التصويــت ملغــاة باألغلبيــة املطلقــة للحاضريــن
مــن أعضــاء مكتــب االقتــراع ،وعنــد تســاوي األصــوات يكــون صــوت رئيــس املكتــب
ـدون ذلــك فــي دفتــر مكتــب االقتــراع.
مرجحــا ،ويـ ّ
الفصــل ُ :43يســجل عضــوان األصــوات التــي تـ ّم اإلعــان عنهــا علــى أوراق الكشــف املهيــأة
للغــرض فــي مواضعهــا املناســبة ،وعنــد انتهــاء عمليــات الكشــف عــن نتائــج التصويــت،
ّ
مترشــحة
تحصلــت عليهــا كل قائمــة
ـجل العضــوان بورقــة الكشــف عــدد األصــوات التــي
ّ
يسـ ّ
أو مترشــح أو اإلجابتــن بالنســبة إلــى االســتفتاء ،وعــدد األوراق البيضــاء وعــدد األوراق
امللغــاة ثــم يذيلونهــا بإمضاءاتهــم.
الفصــل  :44يضبــط أعضــاء مكتــب االقتــراع نتيجــة االقتــراع بجمــع النتائــج التــي احتــوت
عليهــا أوراق الكشــف ،ويقــوم رئيــس املكتــب بإجــراء املطابقــة والتحقــق مــن أنّ :
• مجمــوع األصــوات التــي تحصلــت عليهــا كل القائمــات أو كل املترشــحني أو كل تصويــت
باملوافقــة والرفــض بالنســبة لالســتفتاء ،واألوراق البيضــاء واألوراق امللغــاة ،يســاوي عــدد
األوراق املســتخرجة مــن الصنــدوق.
وفــي صــورة عــدم التطابــقُ ،يعــاد اإلحصــاء مــن جديــد .وإذا تأ ّكــد عــدم التطابــق ،يتــم التحـ ّري
عــن أســبابه ،والتنصيــص علــى كل ذلــك فــي محضــر عمليــة الفــرز.
وبالنســبة إلــى مكاتــب االقتــراع التــي ُ
ض ّمــت إليهــا أوراق تصويــت خاصــة
بالعســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي ،تتــم هــذه املطابقــة مــع مجمــل عــدد
األوراق املســتخرجة.
يسجل رئيس املكتب أو من يكلفه للغرض في محضر عملية الفرز:
الفصل :45
ّ
• عــدد أوراق التصويــت املســتخرجة مــن صنــدوق االقتــراع ،أو عدد األوراق
املســتخرجة مــن كل صنــدوق ،بحســب الحالة،
• العــدد الجملــي لألصــوات املصـ ّرح بهــا والتــي تحصلــت عليهــا كل القائمــات أو كل
املترشــحني أو كل تصويــت باملوافقــة والرفــض بالنســبة لالســتفتاء،
• عــدد األصــوات التــي تحصلــت عليهــا كل قائمــة أو كل مترشــح أو كل تصويــت
باملوافقــة أو بالرفــض بالنســبة لالســتفتاء،
• عدد األوراق امللغاة،
• عدد األوراق البيضاء.

القرارات الترتيبية :االقتراع والفرز واحتساب النتائج

الفصــل  :46فــي صــورة تســرب خطــأ فــي محضــر عمليــة الفــرز ،يتولــى رئيــس املكتــب
إصــاح الخطــأ ويمضــي ويختــم بجانــب ذلــك.

القسم الثالث  -ختم عملية الفرز والع ّد
الفصــل  :47بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز والعــد ،يمضــي أعضــاء مكتــب االقتــراع وممثلــو
القائمــات أو مم ّثلــو املترشــحني أو مم ّثلــو األحــزاب علــى محضــر عمليــة الفــرز .وفــي صــورة
رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع ذكــر األســباب إن وجــدت.
ّ
ّ
املترشــحني أو ممثلــي األحــزاب املطالبــة
املترشــحة أو ممثلــي
الفصــل  :48ملمثلــي القائمــات
الخاصــة بعمليــة الفــرز والع ـ ّد ضمــن مذ ّكــرة ترفــق
بتضمــن جميــع املالحظــات والتّحفظــات
ّ
ّ
باملحضــر ،ويتو ّلــى رئيــس املكتــب اإلجابــة عنهــا وتدويــن ذلــك صلــب املذكــرة.
يعوضــه مــن أعضائــه أمــام كل
الفصــل ( 49جديــد)ُ :يع ّلــق رئيــس املكتــب أو مــن ّ
مكتــب اقتــراع نظيــرا مــن محضــر عمليــة الفــرز الخــاص بــه ،ويوضــع نظيــر مــن
املحضــر بصنــدوق االقتــراع ،و ُيعتمــد النظيــر الثالــث فــي جمــع النتائــج.
الفصل  :50يتم حفظ املواد االنتخابية وتسليمها طبق اإلجراءات التي تعتمدها الهيئة.
وبالنســبة إلــى االقتــراع بالخــارج ،يتــم حفــظ املــواد االنتخابيــة بمقــرات البعثــات الديبلوماســية
والقنصليــة التــي تُحــدث بهــا مكاتــب اقتــراع .ويتع ّيــن علــى الهيئــات الفرعيــة ورؤســاء مكاتــب
الخاصــة بمكاتــب
االقتــراع بالخــارج اتخــاذ التدابيــر الضروريــة لحفــظ املــواد االنتخابيــة
ّ
االقتــراع التــي يتــم إيواؤهــا خــارج مقــرات البعثــات الديبلوماســية والقنصليــة.
وتتخــذ الهيئــة التدابيــر الضروريــة لحفــظ وتأمــن املــواد االنتخابيــة الخاصــة
بتصويــت العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي.
الفصل  :51تنشر محاضر الفرز ملكاتب االقتراع على املوقع االلكتروني للهيئة.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حــاال.
تونس في  8سبتمبر .2014
				
				

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات عــدد  32لســنة  2014مــؤرخ
فــي  14أكتوبــر  2014يتعلــق بقواعــد
وإجــراءات احتســاب النتائــج واإلعــان
عنهــا 1كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقرار
عــدد  33لســنة  2014املــؤرخ في  6نوفمبر
 22014والقــرار عــدد  4لســنة  2018املــؤرخ
فــي  9جانفــي .3 2018

إن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
بعــد االطــاع علــى دســتور الجمهوريــة التونســية وخاصــة الفصــول  34و 55و 75و 125و 126منه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014واملتعلــق باالنتخابــات
وخاصـ ًة الفصــل  32والبــاب الخامــس منه،
واالســتفتاء،
ّ
وعلــى القــرار عــدد  5لســنة  2014املــؤرخ فــي  24أفريــل  2014واملتع ّلــق بضبــط النظــام الداخلــي
للهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابات،
وعلــى القــرار عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  01أوت  2014واملتع ّلــق بقواعــد وإجــراءات
الترشــح لالنتخابــات التشــريعية وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه،
وعلــى القــرار عــدد  18لســنة  2014املــؤرخ فــي  4أوت  2014واملتع ّلــق بقواعــد وإجــراءات
الترشــح لالنتخابــات الرئاســ ّية،
1
2
3

الرائد الرسمي عدد  86املؤرخ في  24أكتوبر .2014
الرائد الرسمي عدد  91املؤرخ في  11نوفمبر .2014
الرائد الرسمي عدد  6املؤرخ في  19جانفي .2018

القرارات الترتيبية :االقتراع والفرز واحتساب النتائج

وعلــى القــرار عــدد  23املــؤرخ فــي  29أوت  2014واملتع ّلــق بتنظيــم اجتماعــات الهيئــات الفرعيــة
وآليــات اتخــاذ قراراتهــا،
وعلــى القــرار عــدد  30لســنة  2014املــؤرخ فــي  8ســبتمبر  2014واملتع ّلــق بقواعــد وإجــراءات
االقتــراع والفــرز،
نصه:
وبعد املداولة ،يصدر القرار اآلتي ّ
الفصــل األول :ينظــم هــذا القــرار قواعــد وإجــراءات احتســاب النتائــج فــي االنتخابــات
الرئاســ ّية والتشــريعية والبلديــة والجهويــة واإلعــان عنهــا.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
		
الهيئة:
الهيئات الفرعية:
		
		
		

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
الهيئــات التــي يمكــن أن يحدثهــا مجلــس الهيئــة بموجــب الفصــل  21مــن
القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤ ّرخ فــي  20ديســمبر
 2012واملتع ّلــق بالهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات كمــا تــ ّم
تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة.

املكتب املركزي:

مكتب تع ّينه الهيئة بكل دائرة انتخابية يك ّلف بجمع نتائج االقتراع.

مركز الجمع:
		

مركــز يمكــن أن تع ّينــه الهيئــة لجمــع نتائــج االقتــراع فــي جــزء مــن الدائرة
االنتخابية قبل إحالتها إلى املكتب املركزي.

ورقة ملغاة:
		

كل ورقة تصويت ال تُع ّبر بشكل واضح عن ارادة الناخب أو تتضمن
ما يتعارض مع املبادئ املنصوص عليها بالفصل  2من القانون االنتخابي.

ورقة بيضاء:

كل ورقة تصويت ال تتضمن أية عالمة مهما كان نوعها.

األصــوات املصــرح بهــا :مجمــوع األصــوات التــي تحصلــت عليهــا كل القائمــات
املترشــحة بالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية أو البلديــة أو
		
الجهويــة أو كل املترشــحني بالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاسـ ّية
		
أو كل تصويــت باملوافقــة والرفــض بالنســبة لالســتفتاء.
		
ورقة الكشف:
		
		

تحصلت عليها
ـجل عليهــا الفارزون عــدد األصوات التــي
ّ
الورقــة التــي ُيسـ ّ
ّ
مترشــحة أو مترشــح ،وعــدد أوراق التصويــت البيضــاء وعــدد
كل قائمــة
أوراق التصويت املُلغاة ،ويذيلونها بإمضاءاتهم.
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النتائج الجزئية:
		
		

النتائــج التــي تكشــف عنهــا الهيئــة تباع ـ ًا قبــل إعــان النتائــج األوليــة
بجمــع املعطيــات الــواردة إليهــا مــن مكتــب اقتــراع أو أكثــر ،أو مــن دائــرة
انتخابية أو أكثر.

النتائج األولية:
		
		

النتائــج التــي تعلــن عنهــا الهيئــة فــي أجــل أقصاه األيــام الثالثــة التي تلي
االقتــراع واالنتهــاء مــن الفــرز بمــا فيهــا قــرارات إلغــاء نتائــج الفائزيــن
عند االقتضاء.

النتائج النهائية:
		
		

توصلها بآخر حكم
النتائج التي تعلن عنها الهيئة بعد أجل  48ساعة من ّ
قضائــي بخصــوص الطعــون املتعلقــة بالنتائــج األوليــة لالنتخابــات أو
بعد انقضاء أجل الطعن فيها.

الباب األ ّول

قواعد احتساب النتائج

األول :قواعد احتساب نتائج االنتخابات التشريعية
القسم ّ
والبلدية والجهوية
الفصــل  :3يتــ ّم توزيــع املقاعــد فــي االنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة فــي
مســتوى الدوائــر االنتخابيــة علــى أســاس التمثيــل النســبي مــع األخــذ بأكبــر البقايــا.
الفصــل  :4إذا تقدمــت إلــى االنتخابــات التشــريعية أو البلديــة أو الجهويــة قائمــة وحيــدة
فــي الدائــرة االنتخابيــة تٌصــ ّرح الهيئــة بفوزهــا مهمــا كان عــدد األصــوات التــي تحصلــت
عليهــا.
الفصــل  :5إذا ترشــحت علــى مســتوى الدائــرة أكثــر مــن قائمــة ُيســند فــي مرحلــة أولــى إلــى
كل قائمــة عــدد مقاعــد بقــدر عــدد املــرات التــي تحصلــت فيهــا علــى الحاصــل االنتخابــي.
وإذا بقيــت مقاعــد لــم تــوزع علــى أســاس الحاصــل االنتخابــي يتــم توزيعهــا فــي مرحلــة ثانيــة
علــى أســاس أكبــر البقايــا علــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة ،وذلــك كمــا يلــي:
• تُرتــب القائمــات املترشــحة باالســتناد إلــى بقايــا األصــوات املتحصلــة عليهــا مــن
األكبــر إلــى األصغــر،
• ث ّم تُسند املقاعد املتبقية على أساس أكبر البقايا بحساب مقعد لكل قائمة،
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• وإذا بقــي مقعــد وحيــد وتســاوت بقايــا قائمتــن أو أكثــر ُيســند املقعــد للمترشــح
األصغــر ســنا.
ويقصــد ببقايــا األصــوات تلــك التــي تحصلــت عليهــا كل قائمــة مترشــحة وكانــت أقــل مــن
الحاصــل االنتخابــي ،أو األصــوات التــي بقيــت لــكل قائمــة مترشــحة بعــد تحصلهــا علــى
مقعــد أو أكثــر فــي املرحلــة األولــى علــى أســاس الحاصــل االنتخابــي.
وبالنســبة إلــى االنتخابــات البلديــة والجهويــة ،ال تدخــل فــي توزيــع املقاعــد
القائمــات املترشــحة التــي تحصلــت علــى أقــل مــن  3%مــن األصــوات املصـ ّرح بهــا.
الفصــل ( 6جديــد) :ال تدخــل األوراق البيضــاء فــي احتســاب األصــوات املصــرح
بهــا.
الفصــل ( 7جديــد) :يتــم تحديــد الحاصــل االنتخابــي بقســمة عــدد األصــوات
املصــرح بهــا علــى عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة.
وبالنســبة إلــى االنتخابــات البلديــة والجهويــة ال تدخــل فــي احتســاب الحاصــل
االنتخابــي األصــوات الراجعــة للقائمــات التــي تحصلــت علــى أقــل مــن  3%مــن
األصــوات املص ـ ّرح بهــا علــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة.
الفصــل  :8تســند املقاعــد إلــى أعضــاء القائمــة الفائــزة باعتمــاد ترتيبهــم الــوارد فــي القائمــة
املقبولــة نهائيـ ًا مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب القائمــة بنــا ًء علــى االنســحابات املقبولــة خــال أجــل
ســحب الترشــحات.
ال تســند مقاعــد إلــى أعضــاء القائمــة املنســحبني منهــا بعــد انقضــاء األجــل
املنصــوص عليــه فــي الفصل ْيــن  32و 49ســادس عشــر مــن القانــون االنتخابــي
وإلــى غايــة انتهــاء يــوم الصمــت فــي الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة.
وال تســند مقاعــد إلــى أعضــاء القائمــات الذيــن ت ـ ّم إعــام الهيئــة بوفاتهــم طبــق
الفصــل  32مــن القــرار املتع ّلــق بقواعــد وإجراءات الترشــح لالنتخابات التشــريعية
أو طبــق الفصــل  38مــن القــرار املتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لالنتخابــات
البلديــة والجهويــة ،وقبــل اإلعــان عــن النتائــج األوليــة.
وفي هذه الحاالت ُيسند املقعد إلى املترشح املوالي في الترتيب.
ال ُيعتــد فــي إســناد املقاعــد إال باملترشــحني ضمــن القائمــة األصليــة الفائــزة .وفــي حالــة
اســتنفاد املترشــحني مــن القائمــة األصليــة الفائــزة ،تُعتبــر بقيــة املقاعــد شــاغرة.
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القسم الثاني :قواعد احتساب نتائج االنتخابات الرئاسية
الفصــل  :9ينتخــب رئيــس الجمهوريــة فــي الــدورة األولــى باألغلبيــة املطلقــة لألصــوات
املصــرح بهــا.
ويعتبــر متحص ـ ً
ا علــى األغلبيــة املطلقــة لألصــوات املص ـ ّرح بهــا املترشــح الــذي حــاز علــى
عــدد أصــوات يتجــاوز خمســن باملائــة مــن مجمــوع األصــوات املصـ ّرح بهــا لــكل املترشــحني.
وال تُحتسب األوراق البيضاء ضمن األصوات املُص ّرح بها.
الفصــل  :10فــي حالــة عــدم حصــول أي مــن املترشــحني علــى األغلبيــة املطلقــة لألصــوات
املصــرح بهــا فــي الــدورة األولــى ،يتــم تنظيــم دورة ثانيــة يتقــدم إليهــا املترشــحان املحــرزان
علــى أكثــر عــدد مــن األصــوات فــي الــدورة األولــى.
تص ّرح الهيئة في الدورة الثانية بفوز املترشح املتحصل على أغلبية األصوات.
وإذا تساوى املترشحان تصرح الهيئة بفوز املترشح األكبر سنا.

الباب الثاني

جمع نتائج االقتراع

األول :تركيبة ومهام املكتب املركزي ومكاتب الجمع
القسم ّ
الفصــل ( 11جديــد)ُ :يحــدث بــكل دائــرة انتخاب ّيــة بمناســبة االنتخابــات مكتــب
ّ
ويتركــب مــن لجنــة املكتــب املركــزي ومــن
مركــزي ُيك ّلــف بجمــع نتائــج االقتــراع،
جهــاز إداري.
بالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاســية واالســتفتاء ،تتكــون لجنــة املكتــب املركــزي
مــن أعضــاء مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،ويرأســها رئيــس
الهيئــة .وتعقــد اجتماعاتهــا وتتخــذ قراراتهــا وفــق نفــس اإلجــراءات التــي ينــص
عليهــا القــرار عــدد  5لســنة  2014املــؤرخ فــي  24أفريــل  2014املتع ّلــق بضبــط النظــام
الداخلــي للهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات ،و ُيشــرف علــى جهــازه اإلداري
املديــر التنفيــذي.
وبالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة ،تتكـ ّـون لجنــة املكتــب
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املركــزي مــن أعضــاء الهيئــة الفرع ّيــة ،ويرأســها رئيــس الهيئــة الفرعيــة .وتمــارس
لجنــة املكتــب املركــزي مهامهــا فــي حــدود مــا يضبطــه هــذا القــرار ،وتعقــد
ـص عليهــا القــرار عــدد  5املــؤرخ فــي
اجتماعاتهــا وفــق نفــس اإلجــراءات التــي ينـ ّ
 11أفريــل  2017واملتعلــق بشــروط وإجــراءات إحــداث الهيئــات الفرعيــة لالنتخابات
وضبــط مشــموالتها وطــرق ســير عملهــا .و ُيشــرف علــى الجهــاز اإلداري للمكتــب
منســق اإلدارة الفرع ّيــة.
املركــزي
ّ
الفصــل ( 12جديــد) :يمكــن للهيئــة إحــداث مركــز جمــع أو أكثــر بــكل دائــرة انتخاب ّية
بمناســبة االنتخابــات يتولــى جمــع نتائــج االقتــراع تحــت إشــراف املكتــب املركــزي
الراجــع لــه بالنظر.
بالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاســية واالســتفتاء ،يشــرف علــى مركــز الجمــع لجنــة
منســق الهيئــة الفرع ّيــة املعن ّيــة.
تتكــون مــن أعضــاء الهيئــة الفرعيــة ،ويديــره ّ
وبالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريع ّية والبلديــة والجهويــة تتولــى الهيئــة
منســق يتولــى إدارتــه.
الفرعيــة تكليــف لجنــة تشــرف علــى مركــز الجمــع ،وتكليــف ّ
الفصــل ( 13جديــد)ُ :يمكــن للمالحظــن ،وممثلــي القائمــات املترشــحة واملترشــحني،
والصحافيــن املعتمديــن ،وضيــوف الهيئــة الدخــول إلــى املكتــب املركــزي ومراكــز
الجمــع ،ويتع ّيــن عليهــم االلتــزام بضوابــط الحضــور التــي ُيحدّدهــا رئيــس املكتــب
املركــزي أو لجنــة مركــز الجمــع.
الفصــل  :14يمنــع علــى أي شــخص يعمــل باملكتــب املركــزي أو بمراكــز الجمــع اإلدالء بــأي
معلومــات تتعلــق بالنتائــج أو اإلدالء بتصريحــات للصحافــة أو للمالحظــن أو ملمثلــي القائمــات
املترشــحة أو املترشــحني أو لغيرهــم مــا لــم يكــن مأذونـ ًا فــي ذلــك كتابيــا مــن طــرف الهيئــة.

القسم الثاني :إجراءات جمع النتائج
الفصــل ( 15جديــد) :يتســ ّلم مركــز الجمــع أو املكتــب املركــزي محاضــر الفــرز
مصحوبـ ًة بمحاضــر االقتــراع وأوراق الكشــف ودفاتــر مكاتــب االقتــراع واملذكــرات
املتضمنــة ملالحظــات و ّتحفظــات مم ّثلــي القائمــات املترشــحة واملترشــحني
واملالحظــن.
الفصــل ( 16جديــد) :يتولــى مركــز الجمــع واملكتــب املركــزي التثبــت فــي محاضــر
الفــرز وتدقيقهــا والتح ـ ّري عــن أســباب عــدم التطابــق ،وإصــاح األخطــاء املاد ّيــة
والحســاب ّية إن وجــدت ،ولهمــا فــي ذلــك الرجــوع إلــى أوراق الكشــف ومحضــر
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االقتــراع ودفاتــر مكاتــب االقتــراع.
الفصــل ( 17جديــد) :يتــم إصــاح األخطــاء املاد ّيــة والحســاب ّية فــي قــرار تصحيحــي
يصــدر عــن لجنــة مركــز الجمــع أو لجنــة املكتــب املركــزي و ُيمضيــه مــن حضــر مــن
أعضائهــا ،و ُيختــم بختــم الهيئــة.
يمكــن عنــد االقتضــاء للجنــة مركــز الجمــع أو لجنــة املكتــب املركــزي ،بعــد موافقــة
مجلــس الهيئــة أو بطلـ ٍـب منــه ،أن ُتعيــد فتــح الصنــدوق للتثبــت مــن البيانــات أو
إلعــادة الفــرز وإدخــال اإلصالحــات الضروريــة علــى محضــر الفــرز .ويتــم إعــام
الحاضريــن مــن مم ّثلــي القائمــات املترشــحة واملترشــحني واملالحظــن بذلــك.
و ُيحــ ّرر محضــر فــي الغــرض ُيمضــي عليــه الحاضــرون مــن مم ّثلــي القائمــات
ّ
ّ
املترشــحني .وفــي صــورة رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى
املترشــحة أو
ذلــك باملحضــر مــع ذكــر األســباب إن وجــدت.
الفصــل ( 18جديــد) :بعــد االنتهــاء مــن التثبــت فــي كافــة محاضــر الفــرزُ ،يحــ ّرر
مركــز الجمــع واملكتــب املركــزي محضــر ًا فــي جمــع نتائــج االقتــراع .وملمثلــي
ّ
ّ
واملترشــحني وللمالحظــن تضمــن مالحظاتهــم وتحفظاتهــم
املترشــحة
القائمــات
الخاصــة بجمــع النتائــج ضمــن ّ
مذكــرة ُترفــق باملحضــر.
ّ
الفصــل ( 19جديــد) :يتولــى مركــز الجمــع واملكتــب املركــزي املســح الضوئــي
ملحاضــر الفــرز التــي ت ـ ّم التثبــت فيهــا ،ومحضــر جمــع النتائــج ،وتتولــى الهيئــة
نشــر محاضــر الفــرز علــى موقعهــا اإللكترونــي مصحوبــة بنســخ مــن القــرارات
التصحيح ّيــة الصــادرة عــن لجــان املكاتــب املركزيــة ولجــان ومراكــز الجمــع.

الباب الثالث

التثبت في النتائج واإلعالن عنها
األول  -التثبت في النتائج
القسم ّ

الفصــل  :20يتو ّلــى مجلــس الهيئــة مراقبــة قــرارات املكاتــب املركزيــة ومراكــز الجمــع إن
وجــدت ،ولــه فــي ذلــك االطــاع علــى محاضــر الفــرز ،وحــاالت عــدم املطابقــة ،واملالحظــات
والتحفظــات الــواردة مــن مم ّثلــي القائمــات املترشــحة واملترشــحني واملالحظــن إن وجــدت،
وعلــى أي معطيــات أخــرى تتع ّلــق بســير عمليــة االقتــراع والفــرز.
الفصــل  :21إذا تب ّيــن ملجلــس الهيئــة وجــود إخــاالت جوهر ّيــة وحاســمة شــابت عمليــة
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االقتــراع والفــرز ،يمكــن لــه إلغــاء النتائــج فــي مكتــب اقتــراع أو أكثــر أو فــي دائــرة انتخابيــة
أو أكثــر بقــرار ُمع ّلــل.
الفصــل  :22إذا كان مــن شــأن النتائــج امللغــاة التأثيــر علــى تحديــد املقاعــد الفائــزة فــي
االنتخابــات التشــريعية أو البلديــة أو الجهويــة أو املترشــح ْين لــدورة االعــادة أو املترشــح
الفائــز فــي االنتخابــات الرئاس ـ ّية ،تُعلــن الهيئــة عــن إعــادة االقتــراع فــي الدوائــر االنتخابيــة
التــي ألغيــت فيهــا النتائــج ،فــي أجــل ال يتجــاوز الثالثــن يومــا املواليــة النقضــاء أجــل الطعــن
فــي النتائــج األوليــة لالنتخابــات أو لإلعــام باألحــكام الصــادرة عــن الجلســة العامــة القضائية
ّ
املترشــحني الذيــن ســبق
ـحة أو
للمحكمــة اإلداريــة .وتتــم إعــادة االقتــراع بــن القائمــات املترشـ ّ
لهــم املشــاركة فــي االنتخابــات.
الفصــل  :23تتثبــت الهيئــة مــن احتــرام الفائزيــن ألحــكام الفتــرة االنتخابيــة
وتمويلهــا .ويتولــى مجلــس الهيئــة بنــا ًء علــى املحاضــر املحــ ّررة مــن أعــوان
املراقبــة والتقاريــر الرســمية الــواردة عليــه فــي الغــرض ،إلغــاء نتائــج الفائزيــن
بصفــة كليــة أو جزئيــة إذا تبــن لــه أن مخالفتهــم لهــذه األحــكام أ ّثــرت علــى نتائــج
االنتخابــات بصفــة جوهر ّيــة وحاســمة ،وتكــون قراراتــه مع ّللــة.
وفــي هــذه الحالــة ،تقــع إعــادة احتســاب نتائــج االنتخابــات التشــريعية أو البلديــة
أو الجهويــة بطــرح األصــوات التــي تــم إلغاؤهــا مــن األصــوات املص ـ ّرح بهــا فــي
الدائــرة االنتخابيــة وإعــادة احتســاب الحاصــل االنتخابــي طبــق مــا ورد فــي
الفصــل  7أعــاه.
و ُيعاد ترتيب املترشحني دون اعادة احتساب النتائج بالنسبة إلى االنتخابات الرئاس ّية.

القسم الثاني  -اإلعالن عن النتائج
الفصــل  :24يمكــن للهيئــة الكشــف تباعـ ًا عــن النتائــج الجزئيــة لالنتخابات دون أن يشــمل ذلك
اإلعــان عــن إســناد مقاعــد إلــى القائمــات املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريع ّية والبلديــة
والجهويــة أو اإلعــان عــن املترشــح الفائــز فــي االنتخابــات الرئاســية.
الفصــل ( 25جديــد) :يتولــى مجلــس الهيئــة اإلعالن عــن النتائج األوليــة لالنتخابات
الرئاســية والتشــريعية والبلديــة والجهويــة فــي أجــل أقصــاه األيــام الثالثــة التــي
ويتضمــن اإلعــان
تلــي االقتــراع واالنتهــاء مــن الفــرز فــي جميــع مكاتــب االقتــراع،
ّ
عــن النتائــج األول ّيــة التنصيــص وجوبـ ًا علــى مــا يلــي:
املرسمني بقائمات الناخبني،
• عدد الناخبني
ّ
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• عدد الناخبني الذين قاموا بالتصويت،
• عدد أوراق التصويت البيضاء،
• عدد أوراق التصويت املُلغاة،

• العــدد الجملــي لألصــوات املصــرح بهــا والتــي تحصلــت عليهــا القائمــات
ّ
تحصــل عليهــا كل املترشــحني،
املترشــحة فــي كل دائــرة انتخابيــة ،أو
ّ
• بالنسبة إلى االنتخابات التشريع ّية والبلدية والجهوية:
§ عدد األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة،
• عــدد املقاعــد التــي تحصلــت عليهــا كل قائمــة فائــزة وأعضــاء القائمــة
الذيــن أســندت إليهــم تلــك املقاعــد ،بالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاســية:
§ عدد األصوات التي تحصل عليها كل مترشح،
§ املترشــح الفائــز فــي االنتخابــات الرئاســية أو املترشــح ْين
اللذ ْيــن سيشــاركان فــي الــدورة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية.

• مكاتــب االقتــراع أو الدوائــر االنتخابيــة التــي ُألغيــت فيهــا النتائــج،
وقــرارات إعــادة االقتــراع ،إن وجــدت.
• نتائج الفائزين التي ت ّم إلغاؤها.
الفصــل  :26تع ّلــق النتائــج األوليــة باملقــر املركــزي للهيئــة ،ويتـ ّم إدراجهــا بموقعهــا االلكترونــي
مصحوبــة بنســخ مــن محاضــر عمليــات الفــرز وبالقــرارات التصحيحيــة التــي اتخذتهــا الهيئة.
الفصــل ( 27جديــد) :تصــرح الهيئــة بالنتائــج النهائيــة لالنتخابــات فــي أجــل 48
ســاعة مــن توصلهــا بآخــر حكــم اســتئنافي أو بانقضــاء آجــال الطعــن فــي األحــكام
االبتدائيــة.
الفصــل  :28ينشــر قــرار التصريــح بالنتائــج النهائيــة بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية
وباملوقــع االلكترونــي للهيئــة.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكتروني للهيئة وين ّفــذ حاال.
تونس في  14أكتوبر 2014
				

				

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
محمد شفيق صرصار
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منشــور رئيــس الحكومــة عــدد  19لســنة
 2019مــؤرخ فــي  16أوت  2019يتعلــق
بمســاعدة الهيئــة العليــا املســتقلة
1
لالنتخابــات علــى القيــام بمهامهــا

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/19-19.pdf
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تونس في  16أوت 2019
من رئيس الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والوالة ورؤساء البلديات ورؤساء
املؤسسات واملنشآت العمومية
املوضوع :مساعدة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات على القيام بمهامها.
املرجــع - :القانــون األساســي عــدد  23بتاريــخ  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات.
 األمــر عــدد  3272لســنة  2014املــؤرخ فــي  7أوت  2014واملتعلــق بوضــع األعــوان العموميــنعلــى ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بمناســبة االنتخابــات واالســتفتاء.
وبعــد ،فــي إطــار الحــرص علــى توفيــر كل ظــروف ومســتلزمات نجــاح الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات فــي مهامهــا ،وتطبيقــا للفصــل  22مــن القانــون األساســي املشــار إليــه باملرجــع
أعــاه والــذي نــص علــى أن «كل اإلدارات العموميــة مطالبــة ،فــي حــدود اإلمــكان ،بــأن
تضــع علــى ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات جميــع الوســائل املاديــة
والبشــرية وجميــع القواعــد البيانيــة واملعلوماتيــة بمــا فــي ذلــك اإلحصــاءات
واملعطيــات ذات العالقــة بالعمليــات االنتخابيــة بمــا يســاعد علــى حســن أداء
مهامهــا،»...
واعتبــارا ملــا تكتســيه مهــام الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن أهميــة بالغــة فــي ضمــان
تنظيــم انتخابــات ديمقراطيــة وتعدديــة ونزيهــة وشــفافة،
الرجــاء مــن الســيدات والســادة الــوزراء وكتــاب الدولــة والــوالة ورؤســاء البلديــات ورؤســاء
املؤسســات واملنشــآت العموميــة إســداء التعليمــات للمصالــح الراجعــة إليكــم بالنظــر إليــاء
األهميــة الالزمــة للطلبــات التــي تقدمهــا الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والســهر علــى
متابعتهــا واالســتجابة لهــا فــي حــدود اإلمــكان وأســرع اآلجــال وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بمــا
يلــي:
• وضــع جميــع القواعــد البيانيــة واملعلوماتيــة علــى ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابات
بمــا فــي ذلــك اإلحصــاءات واملعطيــات والبيانــات ذات العالقــة بالعمليــات االنتخابيــة مــع
ضــرورة الحــرص علــى ضمــان مقتضيــات الســرعة فــي التعامــل والنجاعــة والســامة
والســرية،
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• تخصيــص الوســائل املاديــة والبشــرية الالزمــة لعمــل الهيئــة ،عنــد االقتضــاء ،ويكــون
ذلــك مــن خــال:
 توفيــر وســائل نقــل للهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات خــال فتــرات مراقبــة الحملــةاالنتخابيــة وأيــام االقتــراع،
 التســريع فــي إجــراءات الترخيــص لألعــوان العموميــن املترشــحني للعمــل بالهيئــةفــي إطــار القيــام بنشــاط خــاص بمقابــل دون تف ـ ّرغ ،وذلــك طبقــا للتراتيــب الجــاري
بهــا العمــل،
 الترخيــص لألعــوان العموميــن املعنيــن للعمــل بمراكــز االقتــراع لحضــور دوراتالتكويــن الخاصــة برؤســاء وأعضــاء مكاتــب االقتــراع والتحضيــر واإلشــراف علــى
مراكــز ومكاتــب االقتــراع.
• وبصفة عامة جميع الطلبات التي لها عالقة مباشرة بتنظيم العمليات االنتخابية.
هــذا ،ويتعــن علــى اإلدارات العموميــة فــي صــورة تعــذر االســتجابة أو االســتجابة الجزئيــة
لطلبــات الهيئــة بســبب نقــص فــي اإلمكانيــات املتوفــرة أو ألي ســبب آخــر إعــام الهيئــة كتابيــا
بذلــك فــي أجــل معقــول مــع ضــرورة التعليــل.
ونظــرا ألهميــة املوضــوع ،فــإن اإلدارات العموميــة مدعــوة إلــى تيســير عمــل الهيئــة وإلــى
مراجعــة املصالــح املختصــة برئاســة الحكومــة فــي صــورة مواجهــة إشــكاليات فــي تطبيــق
هــذا املنشــور.
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منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 20
لســنة  2019مــؤرخ فــي  20أوت 2019
يتعلــق بالتــزام اإلدارة بواجــب الحيــاد
بمناســبة االنتخابــات التشــريعية
1
والرئاســية لســنة 2019
تونس في  20أوت 2019
من رئيس الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والوالة ورؤساء النيابات الخصوصية
واملديرين العامني للمؤسسات العمومية والرؤساء املديرين العامني للمنشآت
العمومية
املوضوع :حول التزام اإلدارة بواجب الحياد بمناسبة االنتخابات التشريعية والرئاسية
لسنة 2019
وخاصة الفصل  15منه،
املراجع - :الدستور
ّ
 القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــاتواالســتفتاء كمــا تـ ّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي  14فيفــري .2017
وبعد،
فــي إطــار احتــرام مقتضيــات الدســتور التــي تلــزم اإلدارة العموميــة بالعمــل وفــق مبــادئ
الحيــاد واملســاواة ،وعمــا بأحــكام القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه
وخاصــة الفصــول  52إلــى  58منــه املتع ّلقــة باملبــادئ ّ
املنظمــة للحملــة االنتخابيــة ،والتــي تنــص
خاصــة علــى مــا يلــي:
ّ
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/19-20.pdf

1

املناشير

 حياد اإلدارة وأماكن العبادة. حياد وسائل اإلعالم الوطنية. املساواة وضمان تكافئ الفرص بني جميع املترشحني. تحجيــر توزيــع الوثائــق أو نشــر شــعارات أو خطابــات متعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة وذلــكمهمــا كان شــكلها أو طبيعتهــا بــاإلدارة واملؤسســات واملنشــآت العموميــة مــن قبــل رئيــس
اإلدارة أو األعــوان العاملــن بهــا أو منظوريهــا أو املوجوديــن بهــا.
ّ
مترشحة.
 تحجير استعمال الوسائل واملوارد العمومية لفائدة قائمة تحجيــر الدعايــة االنتخابيــة بمختلــف أشــكالها باملؤسســات التربويــة والجامعيــةوالتكوينيــة وب ـ ُدور العبــادة وإلقــاء خطــب أو محاضــرات أو توزيــع إعالنــات أو وثائــق أو
القيــام بــأي نشــاط دعائــي بهــا.
 إلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير الالزمة لضمان احترام واجب الحياد. إلــزام رئيــس اإلدارة الــذي تب ّيــن لــه مخالفــة واجــب الحيــاد تحريــر تقريــر فــي الغــرضيكــون مرفقــا باملؤيــدات الالزمــة وإحالــة نســخة منــه إلــى الهيئــة.
وحرصــا علــى إنجــاح االســتحقاقات االنتخابيــة املقبلــة ،فإننــا نشــدد علــى ضــرورة تق ّيــد
اإلدارة بواجــب الحيــاد بمــا مــن شــأنه املســاهمة فــي توفيــر أجــواء التنافــس النزيــه بــن
مختلــف املترشــحني ســواء كانــوا مــن داخــل اإلدارة أو مــن خارجهــا ،خاصــة وأ ّنــه قــد ت ـ ّم
تســجيل ترشــح عــدد مــن املســؤولني واإلطــارات اإلداريــة مــن مختلــف االنتمــاءات لخــوض
االنتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة .2019
وال يفوتنــا أن نؤ ّكــد فــي هــذا الصــدد علــى ضــرورة التعامــل بــكل تجـ ّرد ودون تمييــز مــع كافــة
املترشــحني وعــدم االنحيــاز إلــى أي منهــم واســتعمال مــوارد الدولــة لفائــدة أحدهــم أو ضـ ّده،
وتجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة الناخبــن طيلــة الفتــرة االنتخابيــة ،بمــا يضمــن
تكافــؤ الفــرص واملســاواة بــن الجميــع.
ونظــرا ألهميــة املوضــوع ،وتكريســا للمبــادئ املنظمــة للحملــة االنتخابيــة وحرصــا علــى أن
تجــري االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية املقبلــة فــي منــاخ ديمقراطــي ،فاملرجــو مــن الســيدات
والســادة الــوزراء وكتــاب الدولــة والــوالة ورؤســاء البلديــات واملديريــن العامــن للمؤسســات
واملنشــآت العموميــة ،إيــاءه عنايــة فائقــة ودعــوة املصالــح واإلطــارات واألعــوان الراجعــن
إليهــم بالنظــر إلــى العمــل بمقتضيــات هــذا املنشــور بــكل د ّقــة.
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منشــور البنــك املركــزي عــدد  4لســنة
 2019مــؤرخ فــي  7أوت  2019يتعلــق
الخاصــة بالحملــة
بالحســابات
ّ
االنتخابيــة لفائــدة املترشــحني فــي
االنتخابــات الرئاســية.1
تونس في  7أوت 2019
منشور
إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد  5لسنة 2019
الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة املترشــحني فــي االنتخابــات
املوضــوع :الحســابات
ّ
الرئاســية.
إنّ محافظ البنك املركزي التونسي،
بعــد االطــاع علــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر 2012
املتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص الالحقــة التــي نقحتــه
وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء مثلمــا تــم إتمامــه وتنقيحــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
فيفــري ،2017
وعلــى القانــون عــدد  35لســنة  2016املــؤرخ فــي  25أفريــل  2016واملتعلــق بضبــط النظــام
األساســي للبنــك املركــزي التونســي،
وعلــى القانــون عــدد  48لســنة  2016املــؤرخ فــي  11جويليــة  ،2016واملتعلق بالبنوك واملؤسســات
املالية،
1 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/Cir_2019_04_ar.pdf

املناشير

وعلــى قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  20املــؤرخ فــي  8أوت  2014واملتعلــق
بضبــط قواعــد تمويــل الحملــة االنتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار
عــدد  17لســنة  2017املــؤرخ فــي  23أكتوبــر ،2017
وعلــى منشــور البنــك املركــزي التونســي إلــى البنــوك عــدد  13لســنة  2014املــؤرخ فــي 28
أكتوبــر  2014املتعلــق بفتــح حســابات بنكيــة خاصــة بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة املترشــحني
فــي االنتخابــات الرئاســية مثلمــا تــم تنقيحــه باملنشــور إلــى البنــوك عــدد  15لســنة  2014املــؤرخ
فــي  13نوفمبــر ،2014
وعلــى رأي لجنــة مراقبــة املطابقــة عــدد  4لســنة  2019املــؤرخ فــي  5أوت  2019املنصــوص
عليهــا بالفصــل  42مــن القانــون عــدد  35لســنة  2016واملتعلــق بضبــط النظــام األساســي للبنــك
املركــزي التونســي،
قرر ما يلي:
الفصــل األول :يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد فتــح حســاب وحيــد خــاص
بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة كل مترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية يتولــى فتحــه املترشــح أو
أي شــخص آخــر بموجــب توكيــل صريــح فــي الغــرض مــن هــذا األخيــر ُمع ـ ّرف باإلمضــاء
عليــه وذلــك بالفــرع بنكــي أو مكتــب البريــد الــذي يختــاره املترشــح املعنــي أو وكيلــه .ويتولــى
الوكيــل املالــي للمترشــح تســيير الحســاب الوحيــد الخــاص بالحملــة االنتخابيــة والتصــرف
فيــه وغلقــه طبقــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.
ويحجــر علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد فتــح أكثــر مــن حســاب خــاص بالحملــة
االنتخابيــة املعنيــة لــكل مترشــح.
الفصــل الثانــي :يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد قبــل فتــح الحســاب الخــاص
بالحملــة االنتخابيــة التثبــت لــدى نظــام البنــك املركــزي التونســي لتبــادل املعطيــات مــن عــدم
وجــود حســاب خــاص بالحملــة االنتخابيــة املعنيــة باســم املترشــح.
الفصــل الثالــث :يتــم فتــح الحســاب الخــاص بالحملــة االنتخابيــة طبقــا للتراتيــب الجــاري
بهــا العمــل وعلــى أســاس الوثائــق التاليــة:
 أصــل أو نســخة مطابقــة لألصــل مــن قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بقبــولترشــح املعنــي باألمــر.
 نسخة من الوثيقة الرسمية املثبتة لهوية املترشح. -أصل أو نسخة مطابقة لألصل من قرار املترشح املتعلق بتكليف الوكيل املالي.
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 نسخة من الوثيقة الرسمية املثبتة لهوية الوكيل املالي للمترشح. أصــل أو نســخة مطابقــة لألصــل مــن كتــب التوكيــل لفتــح الحســاب الخــاص بالحملــةاالنتخابيــة نيابــة عــن املترشــح (فــي صــورة فتــح الحســاب عــن طريــق وكيــل).
 نســخة عــن الوثيقــة الرســمية املثبتــة لهويــة الوكيــل املكلــف بفتــح الحســاب الخــاصبالحملــة االنتخابيــة نيابــة عــن املترشــح (فــي صــورة فتــح الحســاب عــن طريــق وكيــل).
 شــهادة فــي عــدم التحجيــر مــن مســك أو اســتعمال صيــغ الشــيكات باســم الوكيــلاملالــي ُمس ـ ّلمة مــن البنــك املركــزي التونســي خــال الســبعة أيــام الســابقة لفتــح الحســاب.
الفصــل الرابــع :يتــم توفيــر اعتمــاد الحســاب الخــاص بالحملــة االنتخابيــة باملــوارد التاليــة
دون ســواها:
 )1التحويالت بالدينار املتأتية:
 من الحسابات الداخلية للمترشح ،بعنوان التمويل الذاتي. مــن الحســابات الداخليــة لألشــخاص الطبيعيــن التونســيني املقيمــن علــى معنــىالتشــريع الجبائــي بعنــوان التمويــل الخــاص بالحملــة االنتخابيــة للمترشــح.
 مــن ميزانيــة الدولــة لفائــدة املترشــح بعنــوان املنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاعمصاريــف انتخابيــة.
 )2املبالــغ املاليــة التــي يودعهــا الوكيــل املالــي للمترشــح فــي االنتخابــات الرئاســية نقــدا
أو بواســطة شــيكات بعنــوان التمويــل الذاتــي أو التمويــل الخــاص ويتعــن فــي هــذه
الحالــة التنصيــص بظهــر جــدول التنزيــل بخــط واضــح علــى الهويــة الكاملــة للوكيــل املالــي
(االســم واللقــب ورقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة وتاريــخ إصدارهــا) مــع وضــع إمضــاء
هــذا األخيــر.
و ُيحجــر تمويــل التونســيني املقيمــن بالخــارج للمترشــحني ســواء تعلــق األمــر بتمويــل ذاتــي
أو تمويــل خــاص.
كمــا ُيحجــر قبــول التحويــات مــن الــذوات املعنويــة بجميــع أصنافهــا بمــا فــي ذلــك األحــزاب
السياســية واألشــخاص الطبيعيــن األجانــب حتــى وإن كانــوا مقيمــن بتونــس أو كان مصــدر
دخلهــم تونســيا وفقــا للتشــريع الجبائــي.
الفصــل الخامــس :يحجــر منــح أي اعتمــاد مكشــوف بالحســاب الخــاص بالحملــة االنتخابيــة
أو منــح تســبقة مــن أي نــوع للمترشــح صاحــب الحســاب.

املناشير

ويتعــن علــى الفــرع البنكــي أو مكتــب البريــد املفتــوح لديــه الحســاب الخــاص بالحملــة
االنتخابيــة تمكــن الوكيــل املالــي للمترشــح مــن عــدد كاف مــن دفاتــر الشــيكات خــال أجــل
أقصــاه ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديمــه طلــب مكتــوب فــي الغــرض ومــن بطاقــة بنكيــة
وحيــدة للســحب فــي حــدود الرصيــد املتوفــر بالحســاب.
الفصــل الســادس :علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد التصريــح للبنــك املركزي التونســي
دون أجــل بــكل عمليــة فتــح حســاب خــاص بالحملــة االنتخابيــة املنصــوص عليهــا بالفصــل
األول عــن طريــق نظــام البنــك املركــزي التونســي لتبــادل املعطيــات.
الفصــل الســابع :علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد موافــاة البنــك املركــزي التونســي في
مرحلــة أولــى بكشــف وقتــي للحســابات الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية
مــن تاريــخ فتحهــا إلــى يــوم انتهــاء الحملــة االنتخابيــة وذلــك فــي أجــل أقصــاه  15يومــا مــن
تاريــخ انتهــاء الحملــة االنتخابيــة ،وفــي مرحلــة ثانيــة بالكشــوفات النهائيــة لتلــك الحســابات
مــن يــوم فتحهــا إلــى تاريــخ غلقهــا وذلــك فــي أجــل أقصــاه  15يومــا مــن تاريــخ الغلــق .ويتعــن
أن تتــم موافــاة البنــك املركــزي التونســي بالكشــوفات املذكــورة علــى مســتند ورقــي ممضــى
ومختــوم مــن قبــل املمثــل القانونــي للبنــك أو الديــوان الوطنــي للبريــد مفــوض فــي الغــرض
وعبــر نظــام البنــك املركــزي التونســي لتبــادل املعطيــات فــي شــكل ورقــة .Excel
كمــا يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد عنــد غلق الحســاب اســتعادة بطاقة الســحب
وصيــغ الشــيكات التــي لــم يتــم اســتعمالها مــن الوكيــل املالــي للمترشــح صاحــب الحســاب
مــع أخــذ التدابيــر الالزمــة الســتكمال العمليــات البنكيــة الجاريــة علــى الحســاب املذكــور.
الفصــل الثامــن :يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد تعيــن مراســل للبنــك املركــزي
التونســي مــن ضمــن إطاراتهــا مــن ذوي رتبــة مديــر علــى األقــل يتولــى الســهر علــى تنفيــذ
املوجبــات الــواردة بهــذا املنشــور وخاصــة تذليــل الصعوبــات التــي قــد تعتــرض فتــح وتســيير
الحســابات الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية والعمــل علــى حلهــا فــي اإلبــان
وكذلــك تجميــع املعطيــات املطلوبــة املتعلقــة بالحســابات الخاصــة باالنتخابــات مــن الفــروع
البنكيــة ومكاتــب البريــد وإحالتهــا إلــى البنــك املركــزي التونســي فــي اآلجــال املحــددة .ويجــب
تعيــن نائــب للمراســل تتوفــر فيــه نفــس الشــروط.
ويجــب علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد موافــاة البنــك املركــزي التونســي دون أجــل
بالهويــة الكاملــة ورقــم الهاتــف والبريــد االلكترونــي للمراســل ونائبــه بــأي وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا.
الفصــل التاســع :علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد االحتفــاظ بملفــات الحســابات
الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة املترشــحني فــي االنتخابــات الرئاســية وبجميــع الوثائــق
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املتعلقــة بفتحهــا وتســييرها وغلقهــا والوثائــق واملؤيــدات املتعلقــة بالعمليــات واملعامــات
املجــراة بواســطتها ملــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ غلقهــا.
الفصــل العاشــر :تلغــى األحــكام املخالفــة أو التــي تــزدوج مــع هــذا املنشــور الــذي يدخــل
حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ اإلشــعار بــه.

						
						

املحافظ،
مروان العباسي

املناشير

منشــور البنــك املركــزي عــدد  5لســنة
 2019مــؤرخ فــي  7أوت  2019يتعلــق
الخاصــة بالحملــة
بالحســابات
ّ
االنتخابيــة لفائــدة القائمــات املترشــحة
فــي االنتخابــات التشــريعية.1
تونس في  7أوت 2019
منشور
إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد  5لسنة 2019
الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة القائمــات املترشــحة فــي
املوضــوع :الحســابات
ّ
االنتخابــات التشــريعية
إنّ محافظ البنك املركزي التونسي،
بعــد االطــاع علــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012املتعلق
بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص الالحقــة التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ فــي  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات
واالســتفتاء مثلمــا تــم إتمامــه وتنقيحــه بالقانــون األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي 14
فيفــري ،2017
وعلــى القانــون عــدد  35لســنة  2016املــؤرخ فــي  25أفريــل  2016واملتعلــق بضبــط النظــام
األساســي للبنــك املركــزي التونســي،
وعلــى القانــون عــدد  48لســنة  2016املــؤرخ في  11جويلية  ،2016واملتعلق بالبنوك واملؤسســات املالية،
وعلــى قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  20املــؤرخ فــي  8أوت  2014واملتعلــق
بضبــط قواعــد تمويــل الحملــة االنتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار
عــدد  17لســنة  2017املــؤرخ فــي  23أكتوبــر ،2017
1 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/Cir_2019_05_ar.pdf
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وعلــى منشــور البنــك املركــزي التونســي إلــى البنــوك عــدد  8لســنة  2014املــؤرخ فــي 16
ســبتمبر  2014املتعلــق بفتــح حســابات بنكيــة خاصــة بالحملــة االنتخابيــة لفائــدة القائمــات
املترشــحة فــي االنتخابــات التشــريعية مثلمــا تــم إتمامــه وتنقيحــه بالنصــوص الالحقــة لــه،
وعلــى رأي لجنــة مراقبــة املطابقــة عــدد  5لســنة  2019املــؤرخ فــي  5أوت  2019املنصــوص
عليهــا بالفصــل  42مــن القانــون عــدد  35لســنة  2016واملتعلــق بضبــط النظــام األساســي للبنــك
املركــزي التونســي،
قرر ما يلي:
الفصــل األول :يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد فتــح حســاب وحيــد خــاص
بالحملــة االنتخابيــة يحمــل اســم القائمــة املترشــحة لالنتخابــات التشــريعية يتولــى فتحــه رئيس
القائمــة املترشــحة أو أي شــخص آخــر بموجــب توكيــل صريــح فــي الغــرض مــن هــذا األخيــر
ُمعـ ّرف باإلمضــاء عليــه وذلــك بفــرع بنكــي أو مكتــب بريــد منتصــب بالدائــرة االنتخابيــة التــي
ترشــحت بهــا القائمــة املعنيــة .ويتولــى الوكيــل املالــي للقائمــة املترشــحة تســيير الحســاب
الوحيــد الخــاص بالحملــة االنتخابيــة والتصــرف فيــه وغلقــه طبقــا للتراتيــب الجــاري بهــا
العمــل.
ويحجــر علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد فتــح أكثــر مــن حســاب خــاص بالحملــة
االنتخابيــة املعنيــة لــكل قائمــة مترشــحة.
الفصــل الثانــي :يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد قبــل فتــح الحســاب الخــاص
بالحملــة االنتخابيــة التثبــت لــدى نظــام البنــك املركــزي التونســي لتبــادل املعطيــات مــن عــدم
وجــود حســاب خــاص بالحملــة االنتخابيــة املعنيــة باســم القائمــة املترشــحة.
الفصــل الثالــث :يتــم فتــح الحســاب الخــاص بالحملــة االنتخابيــة طبقــا للتراتيــب الجــاري
بهــا العمــل وعلــى أســاس الوثائــق التاليــة:
 أصل أو نسخة مطابقة لألصل من قرار الهيئة الفرعية بقبول ترشح القائمة. نسخة من الوثيقة الرسمية املثبتة لهوية رئيس القائمة املترشحة. أصــل أو نســخة مطابقــة لألصــل مــن قــرار رئيــس القائمــة املترشــحة املتعلــق بتكليــفالوكيــل املالــي للقائمــة.
 نسخة من الوثيقة الرسمية املثبتة لهوية الوكيل املالي للقائمة املترشحة. أصــل أو نســخة مطابقــة لألصــل مــن كتــب التوكيــل لفتــح الحســاب الخــاص بالحملــةاالنتخابيــة نيابــة عــن رئيــس القائمــة املترشــحة (فــي صــورة فتــح الحســاب عــن طريــق وكيــل).
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 نســخة عــن الوثيقــة الرســمية املثبتــة لهويــة الوكيــل املكلــف بفتــح الحســاب الخــاصبالحملــة االنتخابيــة نيابــة عــن رئيــس القائمــة املترشــحة (فــي صــورة فتــح الحســاب عــن
طريــق وكيــل).
 شــهادة فــي عــدم التحجيــر مــن مســك أو اســتعمال صيــغ الشــيكات باســم الوكيــلاملالــي ُمس ـ ّلمة مــن البنــك املركــزي التونســي خــال الســبعة أيــام الســابقة لفتــح الحســاب.
الفصــل الرابــع :يتــم توفيــر اعتمــاد الحســاب الخــاص بالحملــة االنتخابيــة باملــوارد التاليــة
دون ســواها:
 )1التحويالت بالدينار املتأتية:
 مــن الحســابات الداخليــة ألعضــاء القائمــة املترشــحة صاحبــة الحســاب أو مــنالحســابات الداخليــة للحــزب الــذي تنتمــي إليــه القائمــة املترشــحة ،بعنــوان التمويــل
الذاتــي.
 مــن الحســابات الداخليــة لألشــخاص الطبيعيــن التونســيني املقيمــن علــى معنــىالتشــريع الجبائــي بعنــوان التمويــل الخــاص بالحملــة االنتخابيــة للقائمــة املترشــحة.
 مــن ميزانيــة الدولــة لفائــدة القائمــة املترشــحة بعنــوان املنحــة العموميــة بعنــواناســترجاع مصاريــف انتخابيــة.
 )2املبالــغ املاليــة التــي يودعهــا الوكيــل املالــي بعنــوان التمويــل الذاتــي أو التمويــل الخــاص
نقــدا أو بواســطة شــيكات ويتعــن فــي هــذه الحالــة التنصيــص بظهــر جــدول التنزيــل بخــط
واضــح علــى الهويــة الكاملــة للوكيــل املالــي (االســم واللقــب ورقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة
وتاريــخ إصدارهــا) مــع وضــع إمضــاء هــذا األخيــر.
و ُيحجــر قبــول التحويــات مــن الــذوات املعنويــة بجميــع أصنافهــا واألشــخاص الطبيعيــن
األجانــب حتــى وإن كانــوا مقيمــن بتونــس أو كان مصــدر دخلهــم تونســيا وفقــا للتشــريع
الجبائــي
ويتعــن علــى الفــرع البنكــي أو مكتــب البريــد املفتــوح لديــه الحســاب الخــاص بالحملــة
االنتخابيــة تمكــن الوكيــل املالــي للقائمــة املترشــحة مــن عــدد كاف مــن دفاتــر الشــيكات خــال
أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديمــه طلــب مكتــوب فــي الغــرض ومــن بطاقــة بنكيــة
وحيــدة للســحب فــي حــدود الرصيــد املتوفــر بالحســاب.
الفصــل الخامــس :يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد فتــح حســاب وحيــد
خــاص بالحملــة االنتخابيــة بالدينــار القابــل للتحويــل لفائــدة القائمــات املترشــحة لالنتخابــات
التشــريعية بالدوائــر االنتخابيــة بالخــارج.
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يتــم توفيــر اعتمــاد الحســاب الخــاص بالحملــة االنتخابيــة الدينــار القابــل للتحويــل باملــوارد
التاليــة دون ســواها:
 )1التحويالت املتأتية:
 مــن الحســابات األجنبيــة املفتوحــة باســم أعضــاء القائمــة املترشــحة صاحبــةالحســاب بالعملــة األجنبيــة أو بالدينــار القابــل للتحويــل لــدى البنــوك املنتصبــة بالبــاد
التونســية أو مــن حســاباتهم املفتوحــة بالخــارج أو مــن الحســابات الداخليــة للحــزب
الــذي تنتمــي إليــه القائمــة املترشــحة ،بعنــوان التمويــل الذاتــي.
 مــن الحســابات األجنبيــة املفتوحــة باســم األشــخاص الطبيعيــن التونســيني غيــراملقيمــن علــى معنــى تراتيــب الصــرف بالعملــة األجنبيــة أو بالدينــار القابــل للتحويــل
لــدى البنــوك املنتصبــة بالبــاد التونســية أو مــن حســاباتهم بالخــارج ،بعنــوان التمويــل
الخــاص بالحملــة االنتخابيــة للقائمــة املترشــحة.
و ُيحجــر قبــول التحويــات مــن الــذوات املعنويــة بجميــع أصنافهــا واألشــخاص الطبيعيــن
األجانــب حتــى وإن كانــوا غيــر مقيمــن علــى معنــى تراتيــب الصــرف أو كان دخلهــم بالعملــة
األجنبيــة أو بالدينــار القابــل للتحويــل وكذلــك األشــخاص الطبيعيــن التونســيني املقيمــن علــى
معنــى تراتيــب الصــرف.
 مــن ميزانيــة الدولــة لفائــدة القائمــة املترشــحة بعنــوان املنحــة العموميــة بعنــواناســترجاع مصاريــف انتخابيــة.
 )2مــا يعــادل بالدينــار املبالــغ بالعملــة األجنبيــة التــي يودعهــا الوكيــل املالــي بعنــوان
التمويــل الذاتــي أو التمويــل الخــاص نقــدا أو بواســطة شــيكات ويتعــن فــي هــذه الحالــة
التنصيــص بظهــر جــدول التنزيــل بخــط واضــح علــى الهويــة الكاملــة للوكيــل املالــي
(االســم واللقــب ورقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة وتاريــخ إصدارهــا) مــع وضــع إمضــاء
هــذا األخيــر.
ويتجــه التنبيــه إلــى أن إيــداع مــا يعــادل بالدينــار املبالــغ املــوردة بالعملــة فــي شــكل أرواق
نقديــة أجنبيــة يســتوجب االســتظهار بأصــل وثيقــة التصريــح بتلــك األوراق النقديــة األجنبيــة
لــدى مصالــح الديوانــة مــع الحــرص علــى االحتفــاظ بنســخة مــن وثيقــة التصريــح بملــف
الحســاب ،مــع العلــم أنــه يتعــن التنصيــص بأصــل وثيقــة التصريــح علــى املبلــغ املــودع
بالحســاب ورقمــه.
ويتعــن علــى الفــرع البنكــي أو مكتــب البريــد املفتــوح لديــه الحســاب الخــاص بالحملــة
االنتخابيــة بالدينــار القابــل للتحويــل ،إذا طلــب الوكيــل املالــي للقائمــة املترشــحة صاحبــة
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الحســاب ذلــك ،تمكــن هــذا األخيــر مــن بطاقــة بنكيــة دوليــة وحيــدة للســحب دون ســقف وفــي
حــدود الرصيــد املتوفــر بالحســاب مــع لفــت االنتبــاه إلــى أنــه يحجــر تســليم صيــغ شــيكات
ألصحــاب هــذا النــوع مــن الحســابات.
وفيمــا عــدا أحــكام هــذا الفصــل تبقــى الحســابات الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة بالدينــار
القابــل للتحويــل خاضعــة لبقيــة أحــكام هــذا املنشــور.
الفصــل الســادس :يحجــر منــح أي اعتمــاد مكشــوف بالحســاب الخــاص بالحملــة االنتخابيــة
أو منــح تســبقة مــن أي نــوع للقائمــة صاحبــة الحســاب.
الفصــل الســابع :علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد التصريــح للبنــك املركــزي التونســي
دون أجــل بــكل عمليــة فتــح حســاب خــاص بالحملــة االنتخابيــة املنصــوص عليهــا بالفصــل
األول عــن طريــق نظــام البنــك املركــزي التونســي لتبــادل املعطيــات.
الفصــل الثامــن :علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد موافــاة البنــك املركــزي التونســي فــي
مرحلــة أولــى بكشــف وقتــي للحســابات الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة لالنتخابــات التشــريعية
مــن تاريــخ فتحهــا إلــى يــوم انتهــاء الحملــة االنتخابيــة وذلــك فــي أجــل أقصــاه  15يومــا مــن
تاريــخ انتهــاء الحملــة االنتخابيــة ،وفــي مرحلــة ثانيــة بالكشــوفات النهائيــة لتلــك الحســابات
مــن يــوم فتحهــا إلــى تاريــخ غلقهــا وذلــك فــي أجــل أقصــاه  15يومــا مــن تاريــخ الغلــق .ويتعــن
أن تتــم موافــاة البنــك املركــزي التونســي بالكشــوفات املذكــورة علــى مســتند ورقــي ممضــى
ومختــوم مــن قبــل املمثــل القانونــي للبنــك أو الديــوان الوطنــي للبريــد مفــوض فــي الغــرض
وعبــر نظــام البنــك املركــزي التونســي لتبــادل املعطيــات فــي شــكل ورقــة .Excel
كمــا يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد عنــد غلــق الحســاب اســتعادة بطاقــة
الســحب وصيــغ الشــيكات التــي لــم يتــم اســتعمالها مــن الوكيــل املالــي للقائمــة املترشــحة
صاحبــة الحســاب مــع أخــذ التدابيــر الالزمــة الســتكمال العمليــات البنكيــة الجاريــة علــى
الحســاب املذكــور.
الفصــل التاســع :يتعــن علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد تعيــن مراســل للبنــك املركــزي
التونســي مــن ضمــن إطاراتهــا مــن ذوي رتبــة مديــر علــى األقــل يتولــى الســهر علــى تنفيــذ
املوجبــات الــواردة بهــذا املنشــور وخاصــة تذليــل الصعوبــات التــي قــد تعتــرض القائمــات
املترشــحة فــي فتــح وتســيير الحســابات الخاصــة بالحملــة االنتخابيــة والعمــل علــى حلهــا
فــي اإلبــان وكذلــك تجميــع املعطيــات املطلوبــة املتعلقــة بالحســابات الخاصــة باالنتخابــات مــن
الفــروع البنكيــة ومكاتــب البريــد وإحالتهــا إلــى البنــك املركــزي التونســي فــي اآلجــال .ويجــب
تعيــن نائــب للمراســل تتوفــر فيــه نفــس الشــروط.
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ويجــب علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد موافــاة البنــك املركــزي التونســي دون أجــل
بالهويــة الكاملــة ورقــم الهاتــف والبريــد االلكترونــي للمراســل ونائبــه بــأي وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا.
الفصــل العاشــر :علــى البنــوك والديــوان الوطنــي للبريــد االحتفــاظ بملفــات الحســابات
الخاصــة باالنتخابــات وبجميــع الوثائــق املتعلقــة بفتحهــا وتســييرها وغلقهــا والوثائــق
واملؤيــدات املتعلقــة بالعمليــات واملعامــات املجــراة بواســطتها ملــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ
غلقهــا.
الفصــل الحــادي عشــر :تلغــى األحــكام املخالفــة أو التــي تــزدوج مــع هــذا املنشــور الــذي
يدخــل حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ اإلشــعار بــه.

					
					

املحافظ،
مروان العباسي
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