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للجـمهــوريــــة التــونـســيــــة رـوــــتــــدس  
Constitution de la république tunisienne  

du 27 janvier 2014 (extraits) 
 

Préambule … Fondant un régime républicain 
démocratique participatif dans le cadre d’un État civil où 
la souveraineté appartient au peuple à travers 
l’alternance pacifique au pouvoir par le biais d’élections 
libres …  

Article 3. Le peuple est le détenteur de la souveraineté 
et la source des pouvoirs qu’il exerce à travers ses 
représentants élus ou par referendum. 

Article 34. Les droits d'élection, de vote et de se porter 
candidat sont garantis, conformément aux dispositions 
de la loi.  

L'Etat veille à garantir la représentativité des femmes au 
sein des assemblées élues. 

Article 46. L'Etat s'engage à protéger les droits acquis 
de la femme et œuvre à les renforcer et à les développer. 

L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la 
femme à assumer les différentes responsabilités et dans 
tous les domaines. 

L'Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et 
l'homme dans les conseils élus. 

L’État prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la 
violence contre la femme. 

 

 
 

Article 50. Le peuple exerce le pouvoir législatif à 
travers ses représentants à l'Assemblée des 
représentants du peuple ou par voie de référendum. 

Article 55. Les membres de l'Assemblée des 
représentants du peuple sont élus au suffrage universel, 
libre, direct, secret, intègre et transparent 
conformément à loi électorale. 

Article 74. La candidature à la présidence de la 
République est un droit pour toute électrice et tout 
électeur de nationalité tunisienne depuis la naissance et 
dont la religion est l’islam. 

Le candidat doit être au moins âgé de trente-cinq ans le 
jour du dépôt de sa candidature. S’il est titulaire d’une 
autre nationalité que celle tunisienne, il doit présenter 
dans le dossier de candidature un engagement 
d’abandon de l’autre nationalité à la proclamation de son 
élection en tant que Président de la République. 

Le candidat doit être parrainé par un nombre de 
membres de l’Assemblée des représentants du peuple 
ou de Présidents des conseils des collectivités locales 
élus ou d'électeurs inscrits, conformément à ce que 
prévoit la loi électorale. 

 

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي ...  التوطئة

تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر 

 ... على الحكم بواسطة االنتخابات الحرة التداول السلمي

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر  3 الفصل

السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر 

 .االستفتاء

حقوق االنتخابات واالقتراع والترشح  33الفصل 

 مضمونة طبق ما يظبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس 

 .نتخبةالم

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة  34 الفصل

 .و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها

تضمن الّدولة تكافؤ الفرص بين الّرجل والمرأة في 

 .تحّمل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجاالت

تسعى الّدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الّرجل 

 .في المجالس المنتخبة

تتّخذ الّدولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضّد 

 .المرأة

يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر  .05الفصل 

 .ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق االستفتاء

يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا  .00الفصل 

عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون 

 .تخابياالن

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل . 43الفصل 

ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة، دينه 

 .اإلسالم

يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من 

العمر خمسا وثالثين سنة على األقل. وإذا كان حامال 

لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف 

ه تعهدا بالتخلي عن الجنسية األخرى عند ترشح

 .التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس 

نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية 

المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون 

 .االنتخابي
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Article 75. Le Président de la République est élu pour un 
mandat de cinq ans, au cours des derniers soixante jours 
du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, 
secret, direct, intègre et transparent et à la majorité 
absolue des voix exprimées. 

Dans le cas où aucun candidat n’obtient cette majorité au 
premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour 
au cours des deux semaines qui suivent la proclamation 
des résultats définitifs du premier tour. Se présentent au 
second tour les deux candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix au premier tour. 

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier 
tour, ou de l’un des deux candidats au second tour, il est 
procédé à un nouvel appel à candidatures et la fixation 
de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne 
dépassant pas les quarante-cinq jours. N’est pas prise en 
compte la démission au premier ou au deuxième tour. 

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date 
fixée pour cause de péril imminent, le mandat 
présidentiel est prorogé par une loi. 

Nul ne peut occuper le poste de Président de la 
République pendant plus de deux mandats complets 
successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat est 
considéré comme mandat entier. 

Aucun amendement ne peut toucher le nombre et la 
durée des mandats présidentiels. 

 

 

 

Article 89. Le gouvernement se compose d’un Chef, de 
ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du 
gouvernement et en ce qui concerne les Ministères des 
Affaires étrangères et de la Défense en concertation avec 
le président de la République. 

Dans un délai d’une semaine après la proclamation des 
résultats définitifs des élections, le Président de la 
République charge le candidat du parti politique ou de la 
coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre 
de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du 
peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un 
mois pouvant être prorogé une seule fois. En cas 
d’égalité du nombre des sièges, la nomination s’effectue 
selon le nombre de voix obtenues. 

Section première. De l’instance des élections 

Article 126. L'instance électorale, dénommée « Instance 
Supérieure Indépendante des Elections » est chargée de 
la gestion des élections et des référendums, de leur 
organisation et de leur supervision dans leurs 
différentes étapes. Elle garantit la régularité du 
processus électoral, son intégrité et sa transparence et 
proclame les résultats. 

L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son 
domaine de compétence. 

L’instance se compose de neuf membres indépendants, 
neutres, compétents et intègres qui exercent leur 

ة خمسة أعوام يُنتخب رئيس الجمهورية لمد .40الفصل 

خالل األيام الستين األخيرة من المدة الرئاسية انتخابا 

عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وباألغلبية 

 .المطلقة لألصوات المصرح بها

وفي صورة عدم حصول أي من المترشِحين على 

األغلبية المطلقة في الدورة األولى، تنظم دورة ثانية 

ين لإلعالن عن النتائج النهائية خالل األسبوعين التالي

للدورة األولى، ويتقدم للدورة الثانية المترّشحان 

المحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة 

 .األولى

إذا توفي أحد المترشِحين في الدورة األولى أو أحد 

المترشحْين لدورة اإلعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد 

يد في أجل ال يتجاوز خمسة المواعيد االنتخابية من جد

وأربعين يوما. وال يُعتّد باالنسحاب في الدورة األولى أو 

 .الدورة الثانية

وإذا تعذر إجراء االنتخاب في موعده بسبب خطر داهم، 

 .فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون

وال يجوز تولي رئاسة الجمهورية ألكثر من دورتين 

تقالة حالة االس كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي

 .تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة

ال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية 

 .ومددها بالزيادة

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب . 98الفصل 

دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس 

 .الجمهورية بالنسبة لوزارتْي الخارجية والدفاع

ل أسبوع من اإلعالن عن النتائج النهائية في أج

لالنتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو 

االئتالف االنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد 

بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خالل شهر يجدد 

مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد 

 .متحصل عليهاللتكليف عدد األصوات ال

 

 هيئة االنتخابات  القسم االول

تتولى هيئة االنتخابات، وتسمى "الهيئة . 624الفصل 

العليا المستقلة لالنتخابات"، إدارة االنتخابات 

واالستفتاءات وتنظيمها، واإلشراف عليها في جميع 

مراحلها، وتضمن سالمة المسار االنتخابي ونزاهته 

 .وشفافيّته، وتصّرح بالنتائج

 .بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصهاتتمتع الهيئة 
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mission pour un mandat unique d’une durée de six ans, 
avec renouvellement du tiers de ses membres tous les 
deux ans. 

 

Chapitre dixième. Des dispositions transitoires 

Article 148. … 

3. Les élections présidentielles et législatives sont 
tenues dans une période débutant quatre mois après la 
mise en place de l’Instance supérieure indépendante des 
élections, sans que cela ne dépasse dans tous les cas, la 
fin de l’année 2014. 

4. A l’occasion des premières élections présidentielles le 
parrainage se fera directement par un nombre de 
membres de l’Assemblée nationale constituante, 
conformément au nombre requis de membres de 
l’Assemblée des représentants du peuple ou du nombre 
d’électeurs inscris, tel que prévu par la loi électorale … 

 

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من 

ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، 

 .مّدتها سّت سنوات، ويجّدد ثلث أعضائها كل سنتين

 األحكام اإلنتقاليّة الباب العاشر

ات الرئاسية . تُجرى االنتخاب3.. .639الفصل 

والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال 

إرساء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات دون أن تتجاوز 

 .4102في كل الحاالت موفى سنة 

. تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد 2

من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي 

لس نواب الشعب أو من عدد من يضبط ألعضاء مج

الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون 

 .االنتخابي
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  2014 لسنة 16 عدد أساسي قانون
واالستفتاء باالنتخابات يتعلق 2014 ماي 26 في مؤرخ  

Loi organique n° 16 en date du 26 mai 2014 
 relative aux élections et aux référendums 

 
 

 األحكام العامة الباب األول

الفصل األول ـ يتعلق هذا القانون بتنظيم االنتخابات 

 .واالستفتاء

ـ يكون االنتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً  4الفصل 

 .وشفافاً 

 ـ يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون 3الفصل 

: 

مجلس  تخابات، وتشملالهيئة : هي الهيئة العليا المستقلة لالن •

 .الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي

سجل الناخبين : هو قاعدة بيانات األشخاص المؤهلين  •

 .للتصويت في االنتخابات واالستفتاء

القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : هي القائمة  •

شح في المترشحة في االنتخابات التشريعية أو المتر

 .االنتخابات الرئاسية أو الحزب في االستفتاء

الحياد : هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين  •

وعدم االنحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو 

تعطيل الحملة االنتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب 

ة ر على إرادفي حملة االستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤث

  .الناخبين

الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء : هي مجموع األنشطة  •

التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم 

أو األحزاب خالل الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج 

االنتخابي أو البرنامج المتعلق باالستفتاء باعتماد مختلف 

لدعاية واألساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين وسائل ا

 .على التصويت لفائدتهم يوم االقتراع

فترة الصمت : هي المدة التي تضم يوم الصمت االنتخابي  •

 .ويوم االقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع

مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية أو ما قبل حملة االستفتاء :  •

لحملة االنتخابية أو السابقة لحملة االستفتاء هي المدة السابقة ل

 .وفقاً لما يحدده هذا القانون

الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء : هي المدة التي تضم  •

مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية أو ما قبل حملة االستفتاء، 

والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية تمتد 

 .عن النتائج النهائية للدورة األولىحتى اإلعالن 

المصاريف االنتخابية : هي مجموع النفقات النقدية والعينية  •

التي تم التعهد بها أثناء الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء من 

Titre I : Dispositions générales  

Article Premier : La présente loi a pour objet l’organisation 
des élections et des référendums.  

Article 2 : Le suffrage est universel, libre, direct, secret, 
intègre et transparent.  

Article 3 : Les termes suivants dans la présente loi 
s’entendent au sens des définitions suivantes : 

* L’Instance : Il s’agit de l’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections. Elle comprend le conseil 
de l’Instance et tous les organes secondaires qu’elle peut 
créer ainsi que le bureau exécutif. 

* Le registre des électeurs : Il s’agit de la base de données 
des personnes habilitées à voter lors des élections et des 
référendums. 

* La liste des candidats, le candidat ou le parti : Il s’agit de 
la liste des candidats aux élections législatives ou du 
candidat aux élections présidentielles ou du parti aux 
référendums. 

* La neutralité : signifie traiter l’ensemble des candidats 
avec objectivité et intégrité, ne jamais favoriser une liste de 
candidats, un candidat ou un parti, ou saboter la campagne 
électorale d’une liste de candidats, un candidat, ou un parti 
pour le référendum, et éviter toute action susceptible 
d’influencer la volonté des électeurs. 

* La campagne électorale et la campagne pour le 
référendum : Il s’agit de l’ensemble des activités menées 
par les candidats ou les listes de candidats, leurs partisans 
ou les partis durant une période définie par la loi, pour 
faire connaître le programme électoral ou le programme 
relatif au référendum par le biais de différents supports de 
propagande et moyens légaux en vue d’influencer les 
électeurs et les inciter à voter en leur faveur le jour du 
scrutin. 

* La période de silence : Il s’agit de la période englobant le 
jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la 
clôture du dernier bureau de vote.  

* La phase pré-campagne électorale ou pré-référendum : Il 
s’agit de la période précédant la campagne électorale ou 
précédant la campagne pour le référendum conformément 
aux dispositions de la présente loi. 

* La période électorale ou la période du référendum : Il 
s’agit de la période englobant la phase pré-campagne 
électorale ou pré-référendum, la campagne et la période de 
silence. Pour ce qui est des élections présidentielles, cette 
période s’étend jusqu’à l’annonce des résultats finaux du 
1er tour. 
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قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهالكها 

تاء أو حملة االستفأو دفعها لتسديد نفقات الحملة االنتخابية 

 .لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته

اإلشهار السياسي : هو كّل عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة  •

بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويــق 

التجــــاري، موجهــة للعمـــوم، وتهـــــــــــدف إلى الترويج 

أو لحزب سياســــــي، لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج 

بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم 

واختياراتهم عبر وسائــــل اإلعـــــــــالم السمعيّـــــة أو 

البصريّة أو المكتوبة أو اإللكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة 

ثابتة أو متنقلة، مركزة باألماكن أو الوسائل العمومية أو 

 .اصةالخ

وسائل اإلعالم السمعي والبصري الوطنية : هي منشآت • 

االتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية 

التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 

 .4100لسنة  001

ورقة تصويت : هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على  •

يضمنها اختياره ثم يضعها ذمة الناخب يوم االقتراع والتي 

  .في الصندوق

ورقة ملغاة : هي كل ورقة تصويت ال تعبر بشكل واضح  •

عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ 

 .من هذا القانون 4المنصوص عليها بالفصل 

ورقة بيضاء : هي كل ورقة تصويت ال تتضمن أية عالمة  •

ضاء ضمن األصوات مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البي

 .المصّرح بها، وال تحتسب ضمن الحاصل االنتخابي

ورقة تالفة : هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما  •

جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق 

 .وفق ما تضبطه الهيئة

ـ يتولى المالحظون متابعة المسار االنتخابي  2الفصل 

 .شروط اعتمادهم وإجراءاتهوشفافيته وتنظم الهيئة 

  
 الناخب الباب الثاني

 شروط الناخب . القسم األول

ـ يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل  5الفصل 

الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق 

لالقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول 

لمنصوص عليها بهذا بأّي صورة من صور الحرمان ا

 .القانون

 : ـ ال يُرّسم بسجل الناخبين 1الفصل 

األشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل  •

  .من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حّق االنتخاب 5

* Les dépenses électorales : Il s’agit de la somme des 
dépenses en espèce et en nature contractée durant la 
période électorale ou la période de référendum par le 
candidat ou la liste des candidats ou le parti, ou pour leur 
compte, et qui a été consommée ou dépensée afin de payer 
les frais de la campagne électorale ou la campagne de 
référendum en vue d’avoir la confiance de l’électeur et 
obtenir son vote. 

* La publicité politique : Il s’agit de toute opération 
publicitaire ou de propagande moyennant contrepartie 
matérielle ou gratuitement, fondée sur les méthodes et 
techniques du marketing commercial, destinée au grand 
public et visant à faire la promotion d’une personne, d’une 
position, d’un programme ou d’un parti politique en vue 
d’attirer les électeurs ou influencer leur choix et leur 
comportement, via les médias audiovisuels, la presse 
écrite ou électronique ou à travers des supports 
publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou les 
moyens publics ou privés. 

* Les médias audiovisuels nationaux : Il s’agit des 
institutions audiovisuelles publiques, privées et 
associatives qui exercent l’activité de diffusion telle que 
réglementée par le Décret n° 116-2011. 

* Le bulletin de vote : Il s’agit du bulletin préparé par 
l’Instance pour être mis à la disposition de l’électeur le jour 
du scrutin afin qu’il y coche son choix et le dépose dans 
l’urne. 

* Le bulletin nul : Il s’agit de tout bulletin de vote 
n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur ou 
comprenant des éléments contraires aux principes prévus 
à l’article 2 de la présente loi.  

* Le bulletin blanc : Il s’agit de tout bulletin de vote ne 
contenant aucune indication de quelque genre que ce soit. 
Le bulletin blanc est comptabilisé parmi les bulletins 
exprimés, il n’est pas comptabilisé parmi le quotient 
électoral. 

* Le bulletin détérioré : Il s’agit de tout bulletin destiné à 
être utilisé pour le vote et exposé à ce qu’il a rendu invalide. 
Il est remplacé avant sa mise dans l’urne conformément à 
ce que prévoit l’Instance.  

Article 4 : Les observateurs se chargent de suivre le 
processus électoral et sa transparence. L'Instance arrête 
les conditions de leur admission ainsi que ses procédures. 

Titre II : L’électeur  

Chapitre 1 : Des conditions requises pour être 
électeur  

Article 5 : Est électeur toute Tunisienne, ou Tunisien, 
inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) 
ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de 
ses droits civils et politiques et n'étant sujet à aucun cas 
d’incapacité prévus par la présente loi. 

Article 6 : Ne peuvent être inscrites au registre des 
électeurs : 

* Les personnes condamnées à une peine complémentaire 
au sens de l’article 5 du Code pénal, les privant d’exercer le 
droit de vote. 



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              8 

العسكريون كما حّددهم القانون األساسي العام للعسكريين  •

 .وأعوان قوات األمن الداخلي

 .األشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر •

 سجل الناخبين القسم الثاني

ـ تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطالقا  7الفصل 

 .من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشامالً 

  .ومحيّناً 

ون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل القرين واألصول يك

 .والفروع حتى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب 

 .متنقلة للتسجيل

يمنع على األعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو 

ق لهذا المبدأ يعّرض صاحبه توجيههم في اختيارهم.وكل خر

 .للرفت

 : ـ تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء 8الفصل 

 .الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة •

األشخاص الذين فقدوا أهليّة االنتخاب والمشمولين بإحدى  •

  .من هذا القانون 1صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 

اإلدارية المعنية، كل  ـ يتعين على جميع الهياكل 9الفصل 

فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة 

الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ االنتخاب، وبصفة عامة 

 .كل المعطيات الالزمة لضبط وتحيين السجل االنتخابي

 .تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية

 

 ـاخبينقائمـات النـــ القسم الثالث

ـ تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة  01الفصل 

انتخابية بالنسبة إلى كّل بلدية وكّل معتمدية أو عمادة 

بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة 

البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط 

خارج، لتونسيين بالقائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى ا

طبق الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون 

  .والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة

ـ ال يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو  00الفصل 

 .أكثر من مرة في نفس القائمة

ـ تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها  04الفصل 

 .الهيئة

توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقّرات ـ  03الفصل 

الهيئة ومقّرات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقّرات 

البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر 

* Les militaires, tels que définis dans les statuts des 
militaires et les agents des forces de la sûreté intérieure. 

* Les personnes interdites légalement pour démence 
manifeste et ce durant toute la durée de l’interdiction.  

Chapitre 2 : Le registre des électeurs 

Article 7 : L’Instance tient le registre des électeurs et se 
charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. 
L’inscription au registre des électeurs est volontaire.   

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit 
précis, transparent, complet et à jour. 

L’enregistrement est personnel. Il est permis d’enregistrer 
le conjoint, les ascendants et les descendants jusqu’au 
deuxième degré, selon des procédures prévues par 
l’Instance.  

L’instance peut utiliser l’enregistrement à distance, et elle 
peut utiliser des bureaux d’enregistrement mobiles.  

Il est interdit aux agents chargés de l’enregistrement des 
électeurs d’influencer ces derniers ou de les diriger dans 
leurs choix. Toute violation à ce principe expose son auteur 
au renvoi.  

Article 8 : L’Instance procède à la radiation du registre des 
électeurs des noms : 

* Des électeurs décédés dès l’enregistrement du décès. 

* Des personnes déchues de la capacité de vote et sujettes 
à l’une des formes de privation prévues à l’article 6 de la 
présente loi.  

Article 9 : Les établissements administratifs concernés, 
doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, 
dans des délais raisonnables, les données mises à jour 
relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de 
vote. Et de façon générale, toutes les données nécessaires 
afin d’arrêter et de mettre à jour le registre des électeurs.  

L’Instance s’engage à préserver la confidentialité des 
données personnelles. 

Chapitre 3 : Les listes électorales  

Article 10 : L’Instance dresse une liste électorale par 
circonscription électorale pour chaque commune et 
délégation ou secteur pour les régions non communales. 
L’Instance se charge aussi d’aider les missions 
diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger à 
dresser et à réviser les listes électorales en ce qui concerne 
les Tunisiens de l’étranger, conformément aux conditions 
et procédures prévues par la présente loi et les textes 
d’application promulgués par l’Instance.  

Article 11 : Il n’est pas permis de s’inscrire sur plus d’une 
liste électorale ou plus d’une fois sur la même liste. 

Article 12 : Les listes électorales sont fixées selon un 
calendrier défini par l’Instance.  

Article 13 : Les listes électorales sont mises à la disposition 
du grand public au sein des locaux de l’Instance, des sièges 
des communes, des délégations ou des secteurs (Imadats) 
et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires 
tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont publiées sur le site 
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هذه القائمات بالموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي 

 .طريقة أخرى تضمن إعالم العموم

آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم،  وتضبط الهيئة

ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه اآلجال بواسطة وسائل 

اإلعالم المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير 

 .مترجمين مختصين في لغة اإلشارة

 النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين القسم الرابع

اض أمام الهيئة، على قائمات ـ يهدف االعتر 02الفصل 

الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه 

 .أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين

يتم االعتراض، خالل األيّام الثالثة الموالية لتاريخ انقضاء 

أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا 

 .كتابيا

في مطالب االعتراض في أجل ثالثة ـ تبّت الهيئة  05الفصل 

 .أيّام من تاريخ توصلها بها

ساعة  28تعلم الهيئة األطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 

 .من تاريخ صدوره بأّي وسيلة تترك أثرا كتابيّا

ـ يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة  01الفصل 

الثيّة، ركيبتها الثأمام المحاكم االبتدائيّة المختّصة ترابيّا بت

بالنسبة إلى القرارات  0وأمام المحكمة االبتدائيّة بتونس 

المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل 

 .األطراف المشمولة بتلك القرارات

ويرفع الطعن في أجل ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم بالقرار، 

 .دون وجوب إنابة محام

بنسخة من القرار المطعون فيه  تُرفق عريضة الطعن وجوبا

ومتضّمنة لعرض موجز للوقائع ولألسانيد والطلبات وبما 

  .يفيد إعالم الهيئة بالطعن

ـ تبّت المحكمة في عريضة الطعن خالل ثالثة  07الفصل 

 .أيّام من تاريخ تقديمها

تتولّى المحكمة االبتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق 

 27و 21و 23عليها بالفــــصول اإلجراءات المنصوص 

من مجلّة المرافعات المدنيّة  51و 29فقرة أخيرة و 28و

 .والتجاريّة ودون لزوم إلجراءات أخرى

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم األطراف المعنية 

ساعة من تاريخ صدوره بأّي  28بالحكم في أجل أقصاه 

 .وسيلة تترك أثرا كتابيّا

يمكن الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة  ـ 08الفصل 

عن المحاكم االبتدائيّة من األطراف المشمولة بها أمام المحاكم 

 .االستئنافية المختّصة ترابيّا

ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من 

الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعالم الهيئة 

Internet de l’Instance ou par tout autre moyen garantissant 
l’information du grand public.  

L’Instance fixe les délais de la mise à disposition du public 
des listes électorales, de la durée de leur publication, et 
annonce l’échéance de ses délais via la presse écrite et les 
médias audiovisuels tout en veillant à fournir des 
traducteurs spécialisés en langage des signes. 

Chapitre 4 : Les litiges relatifs à l’inscription sur les 
listes électorales  

Article 14 : Les contestations introduites devant l’Instance 
relativement aux listes électorales dans une 
circonscription, visent la radiation d’un nom, son 
inscription ou la correction d’une erreur sur une liste 
électorale.  

La contestation s’opère dans les trois (3) jours suivant 
l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du 
public, par tout moyen laissant une trace écrite.  

Article 15: L’Instance statue sur les requêtes de 
contestations dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à 
compter de la date de leur réception.  

L’Instance notifie sa décision, par voie écrite, aux parties 
concernées dans un délai n’excédant pas 48 heures à 
compter de la date de prise de la décision.  

Article 16 : Les décisions sont susceptibles de recours 
devant les tribunaux de première instance 
territorialement compétents, lesquels statueront en 
collège de trois juges, et devant le Tribunal de Première 
instance de Tunis I pour les décisions relatives aux 
contestations des Tunisiens de l’étranger, et ce, par les 
parties concernées par lesdites décisions.  

Le recours est introduit dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la date de notification de la décision, sans 
obligation de se faire représenter par un avocat.  

La requête du recours et est obligatoirement accompagnée 
d’une copie de la décision contestée avec une brève 
présentation des faits, des justificatifs et des requêtes et 
tout justificatif de notification de l’Instance du recours.  

Article 17 : Le tribunal statue sur le recours dans un délai 
de trois (3) jours à compter de la date de son introduction.  

Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statue sur 
les recours conformément aux procédures prévues par les 
articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des 
procédures civiles et commerciales sans exigences 
d’autres procédures.  

Le tribunal ordonne l’exécution sur minute, et informe les 
parties concernées par la décision dans un délai n'excédant 
pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout 
moyen laissant une trace écrite.  

Article 18: Les décisions rendues par les tribunaux de 
première instance sont susceptibles d’appel par les parties 
concernées devant les cours d’appel territorialement 
compétentes.  

Le recours est introduit par une requête écrite, 
obligatoirement accompagnée d’une copie de la décision 
attaquée, des motifs de recours et d’établir la preuve de 
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ة أيام من تاريخ اإلعالم بالحكم االبتدائي، دون به في أجل ثالث

 .وجوب إنابة محام

تبّت المحكمة في عريضة الطعن خالل ثالثة أيّام من تاريخ 

 .تقديمها

تتولّى المحكمة بتركيبة ثالثية النظر في الطعون وفق 

إجراءات القضاء االستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة 

خرى، ويكون القرار الصادر حينا ودون لزوم إلجراءات أ

 .عنها باتّا وال يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم األطراف المعنية 

ساعة من تاريخ صدوره بأّي  28بالقرار في أجل أقصاه 

 .وسيلة تترك أثرا كتابيّا

 المترشح الباب الثالث

 ت التشريعيةاالنتخابا القسم األول

 شروط الترشح الفرع األول

 ـ الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل 09الفصل 

: 

ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على  •

 األقل، 

بالغ من العمر ثالثاً وعشرين سنة كاملة على األقل في  •

 تاريخ الترشح، 

 .غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية •

ـ ال يمكن للناخبين اآلتي ذكرهم الترشح لعضوية  41الفصل 

مجلس نواب الشعب، إالّ بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على 

 :عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل

 القضاة، •

 رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، •

 الوالة، •

للواليات والمعتمدون المعتمدون األول والكتاب العامون  •

 .والعمد

وال يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها 

 .وظائفهم المذكورة لمدة سنة على األقل قبل تقديم ترشحهم

 تقديم الترشحات الفرع الثاني

ـ يقّدم مطلب الترشح لالنتخابات التشريعية إلى  40الفصل 

ق حد أعضائها، طبالهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أ

 .رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة

 : ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا

 أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة، •

 تصريحا ممضى من كافة المترشحين، •

 نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر، •

notification de l’Instance du recours dans un délai de trois 
(3) jours à compter de la date de notification du jugement 
de première instance, sans obligation de se faire 
représenter par un avocat.  

La cour statue sur la requête de recours dans un délai de 
trois (3) jours à compter de son introduction.  

La cour examine les recours en collège de trois juges 
conformément aux procédures du jugement en référé, la 
cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans 
exiger d’autres procédures, sa décision est définitive et ne 
peut faire l'objet d'aucun recours y compris le pourvoi en 
cassation.  

La cour ordonne l’exécution sur minute, et informe les 
parties concernées par la décision dans un délai n’excédant 
pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout 
moyen laissant une trace écrite. 

Titre III : Le candidat  

Chapitre 1 : Les élections législatives  

Section 1 : Les conditions d’éligibilité   

Article 19 : La candidature à l’élection des membres de 
l’Assemblée des Représentants du Peuple est le droit de 
tout : 

* Electrice ou électeur de nationalité tunisienne depuis au 
moins dix ans ; 

* Agé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la 
candidature ; 

* Ne faisant l’objet d’aucune déchéance légale.  

Article 20 : Ne peuvent être candidats à l’Assemblée des 
Représentants du Peuple que sous réserve de démission 
ou de leur mise en disponibilité conformément à la 
législation en vigueur, les électeurs suivants : 

- les magistrats, 

- les chefs des missions et des postes diplomatiques et 
consulaires, 

- les gouverneurs,  

- les premiers délégués, les secrétaires généraux des 
gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.  

Ils ne peuvent pas être candidat dans une circonscription 
électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions 
susmentionnées pendant au moins un an avant le dépôt de 
leur candidature. 

Section 2 : Le dépôt des candidatures  

Article 21 : La candidature aux élections législatives est 
déposée à l’Instance par la tête de liste des candidats ou un 
de ses membres, conformément au calendrier et 
procédures fixés par l’Instance. 

La demande de candidature doit impérativement inclure : 

* Les noms des candidats et leur classement sur la liste 

* Une déclaration signée par tous les candidats 

* Une copie de leurs cartes d’identités ou de leurs 
passeports 
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 تسمية القائمة، •

 ة أو المستقلة،رمز الحزب أو القائمة االئتالفي •

 تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين، •

قائمة تكميلية ال يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، وال  •

يزيد في كل األحوال عن عدد المترشحين في القائمة األصلية، 

 ،45و 42مع مراعاة أحكام الفصول 

 ةما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسن •

 .المنقضية

 .وتسلم الهيئة وصال مقابل مطلب الترشح

 .وتضبط الهيئة إجراءات وحاالت تصحيح مطالب الترشح

ـ يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي  44الفصل 

أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة إجراءات تعويض 

 .المترشح

د اويا لعدويُْشتَرط أن يكون عدد المترشحين بكّل قائمة مس

 .المقاعد المخّصصة للدائرة المعنية

ويُْمنَع انتماء عّدة قائمات لحزب واحد، أو ائتالف واحد في 

 .نفس الدائرة االنتخابية

ـ يُْمنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من  43الفصل 

  .قائمة انتخابية

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ 

ءات الالزمة لتفادي الحاالت التي تؤّدي إلى إرباك اإلجرا

 .الناخب

ـ تقّدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين  42الفصل 

النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة وال تقبل 

القائمة التي ال تحترم هذا المبدأ إال في حدود ما يحتّمه العدد 

  .لدوائرالفردي للمقاعد المخصصة لبعض ا

ـ يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي  45الفصل 

عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين األربعة 

األوائل فيها مترشحاً أو مترشحة ال يزيد سنّه عن خمس 

وثالثين سنة. وفي حالة عدم احترام هذا الشرط تُحرم القائمة 

 .يل العموميمن نصف القيمة الُجملية لمنحة التمو

 إجراءات البت في الترشحات الفرع الثالث

ـ تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه  41الفصل 

سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول 

 .الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلاّل

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من 

ياً لة المشتركة في التسمية والرمز ائتالفاً انتخابالقائمات المستق

 .واحداً 

 

 

* Le nom de la liste   

* Le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste 
indépendante 

* La nomination d’un représentant de la liste parmi les 
candidats 

* Une liste complémentaire dont le nombre de candidats 
n’est pas inférieure à deux (2), et n’excède pas dans tous 
les cas le nombre de candidats au sein de la liste initiale, 
conformément aux dispositions de l’article 24 et 25. 

* Tout justificatif de la déclaration annuelle d'impôt sur le 
revenu pour l'année écoulée.  

L’Instance délivre un reçu contre réception de la demande 
de candidature. L’Instance contrôle les procédures et cas 
de rectification des demandes de candidature.  

Article 22 : Il est interdit de se présenter comme candidat 
sur plus d’une liste électorale et dans plus d’une 
circonscription. L’Instance fixe les procédures de 
remplacement du candidat.  

Il est demandé que le nombre de candidats pour chaque 
liste soit égal au nombre de sièges dédiés à la 
circonscription concernée.  

Il est interdit que plusieurs listes appartiennent à un même 
parti, ou à une même coalition dans la même 
circonscription électorale.  

Article 23 : Il est interdit d’attribuer la même appellation 
ou le même symbole à plus d’une liste électorale.  

L’instance examine les appellations ou les symboles 
similaires et prend les mesures nécessaires permettant 
d’éviter les cas de déstabilisation des électeurs.  

Article 24 : Les candidatures sont présentées sur la base du 
principe de parité entre femmes et hommes et à la règle 
d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste ne respectant 
pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre 
impair de sièges réservés à quelques circonscriptions. 

Article 25 : Dans les circonscriptions électorales ou le 
nombre de siège est égal ou dépasse quatre (4), chaque 
liste doit obligatoirement comporter, parmi les quatre (4) 
premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-
cinq (35) ans à la date de présentation de sa candidature. 
Dans le cas du non-respect de cette condition, la liste est 
privée de la moitié de la valeur totale de l’indemnité de 
financement public.   

Section 9 : Les procédures d’examen des candidatures   

Article 26 : L’Instance statue sur les demandes de 
candidatures dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à 
compter de la date d’expiration du délai de dépôt des 
candidatures. Elle prend la décision d’accepter ou de 
rejeter la candidature. Le rejet de candidature doit être 
justifié.  

L’instance peut, pendant l’examen des candidatures, 
considérer un groupe de listes indépendantes se 
partageant l’appellation et le symbole comme étant une 
seule et unique coalition électorale.  
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يتم إعالم رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو 

ساعة من صدوره. تعلّق القائمات  42رفضه في أجل أقصاه 

المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها االلكتروني في اليوم 

ب الترشح، وفي حالة الموالي النتهاء أجل البت في مطال

 .الرفض يتم اإلعالم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً 

 

 إجراءات الطعن في الترشحات الفرع الرابع

ـ يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص  47الفصل 

الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل 

 سالقانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنف

الدائرة االنتخابية، أمام المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا، 

بالنسبة إلى قرارات الهيئة  0وأمام المحكمة االبتدائية بتونس 

فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى 

عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى 

ن في أجل أقصاه ثالثة أيام الهيئة واألطراف المشمولة بالطع

من تاريخ اإلعالم بالقرار أو التعليق، دون وجوب االستعانة 

 .بمحام

ـ تتولى المحكمة االبتدائية المتعهدة النظر في  48الفصل 

 23الدعوى طبق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 

من مجلة المرافعات  51و 29فقرة أخيرة و 28و 27و 21و

 .ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حيناً المدنية والتجارية 

تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل من 

 28تاريخ التعهد، وتعلم األطراف بالحكم في أجل أقصاه 

 .ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

 

ـ يتّم استئناف األحكام الصادرة عن المحاكم  49الفصل 

وائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية من قبل االبتدائية أمام الد

األطراف المشمولة بالحكم االبتدائي أو رئيس الهيئة في أجل 

أقصاه ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم بالحكم بمقتضى عريضة 

كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر اإلعالم 

ة طبالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المّدَعى عليها بواس

 .عدل تنفيذ وإال رفض الطعن

ـ تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها  31الفصل 

فورا إلى الرئيس األول للمحكمة اإلدارية الذي يتولى تعيينها 

 .حاال لدى دائرة استئنافية

يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل 

ريضة واستدعاء أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ترسيم الع

 .األطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 

ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على  28

المسوّدة. وتعلم المحكمة اإلدارية األطراف بالحكم بأي وسيلة 

ساعة من تاريخ التصريح  28ل أقصاه تترك أثرا كتابيا في أج

 .به

La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de 
la décision d’approbation ou de refus dans un délai de 24 
heures après sa proclamation. Les listes approuvées sont 
affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site 
Internet le jour suivant l’expiration du délai d’examen des 
demandes de candidatures. Dans le cas du refus, la 
notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite. 

Section 4 : Les procédures de recours relatives aux 
candidatures   

Article 27 : Les décisions de l’Instance relatives aux 
candidatures peuvent faire l’objet de recours par la tête de 
liste ou un de ses membres, ou le représentant légal du 
parti ou les membres des autres listes de candidats dans la 
même circonscription, devant le tribunal de Première 
instance territorialement compétent, et devant le tribunal 
de première instance de Tunis I pour les décisions de 
l’Instance relatives aux listes de candidats à l’étranger, au 
moyen d’une requête écrite, accompagnée de moyens de 
preuve et de tout justificatif de notification de l’Instance 
ainsi que des parties concernées par le recours dans un 
délai n’excédant pas trois (3) jours à compter de la date de 
notification de la décision ou de l’affichage, sans obligation 
de recourir à l’assistance d’un avocat.  

Article 28 : Le tribunal de première instance saisi de 
l’affaire statuera conformément aux procédures prévues 
par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des 
procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut 
ordonner que l’affaire soit plaidée immédiatement  

Le tribunal statue sur le recours dans un délai n’excédant 
pas trois (3) jours ouvrés à compter de la date de la saisine 
et informe les parties concernées de la décision dans un 
délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du 
prononcé, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.   

Article 29 : Les décisions rendues par les tribunaux de 
première instance sont susceptibles d’appel par les parties 
concernées ou par le président de l’Instance devant les 
chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai 
de trois (3) jours à compter de la date de notification du 
jugement, et ce, par le biais d’une requête écrite, motivée 
et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du 
procès-verbal de la signification du recours et de tout 
justificatif de notification de la partie défenderesse par 
huissier de justice, à défaut, le recours est rejeté.  

Article 30 : Le greffe du tribunal procède à 
l’enregistrement de la requête et la présente 
immédiatement au premier président du tribunal 
administratif qui l’adresse aussitôt à une chambre d’appel.  

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une 
audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois 
jours à compter de la date de l’enregistrement de la 
requête et assigne, par tout moyen laissant une trace 
écrite, les parties à présenter leurs conclusions.  

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la 
délibération et au prononcé du jugement dans un délai de 
48 heures à compter de la date de l’audience de plaidoirie. 
Elle peut autoriser l’exécution sur minute. Le tribunal 
administratif signifie la décision, par tout moyen laissant 



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              13 

ويكون الحكم باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو 

 .بالتعقيب

ـ تُقبل القائمات التي تحّصلت على حكم قضائي  30الفصل 

بات، وتتولى الهيئة اإلعالن عن القائمات المقبولة نهائيا بعد 

  .انقضاء الطعون

 ض المترشحينسحب الترشحات وتعوي الفرع الخامس

يوما  05ـ يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه  34الفصل 

قبل انطالق الحملة االنتخابية، ويقدم المترشح إعالما كتابيا 

  .بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات

تتولى الهيئة فوراً إعالم ممثل القائمة أوالممثل القانوني 

وإذا  تترك أثرا كتابيا،للحزب بانسحاب المترّشح بأي وسيلة 

كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضاً إعالم باقي 

ساعة  42أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة في أجل 

تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية وله إعادة 

 .45و 42ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول 

لترّشح المقّدم بعد انقضاء األجل أي ال يكون لمطلب سحب ا

 .تأثير على القائمة وال يحتسب المترشح المنسحب في النتائج

ـ في صورة الوفاة أو العجز التام ألحد المترّشحين  33الفصل 

 .34يقع تعويضه وفق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 

 

 سّد الشغور بمجلس نواب الشعب الفرع السادس

الشغور النهائي ألحد المقاعد بمجلس نواب ـ عند  32الفصل 

الشعب يتّم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة 

األصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر 

 .يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس

 : ويعتبر شغوراً نهائياً 

 الوفاة، •

 العجز التام، •

 لمجلس،االستقالة من عضوية ا •

فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان  •

 من الحقوق المدنية والسياسية،

من هذا  013و 98فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلْين  •

 .القانون

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة األصلية يتم تنظيم 

انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ 

الشغور. ويُعّد استنفاداً للقائمة األصليّة الحاالت  حصول

 .013و 98المنصوص عليها بالفصلْين 

une trace écrite, aux parties dans un délai n’excédant pas 
48 heures à compter de la date de son prononcé.  

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune 
autre voie de recours ni même de pourvoi en cassation. 

Article 31 : Les listes ayant reçu un jugement définitif sont 
recevables. L’instance se charge d’annoncer les listes 
acceptées définitivement après expiration des recours.  

Section 5 : Le retrait des candidatures et 
remplacement des candidats   

Article 32 : Les candidatures peuvent être retirées dans un 
délai n’excédant pas quinze (15) jours avant le début de la 
campagne électorale. Le candidat dépose un avis de retrait, 
par écrit, auprès de l’Instance selon la même procédure de 
déclaration des candidatures.  

L’Instance se charge d’informer immédiatement le 
représentant de la liste et le représentant légal du parti, 
par tout moyen laissant une trace écrite, du retrait du 
candidat. Et si le représentant de la liste est le candidat qui 
se retire, l'Instance se charge aussi d'informer tous les 
autres membres de la liste. La tête de liste se charge, dans 
un délai de 24 heures, pallier le manque en se basant sur la 
liste complémentaire, il peut aussi réorganiser la liste, le 
tout conformément aux dispositions de l’article 24 et 25.  

La demande de retrait de la candidature présentée après 
l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le 
candidat retiré n’est pas compté dans les résultats.  

Article 33 : En cas de décès ou d’invalidité totale d’un des 
candidats, il est remplacé conformément aux procédures 
énoncées au sein de l'article 30. 

Section 6 : Le remplacement des sièges vacants à 
l’assemblée des représentants du peuple   

Article 34 : Lors d'une vacance définitive d'un siège à 
l'assemblée des représentants du peuple, l’élu concerné est 
remplacé par un candidat de la liste principale, en prenant 
en compte le classement, dans un délai n’excédant pas 
quinze-cinq (15) jours à compter de la date de la 
constatation de la vacance par le bureau de l'assemblée. 

Est considéré comme vacance définitive : 

* Le décès 

* L'incapacité totale 

* La démission de la fonction de membre de l'assemblée 

* La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision 
judiciaire définitive disposant la déchéance des droits 
civils et politiques 

* La perte de la qualité de membre conformément aux 
dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi   

En cas d’épuisement des candidats à partir de la liste 
initiale, sont organisées des élections partielles dans un 
délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter 
de la date de la vacance. Sont considérés comme 
épuisement de la liste initiale les cas prévus au sein des 
articles 98 et 163. 
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 حاالت عدم الجمع الفرع السابع

ـ ال يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب  35الفصل 

والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل 

  : أجر أو دونه

 .عضوية الحكومة •

ظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية و •

والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات 

 .العمومية المباشرة أو غير المباشرة

خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات  •

 .ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة

  .المنتخبة عضوية مجالس الجماعات المحلية •

 .وظيفة لدى دول أخرى •

وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير  •

  .الحكومية

ـ ال يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب  31الفصل 

لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت 

العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات 

 .لمساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرةذات ا

ـ يَُحّجُر على كّل عضو بمجلس نواب الشعب أن  37الفصل 

يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية 

 .أو تجارية أو مهنية

ـ يْعتَبَُر كّل عضو بمجلس نواب الشعب كان عند  38الفصل 

مع المنصوص عليها بهذا انتخابه في حالة من حاالت عدم الج

الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد اإلعالن 

 .النهائي عن نتائج االنتخابات

ويُوَضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة 

من الوظائف العمومية. وال تنطبق هذه األحكام على األعوان 

 .المتعاقدين

ولية ء نيابته بمسؤوكّل عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثنا

أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، 

أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية ال يمكن الجمع بينها وبين 

العضويّة، يعتبر مستقيالً آلياً إذا لم يقّدم استقالته في أجل 

عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو 

 .يح باالستقالة من قبل المجلسالخطّة. ويقع التصر
 

ـ إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من  39الفصل 

الحزب أو القائمة أو االئتالف االنتخابي الذي ترشح تحت 

اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية 

 .في المجلس توالها تبعا النتمائه ذاك

 و االئتالف الذي تمتويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أ

 .االستقالة منه

 

Section 7 : Les cas de non-cumul 

Article 35 : Nul ne peut cumuler la qualité de membre de 
l’assemblée des représentants du peuple et les fonctions 
suivantes que ce soit de manière définitive ou temporaire 
et avec ou sans rémunération : 

* Membre du gouvernement 

* Fonctionnaire de l’Etat, dans les établissements publics, 
les entreprises publiques, les collectivités locales ou 
auprès des sociétés à participations publiques directes ou 
indirectes 

* Directeur d’un établissement public, d’une entreprise 
publique ou les sociétés à participations publiques directes 
ou indirectes 

* La qualité de membre des conseils élus des collectivités 
locales 

* Fonctionnaire d’un Etat étranger 

* Fonctionnaire dans une organisation internationale 
gouvernementale ou organisation non gouvernementale  

Article 36 : Aucun membre de l’assemblée des 
représentants du peuple ne peut être nommé pour 
représenter l’Etat ou les collectivités locales dans les 
structures des entreprises publiques ou les sociétés à 
participations publiques directes ou indirectes.  

Article 37 : Il est interdit à tout membre de l’assemblée des 
représentants du peuple d’user de sa qualité dans toute 
publicité relative à des projets financiers, industriels, 
commerciaux ou professionnels.  

Article 38 : Tout membre de l’assemblée des représentants 
du peuple qui était lors de son élection dans un des cas 
d’incompatibilité prévus au sein de cette section de la 
présente loi, est révoqué d’office de ses fonctions après 
proclamation définitive des résultats des élections.   

Il est mis en disponibilité, notamment s’il occupe une 
fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
agents contractuels. 

Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple 
chargé durant son mandat d’une responsabilité, d’une 
fonction ou d’une mission prévus dans la présente section 
de cette loi, ou accepte durant son mandat une 
responsabilité ne permettant pas le cumul avec sa qualité 
de membre de l’assemblée des représentants du peuple, 
est considéré démissionnaire automatiquement de ses 
fonctions s'il ne présente pas sa démission dans un délai de 
dix (10) jours à compter de la date de l'assignation à la 
responsabilité ou à la fonction ou à la mission. La 
démission ou la révocation d’office est prononcée par 
l’assemblée.  

Article 39 : Si un membre de l'Assemblée des 
représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste 
de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a 
présenté sa candidature, il perd automatiquement sa 
qualité de membres commissions parlementaires et toute 
responsabilité qu'il a assumé au sein de l'assemblée des 
suites de son appartenance.  
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 االنتخابات الرئاسية القسم الثاني

 شروط الترشح الفرع األول

ـ يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ  21الفصل 

 .الوالدة، دينه اإلسالم الترّشح لمنصب رئيس الجمهورية

ويشترط في المترّشح يوم تقديم ترّشحه أن يكون بالغا من 

مساً وثالثين سنة على األقل. وإذا كان حامال لجنسية العمر خ

غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترّشحه تعهّدا 

بالتخلي عن الجنسية األخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا 

 .للجمهورية

ـ تتم تزكية المترّشح لالنتخابات الرئاسية من  20الفصل 

أربعين من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من 

رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة 

آالف من الناخبين المرسمين والموزعين على األقل على 

عشرة دوائر انتخابية على أن ال يقّل عددهم عن خمسمائة 

 .ناخب بكل دائرة منها

 .يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترّشح

 .نبّت من قائمة المزّكيوتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتث

من  25وتتولى الهيئة، خالل األجل المنصوص عليه بالفصل 

هذا القانون، إعالم المترّشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس 

الناخب أو من شخص ال تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة 

ساعة من تاريخ  28تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 

 .مطالب ترّشحهماإلعالم، وإال ترفض 

ـ يؤّمن المترّشح لدى الخزينة العامة للبالد  24الفصل 

التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آالف دينار ال يتم استرجاعه 

إالّ عند حصوله على ثالثة بالمائة على األقل من عدد 

 .األصوات المصّرح بها

 
 تقديم الترشحات الفرع الثاني

امة الترّشحات ـ تتولى الهيئة ضبط رزن 23الفصل 

 .وإجراءات تقديمها وقبولها والبّت فيها

ـ تقدم الترّشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي  22الفصل 

 .من قبل المترشح أو من ينوبه، ويُسلّم وصل في ذلك

ـ تبّت الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترّشح  25الفصل 

ربعة أيام أوتضبط قائمة المترّشحين المقبولين في أجل أقصاه 

من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترّشحين 

المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها االلكتروني أو بأي 

  .وسيلة أخرى

 42وتقوم الهيئة بإعالم المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 

ساعة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتكون قرارات الرفض 

Toute vacance est comblée par le parti ou la coalition qui a 
subi la démission. 

Chapitre 2 : Les élections présidentielles 

Section 1 : Les conditions d’éligibilité   

Article 40 : La candidature à la présidence de la République 
est un droit pour toute électrice et pour tout électeur 
jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, et 
étant de confession musulmane.  

Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit être âgé 
de 35 ans minimum. S’il est titulaire d’une autre nationalité 
que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le 
dossier de candidature un engagement stipulant l’abandon 
de l’autre nationalité à l’annonce de son élection en tant 
que Président de la République.   

Article 41 : Le candidat aux élections présidentielles doit 
être parrainé par dix (10) élus de l’assemblée des 
représentants du peuple, ou quarante (40) des présidents 
des conseils de collectivités locales élus, ou par dix milles 
(10000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) 
circonscriptions électorales, à condition que leur nombre 
ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par 
circonscription. 

Il est interdit à tout parrain de parrainer plus d’un 
candidat. 

L’Instance fixe les procédures de parrainage et vérifie la 
liste des parrains.  

L’Instance doit, dans les délais prévus à l’article 45 de la 
présente loi, informer, par tout moyen laissant une trace 
écrite, les candidats dont le parrainage a été effectué par 
un même électeur ou par une personne ne répondant pas 
aux conditions requises pour être électeur, afin de le 
remplacer dans un délai de quarante-huit (48) heures à 
compter de la date de notification, à défaut, la demande de 
candidature est rejetée.  

Article 42 : Le candidat dépose au Trésor public tunisien 
une caution financière d’une valeur de dix mille (10.000) 
dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtient trois (3%) 
pour cent au moins des suffrages exprimés. 

Section 2 : La présentation des candidatures  

Article 43 : L’Instance fixe le calendrier des candidatures, 
les procédures de déclaration, d’approbation et d’examen 
de la candidature.  

Article 44 : Les candidatures sont déposées par le candidat 
ou son représentant au siège central l’Instance contre 
quittance.  

Article 45 : L’Instance statue, sur décision de son conseil, 
sur les déclarations de candidature et fixe la liste des 
candidats approuvés dans un délai de quatre (4) jours à 
compter de la date d’expiration du délai de dépôt des 
candidatures. La liste des candidats approuvés est affichée 
au siège de l’Instance et publiée sur son site Internet ou par 
tout autre moyen.  

L’Instance notifie les candidats de ses décisions dans un 
délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heure, par tout 
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 .معللة
 

 إجراءات الطعن في قرارات الهيئة ع الثالثالفر

ـ يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترّشحين  21الفصل 

أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية وذلك في أجل 

 . ساعة من تاريخ التعليق أو اإلعالم 28أقصاه 

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة 

المشمولة بالطعن إعالما به بواسطة عدل تنفيذ واألطراف 

 .يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها

يُرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله 

إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب االستعانة بمحام. ويجب 

أن تكون العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من 

يه ومحضر اإلعالم بالطعن، وإال رفض القرار المطعون ف

 .طعنه

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها 

وإحالتها فورا إلى الرئيس األول الذي يتولى تعيينها حاال 

 .بإحدى الدوائر االستئنافية

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل 

العريضة واستدعاء أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ترسيم 

األطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة 

المّدعى عليها لإلدالء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ 

نسخة منها إلى الطرف اآلخر وذلك في أجل أقصاه يومان 

 .قبل جلسة المرافعة

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة 

 .يح بالحكم في أجل ثالثة أياموالتصر

 .وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة

وتتولى كتابة المحكمة إعالم األطراف بالحكم بأي وسيلة 

ساعة من تاريخ  28تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 

 .التصريح به

 
ـ يتم الطعن في األحكام الصادرة عن الدوائر  27الفصل 

 رّشحين المشمولين بالحكم أو الهيئةاالستئنافية من قبل المت

 28أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية في أجل 

  .ساعة من تاريخ اإلعالم به

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة 

واألطراف المشمولة بالطعن إعالما به بواسطة عدل تنفيذ 

 .تهايكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيدا

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترّشح أو من يمثّله 

إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. 

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من 

الحكم المطعون فيه ومحضر اإلعالم بالطعن، وإال رفض 

 .طعنه

moyen laissant une trace écrite. Les décisions de refus sont 
motivées.  

Section 9 : Les procédures d’appel des décisions de 
l’Instance   

Article 46 : Les décisions de l’Instance peuvent faire l’objet 
d’un recours par les candidats devant les chambres d’appel 
du tribunal administratif dans un délai ne dépassant pas 
48 heures à compter de la date d’affichage ou de 
notification.  

La partie souhaitant introduire un recours est tenue 
d’adresser par huissier de justice, une notification à 
l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours, 
accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de 
preuve.  

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée 
par le candidat ou son représentant au greffe du tribunal, 
sans obligation de recours aux services d’un avocat. La 
requête doit être motivée et accompagnée des moyens de 
preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-
verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.  

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la 
requête et la présente immédiatement au premier 
président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à 
une des chambres d’appel.  

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une 
audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois 
jours à compter de la date de l’enregistrement de la 
requête et de l’assignation des parties, par tout moyen 
laissant une trace écrite, afin de présenter leurs 
conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle 
doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la 
preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce, dans un 
délai n’excédant pas deux jours avant l’audience de 
plaidoirie.  

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la 
délibération et prononce le jugement dans un délai de trois 
(3) jours. 

La cour peut autoriser l’exécution sur minute.  

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement 
aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans 
un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date 
du prononcé du jugement.  

Article 47 : L’Instance ou les candidats concernés par les 
décisions rendues par les chambres d’appel peuvent 
introduire un recours devant l’assemblée plénière du 
Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à 
compter de la date de notification du jugement.  

La partie souhaitant introduire un recours est tenue de 
signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une 
copie de la requête et des moyens de preuve par huissier 
de justice.  

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée 
au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de 
cassation pour le candidat ou son représentant. La requête 
doit motivée et accompagnée des moyens de preuves, 
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ا سيمهتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة تر

وإحالتها فورا إلى الرئيس األول الذي يتولى تعيينها حاال لدى 

 .الجلسة العامة

ويعيّن الرئيس األول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة أيام 

من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء األطراف بأي وسيلة تترك 

أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المّدعى عليها لإلدالء 

تابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف بملحوظاتها الك

 .ساعة قبل جلسة المرافعة 28اآلخر وذلك في أجل أقصاه 

وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة 

والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة 

 .المرافعة

 .وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة

اتّة وغير قابلة ألي وجه من أوجه الطعن وتكون قراراتها ب

 .ولو بالتعقيب

وتتولى كتابة المحكمة إعالم األطراف بالحكم بأي وسيلة 

ساعة من تاريخ التصريح  28تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 

 .به

 
 اإلعالن عن المترشحين المقبولين الفرع الرابع

ين ـ تتولى الهيئة اإلعالن عن أسماء المترّشح 28الفصل 

المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية 

 .التونسية وبأّي وسيلة أخرى تقررها

ـ في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة  29الفصل 

األولى بعد اإلعالن عن أسماء المترّشحين المقبولين نهائيا، 

في  بأو أحد المترّشَحْين لدورة اإلعادة فإنه ال يعتد باالنسحا

 .أي من الدورتين

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة األولى أو أحد المترشحْين 

لدورة اإلعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد 

االنتخابية من جديد في أجل ال يتجاوز خمسة وأربعين يوما. 

وفي هذه الحالة، يقع اختزال اآلجال الواردة في هذا القانون 

 : كما يلي

، تبت الهيئة في مطالب 25الفاً لما ورد في الفصل خ •

 .الترشح في أجل أقصاه يومان

، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة 21خالفاً لما ورد في الفصل  •

تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة 

ساعة  42المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 

 .قبل جلسة المرافعة

، تصّرح الدوائر االستئنافية 21خالفاً لما ورد في الفصل  •

للمحكمة اإلدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ 

 .جلسة المرافعة

، يتولى الرئيس األول تعيين 27خالفاً لما ورد في الفصل  •

d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de 
la signification, à défaut, le recours est rejeté.  

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la 
requête dès réception et la présente immédiatement au 
premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée 
plénière.  

Le premier président désigne une audience de plaidoirie 
dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la 
date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation 
des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin 
qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie 
défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par 
écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre 
partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant 
l’audience de plaidoirie.  

L’assemblée plénière chargée de l’affaire renvoie l’affaire à 
la délibération et prononce le jugement dans un délai de 
cinq (5) jours.  

La cour peut autoriser l’exécution sur minute.  

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune 
autre voie de recours y compris la cassation.  

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement 
aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans 
un délai de 48 heures à compter de la date du prononcé du 
jugement. 

Section 4 : L’annonce des candidats retenus  

Article 48 : L’Instance annonce les noms des candidats 
retenus en définitive et publie la liste par le biais de 
l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne ou tout 
autre moyen requis.  

Article 49 : En cas de retrait d’un des candidats au premier 
tour après annonce des noms des candidats définitifs, ou 
de l’un des deux candidats au second tour, n’est pas pris en 
compte le retrait au premier tour ou au deuxième tour.  

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, 
ou de l’un des deux candidats au second tour, il est procédé 
à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates 
pour les élections dans un délai ne dépassant pas les 
quarante-cinq jours. Dans ce cas de figure, les délais sont 
réduits comme suit : 

- Contrairement aux dispositions de l’article 45, L’instance 
examine les demandes de candidature dans un délai 
n’excédant pas les deux jours. 

- Contrairement aux dispositions de l’article 46, Le 
président de la chambre chargée de l’affaire désigne une 
audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les 
deux (2) jours. La partie défenderesse présente ses 
conclusions par écrit dans un délai n’excédant pas vingt-
quatre (24) heures avant l’audience de plaidoirie. 

- Contrairement aux dispositions de l’article 46, Les 
chambres d’appel du tribunal administratif prononcent le 
jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à 
compter de l’audience de plaidoirie.  

- Contrairement aux dispositions de l’article 47, le premier 
président désigne une audience de plaidoirie dans un délai 
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جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى 

ساعة قبل جلسة  42أجل أقصاه  عليها بملحوظاتها الكتابية في

 .المرافعة

، تصرح الجلسة العامة 27خالفاً لما ورد في الفصل  •

للمحكمة اإلدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ 

 .جلسة المرافعة

، تتولى كتابة المحكمة 27و 21خالفاً لما ورد في الفصلين  •

اريخ ساعة من ت 42إعالم األطراف بالحكم في أجل أقصاه 

 .التصريح به

، تفتتح الحملة االنتخابية 51خالفاً لما ورد في الفصل  •

الخاصة باالنتخابات الرئاسية قبل يوم االقتراع بثالثة عشر 

  .يوماً 

وتسري هذه اآلجال على االنتخابات المنظمة طبق الفصول 

 .من الدستور 99و 89و 81

 الفترة االنتخابية وفترة االستفتاء الباب الرابع

 تنظيم الحملة االنتخابية ومراقبتها القسم األول

ـ تفتتح الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء قبل  51الفصل 

يوم االقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل 

الحملة االنتخابية أو ما قبل حملة االستفتاء، وتمتد لثالثة 

 .أشهر

ة، نتخابات الرئاسيوفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة لال

تفتتح الحملة االنتخابية في اليوم الموالي لإلعالن عن النتائج 

 .النهائية للدورة األولى

وتنتهي الحملة في كّل الحاالت أربعا وعشرين ساعة قبل يوم 

 .االقتراع

ـ تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة  50الفصل 

 .وإجراءاتها طبق هذا القانون

 لمبادئ المنظمة للحملةا الفرع األول

  : ـ تخضع الحملة إلى المبادئ األساسية التالية 54الفصل 

 حياد اإلدارة وأماكن العبادة، •

 حياد وسائل اإلعالم الوطنية، •

شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف  •

 األموال المرصودة لها،

 المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترّشحين، •

احترام الحرمة الجسدية للمترّشحين والناخبين وأعراضهم  •

 وكرامتهم،

عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية  •

 للمترشحين،

 .عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعّصب والتمييز •

n’excédant pas les deux jours. La partie défenderesse 
présente ses conclusions par écrit dans un délai n’excédant 
pas vingt-quatre (24) heures avant l’audience de 
plaidoirie. 

- Contrairement aux dispositions de l’article 47, 
L’assemblée plénière du tribunal administratif prononce le 
jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à 
compter de l’audience de plaidoirie. 

- Contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, Le 
greffe du tribunal procède à la signification du jugement 
aux parties dans un délai de 24 heures à compter de la date 
du prononcé du jugement. 

- Contrairement aux dispositions de l’article 50, La 
campagne pour les élections présidentielles est déclarée 
ouverte treize (13) jours avant la date du scrutin. 

Ces délais courent sur les élections organisées 
conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution.  

Titre IV : La campagne électorale et celle du 
référendum  

Chapitre 1 : L’organisation et le contrôle de la 
campagne électorale   

Article 50 : La campagne électorale et la campagne pour le 
référendum est déclarée ouverte vingt-deux (22) jours 
avant la date du scrutin. Elle est précédée par La phase pré-
campagne électorale ou pré-référendum qui s’étend sur 
trois mois.  

Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, pour les 
élections présidentielles, la campagne électorale est 
déclarée ouverte le lendemain de l’annonce des résultats 
définitifs du premier tour.  

La campagne s’achève dans tous les cas vingt-quatre 
heures avant le jour du scrutin.   

Article 51 : L’Instance fixe les règles et procédures 
d’organisation de la campagne conformément à la présente 
loi. 

Section 1 : Les principes fondamentaux de la campagne   

Article 52 : La campagne est soumise aux principes 
fondamentaux suivants : 

* la neutralité de l’administration et des lieux de culte 

* l’impartialité des médias nationaux 

* la transparence de la campagne électorale au niveau des 
sources de financement et des procédés d’utilisation des 
fonds y affectés 

* l’équité et l’égalité des chances entre tous les candidats 

* le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la 
dignité des candidats et des électeurs 

* Le respect de l'intégrité de la vie privée et des données 
personnelles des candidats 

* la non-incitation à la haine, au fanatisme et à la 
discrimination  

Article 53 : Il est interdit de distribuer des documents, de 
diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande 
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ـ يحّجر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات  53الفصل 

ها ة أو باالستفتاء وذلك مهما كان شكلمتعلقة بالدعاية االنتخابي

أو طبيعتها باإلدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل 

رئيس اإلدارة أو األعوان العاملين بها أو منظوريها أو 

 .الموجودين بها

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاّصة غير المفتوحة 

 .للعموم

ومية لفائدة قائمة ويحّجر استعمال الوسائل والموارد العم

 .مترّشحة أو مترّشح أو حزب

ـ تحّجر الدعاية االنتخابية والمتعلقة باالستفتاء  52الفصل 

بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية 

وبُِدور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو 

 .هاتوزيع إعالنات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي ب

ـ يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير  55الفصل 

 .الالزمة لضمان احترام واجب الحياد

ويتعيّن على رئيس اإلدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد 

تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات الالزمة 

  .وإحالة نسخة منه إلى الهيئة

انتخابية أو متعلقة باالستفتاء ـ تحّجر كل دعاية  51الفصل 

 .تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز

ـ يحّجر اإلشهار السياسي في جميع الحاالت خالل  57الفصل 

 .الفترة االنتخابية

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خالل الحملة 

االنتخابية في شكل إعالنات إشهار لفائدة الحزب التي هي 

اطقة باسمه والمترّشحين أو القائمات المترّشحة باسم الحزب ن

 .فقط

ويمكن للمترشح في االنتخابات الرئاسية استعمال وسائط 

 .إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها

ـ يحّجر في الفترة االنتخابية اإلعالن عن  58الفصل 

تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل اإلعالم أو موزع صوتي 

 .ئدة مترّشح أو قائمة مترّشحة أو حزبأو مركز نداء لفا

 

 تنظيم الدعاية أثناء الحملة الفرع الثاني

ـ تتمثل وسائل الدعاية المتعلّقة باالنتخابات  59الفصل 

وباالستفتاء في اإلعالنات واالجتماعات العموميّة 

واالستعراضات والمواكب والتجمعات واألنشطة اإلعالنية 

والبصرية والمكتوبة  بمختلف وسائل اإلعالم السمعية

 .واإللكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية

ـ تتمثل اإلعالنات االنتخابية والمتعلقة باالستفتاء  11الفصل 

في المعلقات والمناشير والبرامج واإلعالم بمواعيد 

 .االجتماعات

électorale ou au référendum, et ce, quelle que soit sa forme 
ou sa nature, au sein de l’administration publique ainsi 
qu’aux établissements et aux entreprises publiques, par le 
chef de l’administration, ses agents ou fonctionnaires ou 
les personnes s’y trouvant.  

Cette interdiction s’applique aux entreprises privées non 
ouvertes au public.  

Il est également interdit d’utiliser les moyens et les 
ressources publiques dans la campagne électorale d’un 
candidat, d’une liste candidate ou d’un parti.  

Article 54 : La propagande électorale liée au référendum 
est interdite sous toutes ses formes au sein des 
établissements scolaires, universitaires et de formation, 
ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit 
de faire des discours ou des conférences, de distribuer des 
publicités ou des tracts ou d’organiser toute activité visant 
à faire de la propagande électorale dans ces lieux  

Article 55 : L’autorité compétente doit prendre les mesures 
nécessaires pour garantir le respect du devoir de 
neutralité.  

Le président de l’administration publique doit rédiger un 
rapport pour toute infraction au devoir de neutralité 
constatée, accompagné des preuves nécessaires et en 
transmettre une copie à l’Instance. 

Article 56 : Toute propagande électorale ou relative au 
référendum appelant à la haine, à l’intolérance et à la 
discrimination est interdite.  

Article 57 : la publicité politique est interdite dans tous les 
cas durant la période électorale.  

Il est permis aux journaux partisans de faire de la 
propagande durant la campagne électorale sous forme de 
publicités pour le compte du parti dont elle est porte-
parole et des candidats ou des listes de candidats au nom 
du parti uniquement.  

Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des 
supports publicitaires, l’Instance en fixe les conditions.  

Article 58 : Il est interdit, durant la période électorale, 
d’annoncer la mise en place d’une ligne téléphonique 
gratuite, d’un porte-voix ou d’un centre d’appel pour un 
candidat, une liste candidate ou un parti, par le biais des 
médias. 

Section 2 : L’organisation de la publicité pendant la 
campagne   

Article 59 : Les outils publicitaires liés aux élections et aux 
référendums sont les annonces publicitaires, les réunions 
publiques, les manifestations, les cortèges, les 
rassemblements ainsi que toutes les activités publicitaires 
dans les différents médias audiovisuels, la presse écrite et 
électronique, entre autres.  

Article 60 : Les annonces électorales et celles liées aux 
référendums concernent les affiches, tracts et programmes 
d’information des dates des réunions.   

Article 61 : Aucune affiche électorale ou affiche liée au 
référendum ne peut contenir le drapeau de la République 
Tunisienne ou sa devise. 
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ـ يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو  10الفصل 

 .بية والمتعلقة باالستفتاءشعارها في المعلقات االنتخا

ـ تخّصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة  14الفصل 

الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء تحت رقابة الهيئة أماكن 

محّددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكّل قائمة 

مترّشحة أو مترّشح أو حزب. وتضبط الهيئة بالتعاون مع 

 دبلوماسية أماكن التعليق بالخارج فيالقنصليات والبعثات ال

 .حدود ما تسمح به الّدول المضيفة

يحّجر كّل تعليق خارج هذه األماكن وفي األماكن المخّصصة 

لبقية القائمات المترّشحة أو المترّشحين أو األحزاب، كما 

يحّجر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخّصص لها أو 

يهها أو جعل قراءتها غير ممكنة تمزيقها أو تغطيتها أو تشو

 .بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها

 .وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه األحكام

ـ ال يجوز ألي قائمة مترّشحة أو مترّشح أو  13الفصل 

حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال األماكن 

أو  المخّصصة لوضع المعلقات ألغراض غير انتخابيّة

 .التنازل لغيره عن األماكن المخّصصة له

ـ االجتماعات العمومية واالستعراضات  12الفصل 

 .والمواكب والتجمعات االنتخابية أو المتعلقة باالستفتاء حرة

ويجب إعالم الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيومْين على األقل، 

 ويتضّمن اإلعالم خاّصةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء

مكتب االجتماع العمومي أو االستعراض أو الموكب أو 

 .التجّمع

ويتولّى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير 

 .االجتماع أو االستعراض أو الموكب أو التّجمع

ـ تضمن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  15الفصل 

والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل االتصال السمعي 

لكل المجموعات السياسية خالل مرحلة ما قبل  والبصري

الحملة االنتخابية أو ما قبل حملة االستفتاء على أساس 

 .التعددية

كما تضمن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري 

تعددية اإلعالم السمعي والبصري وتنّوعه خالل الحملة 

اذ إلى النفاالنتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ 

وسائل االتصال السمعي والبصري على أساس اإلنصاف بين 

 .جميع المترّشحين أو القائمات المترشحة أو األحزاب

ـ للمترّشحين والقائمات المترّشحة ولألحزاب  11الفصل 

بالنسبة لالستفتاء، في نطاق الحملة االنتخابية أو حملة 

م وسائل اإلعالاالستفتاء، استعمال وسائل اإلعالم الوطنية و

 .اإللكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل اإلعالم األجنبيّة

وبصفة استثنائية، يُسمح خالل الحملة االنتخابية بالنسبة إلى 

االنتخابات التشريعية للقائمات المترشحة عن الدوائر 

االنتخابية في الخارج استعمال وسائل اإلعالم األجنبية، 

Article 62 : Les communes, les délégations et les secteurs 
réservent pendant la durée de la campagne électorale et 
celle du référendum, et sous le contrôle de l’Instance, des 
emplacements spéciaux et des surfaces égales pour 
l’apposition des affiches électorales de chaque liste 
candidate, chaque candidat ou parti. L’instance fixe, en 
partenariat avec les consulats et les missions 
diplomatiques les emplacements d’apposition à l’étranger 
dans la limite de ce qui est permis par les pays hôtes.  

Tout affichage est interdit en dehors de ces emplacements 
et sur les surfaces réservées aux autres listes candidates, 
candidats ou partis, tout comme il est interdit de retirer 
une affiche apposée dans le lieu qui lui est réservé ou de la 
déchirer, ou de la couvrir, ou de la déformer ou de rendre 
sa lecture impossible de quelque manière que ce soit ou de 
manière à en déformer le contenu. 

L’Instance veille au respect de ces dispositions.  

Article 63 : Aucune liste candidate ni aucun candidat ou 
parti n’a le droit d’utiliser ou de permettre à une tierce 
partie d’utiliser les emplacements réservés aux affiches 
pour des raisons qui ne sont pas liées aux élections, ni de 
céder à d’autres les emplacements qui lui sont attribués.  

Article 64 : Les réunions publiques, manifestations, 
cortèges et rassemblements électoraux ou pour le 
référendum, sont libres.  

L’Instance doit être informée, par écrit, au moins deux (2) 
jours heures avant l’organisation de ce type d’événements. 
La notification doit inclure les noms des membres du 
bureau de la réunion publique, de la manifestation, du 
cortège ou du rassemblement.  

Le bureau veille au maintien de l’ordre et au bon 
déroulement de la réunion, manifestation, du cortège ou 
du rassemblement.  

Article 65 : La Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle garantit le droit d’accès aux 
médias audiovisuels pour tous les groupes politiques 
durant la phase pré-électorale ou pré-référendum, sur la 
base du pluralisme.   

La Haute Autorité Indépendante de la Communication 
Audiovisuelle garantit aussi le pluralisme et la diversité 
des médias audiovisuels durant la campagne électorale et 
l’éradication des obstacles s’opposant au principe d’accès 
aux médias audiovisuels sur la base de l’équité entre tous 
les candidats ou les listes de candidats ou les partis.  

Article 66 : S’agissant du référendum, les candidats, les 
listes de candidats et les partis sont autorisés dans le cadre 
des campagnes électorales ou pour le référendum, à 
utiliser les médias nationaux ainsi que les médias 
électroniques. En revanche, il leur est interdit d’utiliser les 
médias étrangers.  

A titre exceptionnel, pour les élections législatives, il est 
permis durant la campagne électorale pour les listes de 
candidats à l’étranger, d’utiliser les médias étrangers, tout 
en étant soumis aux principes de la campagne électorale et 
aux règles la régissant.  

L’Instance fixe, en concertations avec la Haute Autorité 
Indépendante de la Communication Audiovisuelle, les 
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ملة االنتخابية والقواعد المنظّمة ويخضع ذلك إلى مبادئ الح

 .لها

وتتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة لالتصال 

السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات 

المترشحة عن الدوائر االنتخابية في الخارج لوسائل االتصال 

 .األجنبية السمعية والبصرية

 ة باستعمال القائمات المترّشحةوتضبط الهيئة القواعد الخاص

عن الدوائر االنتخابية في الخارج لوسائل اإلعالم األجنبية 

 .المكتوبة واإللكترونية

ـ تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة  17الفصل 

لالتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة 

ها خالل الحملة التي يتعيّن على وسائل اإلعالم التقيد ب

 .االنتخابية

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل اإلعالم المكتوبة 

 .واإللكترونية

وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي 

والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل 

اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط 

بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحمالت  المتعلقة

االنتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج 

المخّصصة لمختلف المترّشحين أو القائمات المترّشحة أو 

األحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل االتصال 

السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية 

إلنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي وا

 .اإلعاقة االحتياجات الخصوصية الناجمة عنها

ـ تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أّي  18الفصل 

وسيلة إعالم إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط 

 .إلكترونية تهدف للدعاية االنتخابية أو المتعلقة باالستفتاء

وتسري أيضاً على المواقع االلكترونية الرسمية لمنشآت 

االتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة 

 .لالتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك

 

ـ تحّجر جميع أشكال الدعاية خالل فترة الصمت  19الفصل 

 .االنتخابي

تاء فـ يمنع خالل الحملة االنتخابية أو حملة االست 71الفصل 

وخالل فترة الصمت االنتخابي، بث ونشر نتائج سبر اآلراء 

التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات واالستفتاء 

والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف 

 .وسائل اإلعالم

 مراقبة الحملة الفرع الثالث

من أي ـ تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب  70الفصل 

جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو 

الحزب لمبادئ الحملة والقواعد واإلجراءات المنظمة لها، 

règles relatives à l’utilisation des médias audiovisuels 
étrangers par les listes de candidats dans les 
circonscriptions à l’étranger.  

L’instance fixe les règles relatives à l’utilisation des médias 
étrangers, écrits et électroniques, par les listes de 
candidats dans les circonscriptions à l’étranger. 

 

Article 67 : L’Instance fixe, en concertations avec la Haute 
Autorité Indépendante de la Communication 
Audiovisuelle, les règles et les conditions générales 
auxquelles doivent se plier les médias durant la campagne 
électorale.  

L’Instance fixe les règles de campagne spécifiques aux 
médias écrits et électroniques.  

L’Instance, ainsi que la Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle, déterminent, par décision 
conjointe, les règles de campagne spécifiques aux médias 
audiovisuels ainsi que ses procédures et les conditions 
relatives à la production de programmes, de rapports et de 
rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux 
instances déterminent la durée des émissions et 
programmes dédiés aux différents candidats ou listes 
candidats et partis, ainsi que leurs répartitions, leurs 
horaires de passage dans les différents médias 
audiovisuels sur la base du respect de la pluralité, de 
l’équité et de la   

transparence. Sont prises en considération les nécessités 
spécifiques relatives aux candidats handicapés.  

Article 68 : L’ensemble des principes fondamentaux de la 
campagne s’applique à tous médias électroniques et à tout 
message adressé au grand public par voie électronique et 
visant à faire de la promotion électorale ou pour le 
référendum.  

Ces Principes fondamentaux s’appliquent également aux 
sites internet des médias audiovisuels, et ce, sous le 
contrôle la Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle.  

Article 69 : Aucune propagande électorale ou pour le 
référendum n’est autorisée durant la période du silence 
électoral.  

Article 70 : Il est interdit de diffuser ou publier pendant la 
campagne électorale ou pour le référendum ainsi que 
pendant la période de silence électoral, les résultats de 
sondages directement ou indirectement liés aux élections 
et aux référendums, ainsi que les études et commentaires 
journalistiques relatifs au sondage d’opinions par 
différents médias. 

Section 3 : Le contrôle de la campagne   

Article 71 : L’Instance est chargée, de sa propre initiative 
ou suite à la demande de quelque partie que ce soit, de 
procéder au contrôle du respect des principes, règles et 
procédures de la campagne par le candidat, la liste 
candidate ou le parti. Elle prend les mesures et 
dispositions nécessaires pour mettre immédiatement 
terme à l’infraction, y compris par la saisie des annonces 
électorales ou celles liées aux référendums. L’Instance 
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وتتخذ التدابير واإلجراءات الكفيلة بوضع حّد فوري 

للمخالفات، ولها في ذلك حجز اإلعالنات االنتخابية أو 

ند قوة العامة عالمتعلقة باالستفتاء، ويمكنها االستعانة بال

االقتضاء لفض االجتماعات واالستعراضات والمواكب 

 .والتجمعات

ـ تنتدب الهيئة أعواناً على أساس الحياد  74الفصل 

واالستقاللية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها، 

ويؤّدون أمام قاضي الناحية المختص ترابياً اليمين التالية: 

ظيم أن أقوم بمهامي بكل إخالص وحياد "أقسم باهلل العلّي الع

واستقاللية، وأتعهّد بالسهر على ضمان نزاهة العملية 

 ."االنتخابية

ـ تتثبت الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  73الفصل 

والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو 

لة في ماألحزاب لتحجير القيام بالدعاية االنتخابية أثناء الح

وسائل االتصال السمعي والبصري األجنبيّة غير الخاضعة 

 .للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي

تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري الهيئةَ 

بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق 

 4100لسنة  001عدد أحكام الباب الثالث من المرسوم 

ساعة من اتخاذها.  42في أجل  4100نوفمبر  4المؤرخ في 

وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة 

 .القرارات الالزمة طبق أحكام هذا القانون

 001من المرسوم عدد  21ـ تسري أحكام الفصل  72الفصل 

ية والمتعلق بحر 4100نوفمبر  4المؤرخ في  4100لسنة 

االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة 

لالتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات 

األجنبية وعلى الوكاالت وشركات اإلنتاج المتعاقدة معها 

داخل الجمهورية التونسية، وال يمكن أن تكون العقوبة 

المسلطة من الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي 

 .صري متجاوزة في مداها الزمني يوم االقتراعوالب

 

 تمويل الحملة القسم الثاني

 طرق التمويل الفرع األول

ـ يتم تمويل الحملة االنتخابية للمترشحين  75الفصل 

والقائمات المترشحة وحملة االستفتاء بالتمويل الذاتي 

والتمويل الخاص والتمويل العمومي وفق ما يضبطه هذا 

  .القانون

ـ يُعتبر تمويالً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني  71ل الفص

للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو 

 .الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة أو لالستفتاء

ـ يُعتبر تمويال خاصا كّل تمويل نقدي أو عيني  77الفصل 

ح شيكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المتر

 .أو الحزب

peut, le cas échéant, recourir à la force publique pour 
l’annulation de réunions, de manifestations, de cortèges ou 
de rassemblements.  

Article 72 : L’Instance recrute des agents sur la base de la 
neutralité, de l’indépendance et de compétence, qu’elle 
charge de contrôler les infractions et de les relever. Ils 
prêtent le serment suivant devant le juge cantonal 
compétent territorialement : "Je jure par Dieu tout 
puissant d'effectuer ma mission en toute intégrité, 
neutralité et indépendance, et je m'engage à veiller sur 
l'intégrité du processus électoral"   

Article 73 : La Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle s’assure du respect de 
l’interdiction de l’utilisation des médias audiovisuels 
étrangers, non soumis au droit Tunisien et diffusant à 
l’attention du public Tunisien, durant la campagne par 
l’ensemble des candidats ou des listes de candidats ou des 
partis.  

La Haute Autorité Indépendante de la Communication 
Audiovisuelle informe l’Instance de toutes les violations 
constatées et des décisions prises par ses soins 
conformément au chapitre III du Décret n° 2011-116 du 2 
novembre 2011 dans un délai de 24 heures de leur 
prononcé. En cas de violation par les candidats, l’Instance 
prend les décisions requises conformément aux 
dispositions de l’article 111 de la présente loi.  

Article 74 : Les dispositions de l'article 46 du décret-loi 
N°116/2011 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté des 
communications audiovisuelles et à la création de la Haute 
Autorité Indépendante des Communications 
Audiovisuelles, s'appliquent aux correspondants et aux 
bureaux des chaines étrangères, ainsi qu'aux agences et 
aux sociétés de productions en relations contractuelles 
avec elles à l'intérieur de la république tunisienne. La 
sanction de la Haute Autorité Indépendante des 
Communications Audiovisuelles ne peut dépasser le jour 
du scrutin. 

Chapitre 2 : Le financement de la campagne 

Section 1 : Les méthodes de financement 

Article 75 : Le financement de la campagne électorale et la 
campagne de référendum des candidats et des listes de 
candidats se fait par le biais de l’autofinancement, le 
financement spécial et le financement public 
conformément aux dispositions de la loi. 

Article 76 : Est considéré autofinancement, tout 
financement de la campagne en espèce ou en nature par les 
ressources propres de la liste de candidats ou du candidat 
ou du parti pour ses listes de candidats ou le référendum.   

Article 77 : Est considéré financement spécial tout 
financement en espèce ou en nature dont la provenance est 
autre que la liste de candidats ou le candidat ou le parti.  

La campagne ne peut être financée pour la liste de 
candidats ou le candidat ou le parti que par les personnes 
physiques uniquement, à hauteur de vingt fois le salaire 
minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non 
agricoles pour ce qui est des élections législatives et de 30 
fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les 



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              23 

ويمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب 

من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مّرة 

األجر األدنى المضمون في القطاعات غير الفالحية للفرد 

الواحد بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية وثالثين مرة بالنسبة 

حة ستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشإلى االنتخابات الرئاسية واال

  .أو مترشح أو حزب

ـ تخّصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة  78الفصل 

بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة االنتخابية، 

 .ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطالق الحملة

ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من اإلعالن عن 

لنهائيّة لالنتخابات، شرط االستظهار بما يفيد إنفاق النتائج ا

القسط األول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى 

 .محكمة المحاسبات

يُلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترّشح تحّصل على 

من األصوات المصّرح بها على المستوى  %3أقل من 

ن األصوات م %3الوطني أو كل قائمة تحّصلت على أقل من 

المصّرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية ولم تفز بمقعد 

كما تُلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع  بمجلس نواب الشعب.

المبالغ التي ثبت أنها ال تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، 

 .وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية

مي من منحة التمويل العمو ال يستفيد في االنتخابات الموالية

 .من هذا الفصل 3كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن 

 .االلتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية

 

ـ تخّصص منحة بعنوان مساعدة عمومية على  79الفصل 

ة في ابية المشاركتمويل حملة االستفتاء لفائدة األحزاب الني

 .االستفتاء توّزع بالتساوي بينها

تُصرف المنحة بعنوان استرجاع مصاريف بعد اإلعالن عن 

نتائج االستفتاء، وال يكون استرجاع المصاريف إال بالنسبة 

إلى المصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة نفقة تتعلّق 

 .باالستفتاء

ومي كل لتمويل العمال يستفيد في االستفتاء الموالي من منحة ا

حزب سلطت عليه محكمة المحاسبات حكماً باتاً بسبب 

 .مخالفته أحكام التمويل العمومي المتعلّقة باالستفتاء

ـ يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها  81الفصل 

الحكومات واألفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويالً أجنبياً 

و هدية أو منحة نقدية أو عينية أو المال الذي يتخذ شكل هبة أ

دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت 

  .جنسية الممول

وال يُعّد تمويالً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات 

 .المترشحة عن الدوائر االنتخابية بالخارج

secteurs non agricoles pour ce qui est des élections 
présidentielles ou le référendum, et ce, pour toute liste de 
candidats ou candidat ou parti.  

Article 78 : Une indemnité à titre d’aide publique au 
financement de la campagne électorale est attribuée à 
toute liste de candidats, candidat, à hauteur de 50% avant 
le début de la campagne.  

La deuxième moitié de l’indemnité est attribuée dans un 
délai d’une semaine à compter de l’annonce des résultats 
finaux des élections. A condition d’apporter la preuve de 
dépense de la première tranche au titre des dépenses 
électorales, ainsi que du dépôt de la comptabilité auprès du 
tribunal des comptes.  

Sont obligés de restituer l’intégralité de l’indemnité 
publique tout candidat ayant recueilli moins de 3% des 
votes exprimés à l’échelle nationale ou toute liste ayant 
obtenu moins de 3% des votes exprimés à l’échelle de la 
circonscription électorale et n’ayant pas obtenu un siège à 
l’Assemblée des Représentants du Peuple. Toute liste de 
candidats, ou candidat est également obligé de restituer les 
sommes qui s’avèrent ne pas revêtir le caractère de 
dépenses électorales, L’Etat réacquiert toute somme non 
dépensée de l’indemnité publique.  

Celui qui ne se plie pas aux dispositions de l’alinéa 3 du 
présent article, ne bénéficie pas de l’indemnité de 
financement public lors des élections suivantes.  

Les candidats d’une même liste sont considérés comme 
étant solidaires des obligations relatives à l’indemnité 
publique.  

Article 79 : Une indemnité à titre d’aide publique au 
financement de la campagne de référendum est attribuée à 
tous les partis parlementaires participant au référendum. 
Elle est répartie entre eux égalitairement.  

L’indemnité est attribuée à titre de restitution des fonds 
après l’annonce des résultats du référendum, la restitution 
des fonds ne se fait que pour les dépenses réalisées, qui 
revêtent le caractère de dépense relative au référendum.   

Tout parti qui faisant l’objet d’un jugement définitif 
prononcé à son encontre par le tribunal des compte en 
raison du non-respect des dispositions du financement 
public relatives au référendum, ne bénéficie pas de 
l’indemnité de financement public lors du référendum 
suivant.  

Article 80 : Il est interdit de financer la campagne 
électorale par des ressources étrangères, y compris les 
gouvernements, les individus et les personnes morales. 
Par financement étranger, on entend tous les fonds sous 
forme de donation, cadeau, subvention en espèces, en 
nature ou publicitaire dont l’origine est étrangère 
conformément au Code pénal, et quelle que soit la 
nationalité du bailleur de fonds.  

N’est pas considéré comme financement étranger le 
financement des listes de candidats sur les 
circonscriptions électorales à l’étranger par les tunisiens à 
l’étranger.  

L’Instance fixe les règles, les procédures et les méthodes de 
financement prenant en compte les spécificités du 
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وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي 

ية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر االنتخابية خصوص

  .بالخارج

 

 

ـ يحّدد كل من السقف الجملي لإلنفاق على الحملة  80الفصل 

االنتخابية أو حملة االستفتاء وسقف التمويل الخاص وسقف 

التمويل العمومي وشروطه باالستناد إلى معايير من بينها 

الناخبين فيها وكلفة خاصةً حجم الدائرة االنتخابية وعدد 

 .المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة

 التزامات القائمات والمترشحين واألحزاب الفرع الثاني

ـ على كّل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح  84الفصل 

حساب بنكي وحيد خاص بالحملة االنتخابية أو حملة 

ونسي لبنك المركزي التوتتولى الهيئة بالتنسيق مع ا االستفتاء.

ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موّحد 

للحملة االنتخابيّة مع األخذ بعين االعتبار خصوصية فتح 

 .الحسابات بالخارج

ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثّل القانوني للحزب 

وكيال للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل 

المحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب الماليّة و

 .لدى الهيئة

ـ يتعيّن على كل قائمة مترّشحة أو مترّشح أو  83الفصل 

 : حزب

فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخّصصة  •

للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع 

 المصاريف،

 ي الوحيد وهويّة الوكيل الذيمدّ الهيئة بمعّرف الحساب البنك •

يتحّمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي 

 الوحيد باسم القائمة المترّشحة أو المترّشح أو الحزب،

مسك سجّل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كّل  •

المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون 

 على مرجع وثيقة اإلثبات،شطب أو تغيير مع التنصيص 

مسك قائمة في التظاهرات واألنشطة والملتقيات المنجزة  •

 مؤّشر عليها من قبل الهيئة،

إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف االنتخابية  •

باالعتماد على سجّل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس 

 .القائمة أو المترّشح أو الممثل القانوني للحزب

ـ على كّل حزب سياسّي يقّدم أكثر من قائمة  82ل الفص

مترشحة في االنتخابات التشريعية أن يمسك حسابيّة تأليفيّة 

جامعة لكّل العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية 

التي يقّدم فيها قائمات مترّشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون 

ة المحاسبيشطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيالت 

financement des listes de candidats sur les 
circonscriptions électorales à l’étranger.  

Article 81 : Le plafond global des dépenses pour la 
campagne électorale ou de référendum ainsi que le plafond 
de financement spécial et le plafond de financement public 
et ses conditions sont fixées sur la base de critères parmi 
lesquels la taille de la circonscription électorale, le nombre 
de ses électeurs, le niveau de vie, en vertu de décrets 
gouvernementaux après consultation de l’Instance. 

Section 2 : Les obligations des listes de candidats, des 
candidats et partis   

Article 82 : Chaque candidat, parti ou chaque liste de 
candidats doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé 
à la campagne électorale ou à la campagne de référendum. 
L’instance fixe, en coordination avec la banque centrale 
tunisienne, les procédures d’ouverture et de fermeture du 
compte ou la détermination d’un commun pour la 
campagne électorale tout en prenant en considération la 
spécificité de l’ouverture des comptes à l’étranger.   

Le candidat ou le président de la liste ou le représentant 
légal du parti politique nomment un gestionnaire du 
compte bancaire unique et responsable des questions 
financières et comptables de la campagne. Le représentant 
doit impérativement déclarer le compte auprès de 
l’Instance. 

Article 83 : Chaque liste candidate, candidat ou parti doit : 

* ouvrir un compte bancaire unique où sont versés les 
fonds alloués à la campagne, conformément à l’article 
précédent, et duquel sont débitées toutes les dépenses 

* fournir à l’Instance le relevé d’identité bancaire ainsi que 
l’identité du représentant chargé de l’utilisation des fonds 
déposés sur le compte bancaire unique au nom de la liste 
candidate, du candidat ou du parti 

* tenir un registre numéroté et cacheté par l’Instance et y 
inscrire toutes les opérations débitrices et créditrices de 
manière chronologique, sans rature ni modification, tout 
en inscrivant la référence du moyen de preuve dans le 
registre 

* tenir une liste lors des manifestations, activités et 
rencontres réalisées, visée par l’Instance 

* dresser une liste synthétisée des recettes et des dépenses 
électorales en se basant sur le registre desdites opérations. 
La liste doit être signée par la tête de liste, le candidat ou le 
représentant légal du parti.  

Article 84 : Chaque parti politique présentant plus d’une 
liste candidate aux élections législatives doit tenir une 
comptabilité synthétisée comprenant toutes les opérations 
réalisées dans les différentes circonscriptions où les listes 
candidates sont présentées. Les inscriptions comptables 
ne doivent contenir aucune rature et respecter l’ordre 
chronologique des documents comptables. Les registres 
doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le 
parti. En outre, une comptabilité spécifique à chaque 
circonscription doit être tenue par la liste du parti 
concerné.  
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وإمضاء السجالت من قبل القائمة المترشحة أو المترشح أو 

الحزب وذلك فضال عن الحسابية الخاّصة بكّل دائرة انتخابيّة 

 .التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية

ـ تنجز المصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على  85الفصل 

  .وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية

تم تسديد المصاريف االنتخابية بواسطة شيكات أو وي

تحويالت بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة 

الواحدة، وال يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي ال تتجاوز 

 .القيمة المذكورة

ـ يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو  81الفصل 

 : حزب

المنصوص عليها بالفصلين إحالة نسخ أصلية من القائمات  •

والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى  82و 83

محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من 

تاريخ التصريح النهائي بنتائج االنتخابات مرفوقة بكشف 

 الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،

ة مباشرة إلى الكتابة العاّمة تسليم هذه الوثائق دفعة واحد •

لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختّصة 

 .ترابيّا، مقابل وصل

ـ تنشر القائمات المترشحة في االنتخابات  87الفصل 

التشريعية أو المترشحون في االنتخابات الرئاسية أو 

 ةاألحزاب في االستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومي

الصادرة في البالد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ 

 .إعالن النتائج النهائية لالنتخابات أو االستفتاء

ـ يتعين على كّل مترشح أو حزب أو رئيس قائمة  88الفصل 

مترشحة حفظ الحسابية ووثائق اإلثبات التي بحوزته بما فيها 

ئمات االوثائق البنكية لمّدة خمس سنوات، وبالنسبة إلى الق

 .الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته

وعلى كّل حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقّرر حلّه قبل 

انقضاء األجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة 

إلى الكتابة العاّمة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى 

 .هيئاتها الجهويّة المختّصة ترابيّا

 

 رقابة على تمويل الحملةال الفرع الثالث

ـ تتولى الهيئة خالل الحملة مراقبة التزام القائمة  89الفصل 

المترّشحة أو المترّشح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة 

االنتخابية أو حملة االستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها 

بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في ذلك البنك 

 .التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية المركــــزي

ـ يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح  91الفصل 

الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من 

حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى 

Article 85 : Les dépenses relatives à la campagne doivent 
être justifiées par des documents authentiques et 
crédibles.   

Les dépenses électorales sont payées par chèque ou 
virement bancaire lorsque le montant de la dépense 
unique dépasse cinq cents (500) dinars. Cesdépenses ne 
sauraient être fractionnées afin de ne pas dépasser le 
montant mentionné. 

Article 86 : Chaque candidat, liste candidate ou parti doit : 

* transmettre au tribunal des comptes, une copie originale 
des listes prévues aux articles 83 et 84 et une copie de la 
comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi 
que la comptabilité générale, dans un délai n’excédant pas 
quarante-cinq (45) jours à compter de la date de 
proclamation définitive des résultats des élections, 
accompagnées du relevé bancaire du compte unique 
souscrit à l’adresse de la campagne, 

* ces documents sont remis contre quittance en une seule 
fois au Secrétariat général du tribunal des comptes ou au 
secrétariat de l’une de ses annexes régionales 
territorialement compétentes.  

 

Article 87 : Les listes candidates aux élections législatives 
ou les candidats aux élections présidentielles ou les partis 
aux référendums publient leurs comptes financiers à l’un 
des quotidiens publiés en Tunisie dans un délai de deux 
mois à compter de la date de la déclaration des résultats 
définitifs des élections ou du référendum.  
 

Article 88 : Chaque candidat, parti ou tête de liste 
candidate doit conserver les pièces comptables et les 
documents justificatifs en sa possession, y compris les 
documents bancaires, pendant une durée de cinq (5) ans. 
En ce qui concerne les listes de candidat partisanes, le parti 
prend la place des têtes de liste.  

Tout parti politique ou liste candidate dissout avant 
l’expiration du délai précité doit déposer lesdits 
documents contre quittance au secrétariat général du 
tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses 
instances régionales territorialement compétente.  

Section 3 : Le contrôle du financement de la campagne   

Article 89 : Pendant la campagne, l’Instance contrôle le 
respect des règles du financement de la campagne 
électorale ou du référendum par la liste candidate, le 
candidat ou le parti. Elle contrôle également les moyens de 
financement et impose la conformité aux règles, en 
collaboration avec différentes structures publiques, y 
compris la Banque centrale, le tribunal des comptes et le 
ministère des Finances.  

Article 90 : La Banque centrale tunisienne supervise 
l’ouverture desdits comptes bancaires et veille à ce que 
chaque candidat, parti ou liste de candidats n’ouvre pas 
plus d’un compte bancaire. Elle doit également fournir à 
l’Instance et au tribunal des comptes les relevés de ces 
comptes.  
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 .مد الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات

البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ  يتعيّن على

اإلجراءات الالزمة بما يحول دون التمويل األجنبي 

 .لالنتخابات واالستفتاء

ـ تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على  90الفصل 

موارد ومصاريف كّل قائمة مترّشحة أو مترّشح أو حزب، 

دة الحساب والمخّصصة للحملة، والتثبت من االلتزام بوح

وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد 

 .ومصاريفه

ـ تنطبق اإلجراءات المقّررة بالقانون المنظّم  94الفصل 

لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة، للمترّشحين 

واألحزاب السياسية وقائمات المترّشحين ما لم تتعارض 

 .صراحة مع أحكام هذا القانون

ذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة وتكون ه

والحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى 

المترّشحين والقائمات المترّشحة التي تفوز في االنتخابات. 

وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة 

  .إلى األحزاب والقائمات الفائزة

ـ تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل  93لفصل ا

 : الحملة، إلى التثبت من

إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى  •

المترّشحين أو األحزاب السياسية أو القائمات المترّشحة من 

خالل الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصّرح به 

 لدى الهيئة،

أو حزب سياسّي أو قائمة مترّشحة حسابيّة  مسك كّل مترشح •

ذات مصداقيّة تتضّمن بيانات شاملة ودقيقة حول كّل عمليّات 

 القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،

 تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، •

 الطابع االنتخابي للنفقة، •

احترام المترّشحين أو القائمات أو األحزاب لسقف اإلنفاق  •

 ابي،االنتخ

 .عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية •

ـ تمّد الهيئة محكمة المحاسبات في أجل ال يتجاوز  92الفصل 

  :ثالثة أيّام من انطالق الحملة بما يلي

قائمة األحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات  •

 المترشحة،

رّشحة تقائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات الم •

في االنتخابات التشريعية أو قائمة المترّشحين في االنتخابات 

 الرئاسية أو قائمة األحزاب السياسية بالنسبة إلى االستفتاء،

قائمة األشخاص المخّول لهم التصّرف في الحسابات البنكية  •

 .باسم كّل حزب سياسي أو قائمة مترّشحة

La Banque centrale tunisienne et le ministère des Finances 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher tout financement étranger des élections et du 
référendum.  

Article 91 : Le tribunal des comptes contrôle les recettes et 
dépenses de chaque liste, candidat ou parti allouées à la 
campagne, s’assure du respect de l’unité de calcul et vérifie 
les créances et débits du compte bancaire unique.  

Article 92 : Les procédures prévues par la loi organique du 
tribunal des comptes s’appliquent au contrôle du 
financement de la campagne des candidats, des partis 
politiques et des listes candidates tant qu’elles ne sont pas 
en contradiction avec les dispositions de la présente loi.  

Ce contrôle peut prendre la forme d’une vérification 
documentaire, de visites sur le terrain générales ou 
sélectives et simultanément ou ultérieurement à la 
campagne. Le contrôle est obligatoire pour les candidats et 
les listes candidates qui remportent les élections. Le 
contrôle se fait conjointement avec le contrôle financier du 
parti, pour les partis et les listes gagnants.  

Article 93 : Le contrôle du tribunal des comptes du 
financement de la campagne vise à s’assurer: 

* de la réalisation de toutes les dépenses relatives à la 
campagne par les candidats, partis politiques ou listes 
candidates à travers le compte bancaire unique ouvert à 
cet effet et déclaré auprès de l’Instance,  

* de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste 
candidate, d’une comptabilité fiable incluant des données 
exhaustives et précises sur toutes les opérations 
d’encaissement et de dépense liées au financement de la 
campagne, 

* que les recettes proviennent de sources légales, 

* du caractère électoral de la dépense 

* que les candidats, listes candidates ou partis respectent 
le plafond des dépenses électorales, 

* et que les candidats ne commettent pas d’infractions 
électorales.  

Article 94 : L’Instance fournit au tribunal des comptes, 
dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours après le 
début de la campagne : 

* la liste des partis politiques, les listes des candidats et les 
listes candidates, 

* la liste des comptes bancaires ouverts par les listes 
candidates aux élections législatives ou la liste des 
candidats aux présidentielles ou la liste des partis 
politiques pour le référendum, 

* la liste des personnes habilitées à gérer les comptes 
bancaires au nom de chaque parti politique ou liste 
candidate.  

L’Instance doit informer le tribunal des comptes de tout 
changement ou de toute modification apportée aux listes 
susmentionnées. 

Article 95 : Le tribunal des comptes peut : 
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أن  تغيير يمكن وتتولّى الهيئة إعالم محكمة المحاسبات بكلّ 

 .يطرأ على القائمات المذكورة أعاله

 : ـ يمكن لمحكمة المحاسبات 95الفصل 

أن تطلب من السلطات اإلداريّة ذات النظر مّدها ببيان  •

تفصيلي حول التصاريح المقّدمة إلقامة التظاهرات واألنشطة 

 المنجزة خالل الحملة،

قة بتمويل أن تطلب من أية جهة كانت كّل وثيقة ذات عال •

الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي 

 .الموكول إلى المحكمة في هذا اإلطار

ـ ال يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل  91الفصل 

عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة بالسّر البنكي 

ز لالمتناع عن مّدها بالمعلومات والوثائق الالزمة إلنجا

 .عملها

ـ تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام  97الفصل 

يتضّمن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة 

 .أشهر من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات

وينشر تقرير محكمة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي 

 .للجمهورية التونسية وبموقعها االلكتروني
 

 المخالفات المالية واالنتخابية الفرع الرابع

ـ إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترّشح  98الفصل 

أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة 

وإمهالها مدة ثالثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب 

ها خطية خالل هذا األجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميل

 .تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف اإلنفاق

إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو 

مترّشح أو حزب دون أن يكون قد تجاوز سقف اإلنفاق، 

 .من سقف اإلنفاق %01تقضي بتحميله خطية تساوي 

في صورة تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي بإحدى الدوائر 

ط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على االنتخابية، تسلّ 

 : القائمة أو المترّشح أو الحزب

عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز  •

 ،%01في حدود 

عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز  •

 ،%31وإلى حد  %01للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 

ساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز عقوبة مالية ت •

 ،%75وإلى حد %31للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 

عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ  •

  .%75المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقاً للفقرة األولى من 

، تصّرح %75وز سقف اإلنفاق بأكثر من هذا الفصل، أو تجا

* demander aux autorités administratives compétentes de 
lui fournir un rapport détaillé des déclarations 
d’organisation des évènements et activités durant la 
campagne qui leur ont été présentées, 

* demander à toute partie tout document afférent au 
financement de la campagne susceptible d’être pertinent à 
la réalisation du contrôle de la Cour dans ce cadre.  

 
Article 96 : Les établissements bancaires concernés et les 
structures publiques ne peuvent opposer le secret 
professionnel au tribunal des comptes et l’Instance pour 
justifier le refus de leur fournir les informations et 
documents requis pour la réalisation de leur travail.  

Article 97 : Le tribunal des comptes dresse un rapport 
général comprenant les résultats de son contrôle du 
financement de la campagne dans un délai de six (6) mois 
à compter de la date de l’annonce des résultats définitifs 
des élections. 

Le rapport du tribunal des comptes est publié au journal 
officiel de la République tunisienne et sur le site Internet 
du tribunal des comptes. 

Section 4: Les infractions financières et électorales   

Article 98 : Si le compte financier du candidat, de la liste ou 
du parti n'est pas déposé, le tribunal des comptes se charge 
d'avertir la partie en infraction, et lui donne un délai de 
trente (30) jours. Dans le cas de non dépôt dans ce délai, le 
tribunal des comptes sanctionne la partie en infraction par 
une amende équivalant vingt-cinq (25) fois le plafond de 
dépense.  

Si compte financier du candidat, de la liste ou du parti est 
refusé par le tribunal des comptes sans qu'il n'ait dépassé 
le plafond de dépense. Elle le sanctionne d'une amende 
équivalant 10% le plafond de dépense.  

En cas de dépassement du plafond des dépenses 
électorales dans l’une des circonscriptions, le tribunal des 
comptes inflige l'une des sanctions suivantes : 

* Une sanction pécuniaire équivalant la valeur de la somme 
en dépassement du plafond si le dépassement est de 
l'ordre de 10%. 

* Une sanction pécuniaire équivalant dix fois la valeur de la 
somme en dépassement du plafond si le dépassement est 
supérieur à 10% et ne dépassant pas 30%. 

* Une sanction pécuniaire équivalant vingt fois la valeur de 
la somme en dépassement du plafond si le dépassement est 
supérieur à 30% et ne dépassant pas 75%. 

* Une sanction pécuniaire équivalant 25 fois la valeur de la 
somme en dépassement du plafond si le dépassement est 
supérieur à 75.   

Dans le cas de la non déposition du compte financier 
conformément à l'alinéa 1er du présent article, ou le 
dépassement du plafond de dépense de plus de 75%, le 
tribunal des comptes déchoit chaque membre de 
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محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب 

 .الشعب ترّشح عن إحدى تلك القائمات

تصدر األحكام ابتدائياً وتستأنف حسب اإلجراءات 

 .المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات

تراوح ـ تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية ت 99الفصل 

بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترّشحين 

أو القائمات المترشحة أو األحزاب السياسيّة التي تعمد إلى 

عرقلة أعمالها بالتأخير في مّدها بالوثائق المطلوبة إلنجاز 

 .األعمال الرقابية الموكولة لها

نار يكما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف د

وخمسة آالف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة 

أو األحزاب السياسيّة التي تخالف األحكام الواردة بالفصول 

 .من هذا القانون 81إلى  82و 78

تصدر هذه األحكام ابتدائياً وتستأنف حسب اإلجراءات 

 .المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات
 

لّط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع ـ تس 011الفصل 

على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة 

للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسّي وتسلّط على أعضاء 

قائمة المترّشحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة 

 .الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترّشحة

قتراع والفرز وإعالن النتائجاال الباب الخامس  

 أحكام عامة متعلقة باالقتراع القسم األول

ـ تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه  010الفصل 

ثالثة أشهر قبل يوم االقتراع بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية 

 .والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى االستفتاء

قتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو ـ مدة اال 014الفصل 

 .يوم راحة أسبوعية

ويتم االقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية 

خالل األسبوعين التاليين لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة 

 .األولى

ويشارك في االقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين 

 .دورة األولىالتي تم اعتمادها في ال

ـ بصرف النظر عن األحكام المتعلقة بموعد  013الفصل 

، تُجرى عملية التصويت 014االقتراع الواردة بالفصل 

للتونسيين بالخارج بالنسبة لالنتخابات واالستفتاء في ثالثة 

  .أيام متتالية آخرها يوم االقتراع داخل الجمهورية

في موعدها بسبب ـ إذا تعّذر إجراء االنتخابات  012الفصل 

من الدستور يتم اإلعالن عن  81خطر داهم وفق الفصل 

 .تأجيلها

وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى 

 51مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصلْين 

l'Assemblée des Représentants du Peuple s'étant présenté 
sur ces listes de sa qualité de membre.  

Ces jugements sont rendus en première instance et sont 
susceptibles d’appel selon les procédures prévues par la loi 
portant organisation du tribunal des comptes.  

Article 99 : Le tribunal des comptes prononce des 
sanctions financières se situant entre cinq cents (500) 
dinars et mille cinq cents (1.500) dinars contre les 
candidats, listes candidates ou partis politiques entravant 
le déroulement de son travail en tardant à lui fournir les 
documents requis pour les opérations de contrôle dont elle 
est investie.  

La Cour des comptes peut également condamner à une 
sanction financière se situant entre mille (1.000) dinars et 
cinq mille (5.000) dinars tous candidats, listes candidates 
ou partis politiques en infraction des dispositions prévues 
aux articles 78 et de 84 à 86 de la présente loi.  

Ces décisions sont rendues en premier ressort 
conformément aux procédures prévues par la loi portant 
organisation de la Cour des Comptes. 

Article 100 : Les sanctions financières s’imposent lorsque 
l’infraction punie est commise par un parti politique. Les 
membres d’une liste de candidats sont solidairement 
condamnés lorsque l’infraction punie est commise par la 
liste candidate. 

Titre V : Le scrutin, le tri et la proclamation des 
résultats 

Chapitre 1: Dispositions générales relatives au 
scrutin   

Article 101 : Les électeurs sont convoqués par décret 
présidentiel dans un délai minimum de trois (3) mois 
avant le jour du scrutin pour les élections législatives et 
présidentielles et dans un délai minimum de deux (2) mois 
pour le référendum.   

Article 102 : La durée du scrutin est d’un seul jour et il a 
lieu un jour de vacances ou un jour de repos 
hebdomadaire.  

Le scrutin au deuxième tour, pour les élections 
présidentielles, intervient le dimanche suivant la 
proclamation des résultats définitifs du premier tour.  

Les électeurs inscrits sur les listes électorales agréées au 
premier tour participent à ce scrutin.  

Article 103 : Outre les dispositions relatives à la date du 
scrutin prévues à l’article 102, le vote des Tunisiens 
résidant à l’étranger débute, pour les élections 
présidentielles et le référendum, durant trois jours 
successifs, le dernier étant le jour du scrutin sur le 
territoire de la République.  

Article 104 : En cas d’impossibilité d’organiser les élections 
à l’échéance prévue pour cause de danger imminent 
conformément à l’article 80 de la constitution, leur report 
est annoncé.  

Si le report implique l’extension du mandat présidentiel ou 
représentatif, l’Assemblée des représentants du peuple se 
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 .من الدستور 75و

 تتم الدعوة لالنتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناًء على رأي

 .مطابق للهيئة

ـ يمكن للهيئة تأجيل االقتراع في مكتب اقتراع  015الفصل 

أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء االنتخابات بها. وتقّرر 

في هذه الحالة إعادة االقتراع فيها طبق اإلجراءات 

 .من هذا القانون 024المنصوص عليها بالفصل 

 نظام االقتراع القسم الثاني

 االنتخابات التشريعية الفرع األول

ـ يتّم تقسيم الدوائر االنتخابية ويُضبط عدد  011الفصل 

مقاعدها باالستناد إلى قانون يصدر سنة على األقل قبل 

 .الموعد الدوري لالنتخابات التشريعية

ـ يجرى التصويت على القائمات في دورة  017الفصل 

س أساواحدة، ويتّم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على 

 .التمثيل النسبي مع األخذ بأكبر البقايا

ـ يختار الناخب إحدى القائمات المترّشحة دون  018الفصل 

 .شطب أو تغيير لترتيب المترّشحين

ـ إذا تقّدمت إلى االنتخابات قائمة واحدة في  019الفصل 

الدائرة االنتخابية، فإنه يصّرح بفوزها مهما كان عدد 

 .هااألصوات التي تحّصلت علي

ـ إذا ترّشحت على مستوى الدائرة أكثر من  001الفصل 

قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل 

  .االنتخابي

يتّم تحديد الحاصل االنتخابي بقسمة عدد األصوات المصّرح 

بها على عدد المقاعد المخّصصة للدائرة. ويُسند إلى القائمة 

ت التي تحصلت فيها على الحاصل عدد مقاعد بقدر عدد المرا

 .االنتخابي

  .وال تعتمد األوراق البيضاء في احتساب الحاصل االنتخابي

 .وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها

وإذا بقيت مقاعد لم توّزع على أساس الحاصل االنتخابي، فإنه 

لى بقايا عيتّم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر ال

مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتّم تغليب 

 .المترشح األصغر سنّا

 االنتخابات الرئاسية الفرع الثاني

ـ ينتخب رئيس الجمهورية باألغلبية المطلقة  000الفصل 

 .لألصوات المصّرح بها

ـ في صورة عدم حصول أي من المترشحين  004الفصل 

طلقة من األصوات المصّرح بها في الدورة على األغلبية الم

األولى، تنظّم دورة ثانية خالل األسبوعين التاليين لإلعالن 

عن النتائج النهائية للدورة األولى يتقدم إليها المترشحان 

  .المحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة األولى

charge de l’extension en vertu d’une loi conformément aux 
articles 56 et 75 de la constitution.  

L’appel aux élections après l’extension se fait par décret 
présidentiel sur avis conforme de l’Instance.  

Article 105 : L’Instance peut reporter le scrutin dans un ou 
plusieurs bureaux de votes, s’il lui est avéré l’impossibilité 
d’y organiser les élections. Elle décide dans ce cas de figure 
la tenue du scrutin à nouveau conformément aux 
procédures prévus au sein de l’article 142 de la présente 
loi.  

Chapitre 2 : Le mode de scrutin  

Section 1 : Les élections législatives  

Article 106 : Les circonscriptions électorales sont fixées et 
le nombre de leurs sièges est déterminé par une loi publiée 
au moins une année avant l’échéance électorale législative.  

Article 107 : Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. 
Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur 
la base de la représentation proportionnelle au plus fort 
reste.  

Article 108 : L’électeur choisit une liste parmi les listes 
candidates sans rayer ni changer le classement des 
candidats.  

Article 109 : S’il n’y a qu’une seule liste qui se présente aux 
élections dans une circonscription électorale, elle est 
déclarée élue, quel que soit le nombre de suffrages qu’elle 
a obtenus.  

Article 110 : Si plusieurs listes d’une liste sont en 
compétition au niveau d’une circonscription, les sièges 
sont répartis dans un premier temps sur la base du 
quotient électoral.  

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre 
de voix exprimées par le nombre de sièges attribués à la 
circonscription. La liste reçoit ainsi autant de sièges que le 
nombre des fois qu’elle obtient le quotient électoral.  

Les bulletins blancs ne sont pas non plus retenus dans le 
calcul du quotient électoral.  

Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte du 
classement des candidats mentionné.  

Les sièges non répartis sur la base du quotient électoral 
sont répartis dans un deuxième temps sur la base du plus 
fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité 
des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins 
âgé est privilégié.  

Section 2 : Les élections présidentielles  

Article 111 : Le Président de la République est élu à la 
majorité absolue des suffrages exprimés.  

Article 112 : Lorsqu’aucun des candidats n’obtient au 
premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, 
un deuxième tour est organisé auquel ne participent que 
les deux premiers candidats dans le classement. Le 
deuxième tour est organisé durant les deux semaines 
suivant la proclamation des résultats définitifs du premier 
tour.  
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ى ليتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحّصل ع

 .أغلبية األصوات

وفي صورة تساوي عدد األصوات بين عدد من المترشحين 

يتم تقديم المرشح األكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان 

 .التساوي في الدورة الثانية

 االستفتاء  الفرع الثالث

ـ تتم دعوة الناخبين إلى االستفتاء بأمر رئاسي  003الفصل 

ر ض على االستفتاء. وينشيلحق به مشروع النص الذي سيعر

 .هذا األمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ـ يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم  002الفصل 

من هذا القانون في  1و 5الشروط الواردة بالفصلْين 

 .االستفتاء

ـ تتم صياغة نص السؤال المعروض على  005الفصل 

لي : "هل توافق على مقترح تعديل االستفتاء على النحو التا

الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" وال تكون 

 .اإلجابة عليه إال بـالموافقة أو الرفض

ـ تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال  001الفصل 

  .وسائل الدعاية بين األحزاب النيابيّة المشاركة في االستفتاء

أغلبية األصوات المصّرح بها في ـ تُعتمد قاعدة  007الفصل 

 .اإلعالن عن نتائج االستفتاء

 عملية االقتراع القسم الثالث

 .ـ التصويت شخصي ويحّجر التصويت بالوكالة 008الفصل 

يمارس الناخب حق االقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية 

 .أو جواز السفر

رة ئـ تضبط الهيئة قائمة مكاتب االقتراع لكل دا 009الفصل 

انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة، وتعمل على أن ال 

 .ناخب في كل مكتب اقتراع 111يتجاوز عدد الناخبين 

يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب االقتراع بالهيئة 

وبمراكز الواليات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات 

بالموقع وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات و

 .اإللكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى

ـ ال يمكن أن يكون موقع مكاتب االقتراع في  041الفصل 

أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير 

  .حكومية

ـ تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب االقتراع  040الفصل 

وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد 

ية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند واالستقالل

 .االقتضاء

تنشر الهيئة بموقعها االلكتروني في آجال معقولة تحددها 

 .قائمة أعضاء مكاتب االقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب

A la fin du deuxième tour, le candidat ayant obtenu la 
majorité des voix est proclamé vainqueur.  

En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat le plus 
âgé est proclamé vainqueur. 

 

 

Section 3 : Le référendum   

Article 113 : Les électeurs sont convoqués au référendum 
par décret présidentiel auquel le texte soumis au 
référendum est annexé. Le décret et l’annexe sont publiés 
par l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne.  

 

Article 114 : Les Tunisiens résidant à l’étranger et 
répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 de la 
présente loi, participent au référendum.  

Article 115 : La question prévue pour le référendum doit 
être formulée de la manière suivante : « Etes-vous d’accord 
avec le projet d’amendement de la constitution ou le projet 
de loi qui vous est proposé ? ». La réponse doit être par 
l’acceptation ou le refus.  

Article 116 : L’Instance veille à garantir l’utilisation égale 
des moyens publicitaires durant toute la période de la 
campagne pour le référendum, entre les partis 
parlementaires participant au référendum.  

Article 117 : Les résultats du référendum sont proclamés 
sur la base de la majorité des suffrages exprimés. 

Chapitre 9 : L’opération de vote   

Article 118 : Le scrutin est personnel et le vote par 
procuration est interdit.  

L’électeur exerce son droit de vote muni de sa carte 
d’identité nationale ou de son passeport.  

Article 119 : L’Instance fixe la liste des bureaux de vote 
dans chaque circonscription électoral ou commune ou 
chaque délégation ou secteur et veille à ce que le nombre 
d'électeurs ne dépasse pas 600 électeurs par chaque 
bureau de vote.  

La liste des bureaux de vote est affichée dans le siège de 
l’Instance et dans les sièges des Gouvernorats et des 
délégations, dans les bureaux des chefs de secteurs et des 
communes ainsi que dans les locaux des missions 
diplomatiques et consulats, elle est publiée également sur 
le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen.  

Article 120 : Les bureaux de vote ne peuvent être placés 
dans des locaux appartenant à un parti politique, à une 
association ou à une organisation non gouvernementale.  

Article 121 : L’Instance désigne les présidents et les 
membres du bureau de vote parmi les personnes 
reconnues pour leur intégrité, neutralité et indépendance 
et fixe les conditions et modalités de leur nomination et 
remplacement le cas échéant.  

L'instance publie sur son site électronique, dans des délais 
raisonnables qu'elle fixe, la liste des membres des bureaux 
de vote, présidents des bureaux compris.  
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ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو األحزاب 

و عين العضطلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها 

 .المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة

ال يجوز ألي عضو بمكتب االقتراع أن يكون زوجاً أو أصالً 

أو فرعاً ألحد المترشحين سواء كان من الدرجة األولى أو 

الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب 

 .سياسي

رؤساء مكاتب االقتراع وال يمكن أن يكون من بين أعضاء أو 

كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري 

لسنة  0189الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات األمر عدد 

 .4100أوت  3المؤرخ في  4100

ـ تتولى الهيئة إعالم العموم بمواعيد فتح مكاتب  044الفصل 

االقتراع وغلقها عبر موقعها اإللكتروني أو بأي وسيلة 

 .أخرى

ـ يمكن لكل قائمة مترّشحة أو مترّشح أو حزب،  043لفصل ا

  .تعيين ممثلين للحضور بمكاتب االقتراع

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترّشحين 

بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى 

 ءاالنتخابات التشريعية واألحزاب المشاركة في االستفتا

 .والمالحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة

ـ يمكن لممثّلي القائمات أو المترّشحين أو  042الفصل 

األحزاب وللمالحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير االقتراع 

 .ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية االقتراع

يحّجر على أعضاء مكاتب االقتراع والمالحظين وممثّلي 

المترّشحة أو األحزاب حمل شارات  المترشحين أو القائمات

تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب االقتراع على 

 .احترام هذا التحجير

ـ يحفظ رئيس مكتب االقتراع النظام داخل  045الفصل 

المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حسن سير 

لتأثير أنه االعملية االنتخابية أو االستفتاء ومنع كل عمل من ش

 .عليها، ويمكنه االستعانة بالقوة العامة عند االقتضاء

يحّجر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب االقتراع باستثناء 

أعوان قوات األمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة 

 .رئيس مركز أو مكتب االقتراع

ـ تُجرى كل من االنتخابات الرئاسية  041الفصل 

لتشريعية واالستفتاء بواسطة ورقة تصويت واالنتخابات ا

موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة 

 .لتجنب وقوع الناخب في خطأ

تكون ورقة التصويت باأللوان. وتفادياً لكل التباس أو خلط 

تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة 

 .عمودية

Les candidats, les représentants des listes de candidats ou 
les partis peuvent déposer une demande de révision 
auprès de l'Instance dans la circonscription où se trouve le 
membre concerné, et ce, dans des délais raisonnables que 
l'Instance fixe.   

Il n'est pas permis qu'un membre d'un bureau de vote soit 
un conjoint, ascendant ou descendant d'un des candidats, 
que ce soit du premier ou du second degré. Ou qu'il soit son 
gendre, ou son salarié ou adhérant d'un parti politique.  

Ne peut être membre d'un bureau de vote toute personne 
ayant assumé une responsabilité au sein des structures du 
Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout 
conformément aux dispositions du décret 1089-2011 du 3 
aout 2011.  

Article 122 : L’Instance informe le public des heures 
d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote sur son 
site Internet ou par tout autre moyen.  

Article 123 : Chaque liste candidate, chaque candidat ou 
parti peut désigner deux représentants pour être présents 
dans le bureau de vote.  

Les demandes d’accréditation des représentants des 
candidats, pour les élections présidentielles, des 
représentants des listes pour les élections législatives et 
des partis participant au référendum ainsi que des 
observateurs sont déposées dans un délai fixé par 
l’Instance.  

Article 124 : Les représentants des listes de candidats ou 
des candidats ou des partis ou les observateurs peuvent 
consigner leurs observations sur le déroulement du vote 
dans un mémorandum qui doit impérativement être 
annexé au procès-verbal de l’opération de vote.  

Il est interdit aux membres du bureau de vote, aux 
représentants des listes et aux observateurs de porter des 
insignes indiquant leur appartenance politique. Le 
président du bureau veille au respect de cette interdiction.  

Article 125 : Le président du bureau de vote veille au 
maintien de l’ordre dans le bureau et doit interdire tout 
comportement susceptible d’affecter le bon déroulement 
de l’opération électorale ou du référendum. Il peut, le cas 
échéant, suspendre les opérations de vote ou faire appel à 
la force publique.  

Le port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de 
vote, à l’exception des agents des forces de l’ordre et de 
l’armée nationale après consentement du président du 
centre ou bureau de vote.   

Article 126 : Les élections présidentielles et législatives et 
les référendums s’effectuent au moyen de bulletins de vote 
uniques, conçus et imprimés par l’Instance en toute clarté 
et précision afin d’éviter que l’électeur se trompe.  

Le bulletin de vote est en couleur. Afin d'éviter toute 
confusion, l'Instance veille à organiser les noms des 
candidats ou des listes de candidats de façon verticale.  

L'instance se charge, avant le début de la campagne 
électorale, de publier un modèle de bulletin de vote sur son 
site électronique.  
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ة الحملة االنتخابية نشر نموذج لورقة تتولى الهيئة قبل بداي

 .التصويت على موقعها اإللكتروني

ـ يعلّق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة  047الفصل 

 .رسمية من قائمة الناخبين المرّسمين به

ـ يحّجر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل  048الفصل 

 .من مركز ومكتب االقتراع أو في محيطهما

ن رئيس مركز أو مكتب االقتراع، قبل انطالق يتولى كل م

عملية االقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز 

 .المقامة وغيرها من اإلعالنات

ـ يتولى رئيس المكتب، قبل انطالق عملية  049الفصل 

االقتراع، التأّكد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو 

حظين من أن صندوق المترشحين أو األحزاب أو المال

االقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا لإلجراءات والصيغ التي 

 .تضبطها الهيئة

يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية االقتراع وجوبا عدد 

أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد 

 .الناخبين المرّسمين بالمكتب

لو مثّ ويمضي أعضاء المكتب وممثّلو القائمات المترشحة وم

المترشحين وممثّلو األحزاب على محضر عملية االقتراع. 

وفي صورة رفضهم اإلمضاء يتم التنصيص على ذلك 

 .بالمحضر مع ذكر األسباب إن وجدت

ـ عند دخول الناخب مكتب االقتراع، يتم التّثبت  031الفصل 

من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، 

ه بقائمة الناخبين الخاّصة بمكتب االقتراع ومن إدراج اسم

 .ويمضي أمام اسمه ولقبه

يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب 

ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في 

الصندوق المخّصص للغرض على مرأى من الحاضرين 

  .بمكتب االقتراع

 بالنسبة إلى الناخب يمكن للهيئة اعتماد الحبر االنتخابي

 .والمرافق

ولكل ناخب دخل مركز االقتراع قبل الوقت المعيّن لختم 

 .االقتراع الحق في التصويت

ـ تُهيَّأ مكاتب االقتراع لتمكين الناخبين ذوي  030الفصل 

اإلعاقة من ممارسة حقهم في االقتراع وذلك وفقا للتراتيب 

 .التي تضبطها الهيئة

اقة حقه في االقتراع طبقا للتدابير التي يمارس الناخب ذو اإلع

تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصيّة وسرية االقتراع وفي 

 .حدود ما تقتضيه اإلعاقة

وينتفع بالتدابير واإلجراءات الخاّصة بذوي اإلعاقة يوم 

 .االقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة

هم ـ يمكن للناخبين ذوي اإلعاقة اآلتي ذكر 034الفصل 

Article 127 : Une copie officielle de la liste des électeurs 
inscrits doit être déposée à l’entrée de chaque centre ou 
bureau de vote.  

Article 128 : Toute activité électorale ou publicitaire est 
interdite dans le centre ou bureau de vote et ses environs.  

Le président du centre ou bureau de vote doit, avant le 
début ou au cours de l’opération de vote, retirer toutes 
photos et affiches et tous slogans et symboles ou autres 
publicités.  

Article 129 : Avant le lancement de l’opération de vote, le 
président du bureau de vote doit vérifier, devant les 
représentants des listes, les candidats, les partis ou les 
observateurs présents, que l’urne est vide avant de la 
sceller conformément aux procédures et modalités fixées 
par l’Instance.  

Le président du bureau de vote doit consigner dans le 
procès-verbal de l’opération de vote, le nombre de 
bulletins qu’il a reçus, les numéros des cadenas de l’urne et 
le nombre d’électeurs inscrits au bureau.  

Les membres du bureau de vote, les représentants des 
listes candidates, les représentants des candidats et les 
représentants des partis signent le procès-verbal de 
l’opération de vote. Tout refus de leur part doit être 
consigné sur le procès-verbal, avec les motivations du 
refus, si possible.  

Article 130 : A l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote, 
il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du 
numéro de sa carte d’identité nationale ou de son 
passeport et de l’inscription de son nom sur la liste 
électorale du bureau de vote.   

L'électeur reçoit le bulletin de vote après qu'elle ait été 
cachetée par le président du bureau de vote et entre 
obligatoirement à l'isoloir. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur 
introduit le bulletin de vote dans l’urne dédiée à cet effet 
au vu de toutes les personnes présentes dans le bureau de 
vote, puis appose sa signature devant son nom et prénom.  

L’Instance peut adopter l’encre électorale pour l’électeur 
ainsi que l’accompagnateur.  

Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant 
l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter.  

Article 131 : Les bureaux de vote doivent être équipés de 
façon à permettre aux personnes en situation de handicap 
d’exercer leur droit de vote dans des conditions favorables, 
conformément aux dispositions fixées par l’Instance.  

L’électeur handicapé exerce son droit de vote suivant les 
mesures prises par l’Instance dans le respect du principe 
de la confidentialité, du caractère personnel du vote et 
dans les limites de ce que la situation du handicap exige.  

Ne peuvent bénéficier des dispositions et mesures 
spécifiques aux personnes en situation de handicap que les 
électeurs détenteurs d’une carte de handicap.  

Article 132 : Les électeurs handicapés mentionnés ci-
dessous peuvent se faire accompagner d’une personne de 
leur choix, à condition qu’il soit leur conjoint, ou ascendant 
ou descendant et qui a la qualité d’électeur  
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اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم 

 : على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه

 الكفيف، •

 .الحامل إلعاقة عضوية تمنعه من الكتابة •

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّف رئيس مكتب 

االقتراع بطلب من ذي اإلعاقة، أحد الناخبين المتواجدين 

 .ع لمساعدته على التصويتبمكتب االقترا

ال يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب االقتراع 

 .أن يساعد أكثر من ناخب

ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي 

اإلعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي 

 .يستعصي عليه القيام بها بمفرده

تولى رئيس مكتب االقتراع النظر في ـ ي 033الفصل 

تحفظات ممثّلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو 

األحزاب حول تطبيق التراتيب واإلجراءات المتعلّقة 

باالقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن 

الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على 

القرارات صلب محضر عملية أن يتّم تضمين التحفظات و

 .االقتراع

 الفرز وإعالن النتائج القسم الرابع

 الفرز الفرع األول

ـ تجرى عملية الفرز عالنية ويحضرها  032الفصل 

المالحظون وممثّلو القائمات في االنتخابات التشريعية وممثّلو 

المترشحين في االنتخابات الرئاسية وممثّلو األحزاب 

 .االستفتاءالمشاركة في عملية 

ـ يباشر أعضاء مكتب االقتراع عملية فرز  035الفصل 

 .األصوات حال االنتهاء من عمليات التصويت

يُحصي أعضاء المكتب عدد اإلمضاءات بقائمة الناخبين ويتم 

التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثّم يُفتح الصندوق 

د دويُحَصى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق ع

اإلمضاءات أو يقّل عنها، يعاد اإلحصاء مّرة أخرى، فإذا تأّكد 

عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع 

التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحّري عن سبب عدم 

 .التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز

ت يسّجل عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصوي

الفارزون بورقة الكشف عدد األصوات التي تحّصلت عليها 

كل قائمة مترّشحة أو مترشح أو اإلجابتين بالنسبة إلى 

االستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس 

 .المكتب مع أوراق التصويت

ـ تلغى وال تحتسب ضمن األوراق المصرح بها  031الفصل 

من هذا القانون ومنها  3معنى الفصل  كل ورقة ملغاة على

 :خاصة

* Les non-voyants, 

* Les personnes souffrant d’un handicap physique les 
empêchant d’écrire,  

En cas de non accompagnement de l’électeur handicapé, le 
président du bureau de vote peut, à la demande de ce 
dernier, charger un des électeurs présents au bureau de 
vote de l’aider à voter.  

Ni l’accompagnateur ni l’électeur désigné par le président 
du bureau de vote ne peut assister plus d’un électeur 
handicapé.   

L’accompagnateur ne doit pas influencer le choix de 
l’électeur en situation de handicap, son rôle se limitant 
seulement à l’assister à compléter les procédures qu’il est 
incapable de réaliser seul.  

Article 133 : Le président du bureau de vote examine les 
contestations présentées par les représentants des 
candidats, les listes candidates ou les partis sur 
l’application des dispositions et mesures relatives au 
scrutin, conformément à la loi et aux décrets d’application 
émis par l’Instance à cet effet. Les décisions rendues sont 
exécutoires immédiatement et doivent figurer, ainsi que 
les contestations, au procès-verbal de l’opération de vote. 

 
Chapitre 4 : Le dépouillement et l’annonce des 

résultats 

Section 1 : Le dépouillement  

Article 134 : Les opérations de dépouillement sont 
publiques et s’effectuent en présence des observateurs et 
des représentants des listes aux élections législatives et 
des représentants des candidats aux élections 
présidentielles et des représentants des partis au 
référendum.  

Article 135 : A la clôture des opérations de vote, les 
membres bureau de vote procèdent immédiatement au 
dépouillement des suffrages.  

Les membres du bureau de vote comptent le nombre de 
signatures sur la liste électorale et l’inscrivent au procès-
verbal de dépouillement. Ensuite, ils procèdent à 
l’ouverture de l’urne et au décompte des bulletins de vote. 
Si le nombre des bulletins de vote recensés est supérieur 
ou inférieur au nombre de signatures, un nouveau 
recensement s’impose. Si la non-concordance entre le 
nombre des bulletins de vote et le nombre des électeurs est 
confirmée, mention doit en être faite dans le procès-verbal. 
Une enquête sur cette non-concordance doit suivre. 
Ensuite, le président du bureau de vote ordonne le début 
des opérations de dépouillement.  

A la fin du dépouillement des suffrages, les membres du 
bureau de vote consignent sur les feuilles de 
dépouillement le nombre de voix obtenues par chaque liste 
candidate ou chaque candidat ou les deux réponses au 
référendum, puis ils apposent leurs signatures au bas 
desdites feuilles et les remettent au président du bureau 
avec les bulletins de vote.  
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 ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب االقتراع، •

ورقة التصويت التي تحمل عالمة أو تنصيصا يعّرف  •

 بالناخب،

ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترّشح أو  •

 مترّشحين أو اسم شخص غير مترّشح،

تصويتا ألكثر من قائمة ورقة التصويت التي تضّمنت  •

 مترشحة وألكثر من مترّشح في االنتخابات الرئاسية،

ورقة التصويت التي تضّمنت إجابات متناقضة في  •

 .االستفتاء

ويحصي أعضاء المكتب األوراق البيضاء التي ال تحتسب 

 .في نتيجة االقتراع

ـ يضبط مكتب االقتراع نتيجة االقتراع بجمع  037الفصل 

ي احتوت عليها أوراق الكشف المحّررة من قبل النتائج الت

 .الفارزين

ـ يتضّمن محضر عملية الفرز المحّرر في عّدة  038الفصل 

 : نظائر خاّصة التنصيصات التالية

 أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه، •

 عدد الناخبين المرّسمين بمكتب االقتراع، •

 صويت،عدد الناخبين الذين قاموا بالت •

 عدد أوراق التصويت التالفة، •

 عدد األوراق الباقية، •

 عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق االقتراع، •

 عدد أوراق التصويت الملغاة، •

 عدد أوراق التصويت البيضاء، •

العدد الجملي لألصوات المصّرح بها والتي تحصلت عليها  •

ت بالموافقة كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصوي

 والرفض بالنسبة لالستفتاء،

عدد األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح  •

 .أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة لالستفتاء

ـ لممثلي القائمات المترّشحة أو المترّشحين أو  039الفصل 

األحزاب والمالحظين المطالبة بتضمين جميع المالحظات 

الخاّصة بعملية الفرز ضمن مذّكرة ترفق  والتّحفظات

بمحضر عملية الفرز ويتولّى رئيس المكتب اإلجابة عنها 

 .وتدوين ذلك صلب المذّكرة

ـ بعد االنتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء  021الفصل 

مكتب االقتراع وممثلو القائمات أو ممثّلو المترشحين أو ممثّلو 

في صورة رفضهم األحزاب على محضر عملية الفرز. و

اإلمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر األسباب 

  .إن وجدت

Article 136: Est nul et non comptabilisé dans les résultats 
du scrutin au sein de l’article 3 de la présente loi tout : 

* bulletin de vote non cacheté par le président du bureau 
de vote, 

* bulletin de vote contenant un signe ou une mention 
permettant d’identifier l’électeur, 

* bulletin de vote portant remplacement ou ajout d’un ou 
de plusieurs candidats ou d’adjonction de nom d’une 
personne non candidate, 

* bulletin de vote comprenant des votes pour plus d’une 
liste candidate ou plus d’un candidat aux élections 
présidentielles, 

* bulletin de vote contenant des réponses contradictoires 
lors des référendums.  

Les membres du bureau de vote décomptent les bulletins 
blancs qui ne sont pas pris en compte dans les résultats du 
vote 

Article 137 : Le bureau de vote arrête le résultat du scrutin 
en additionnant les résultats des feuilles de dépouillement 
rédigées par les dépouilleurs.  

Article 138 : Le procès-verbal de l’opération de 
dépouillement est rédigé en plusieurs exemplaires et doit 
inclure les informations suivantes : 

* nombre de cadenas à l’ouverture et à la fermeture de 
l’urne, 

* nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote, 

* nombre d’électeurs ayant voté, 

* nombre de bulletins détériorés, 

* nombre de bulletins restants 

* nombre de bulletins extraits de l’urne, 

* nombre de bulletins annulés, 

* nombre de bulletins blancs, 

* nombre de suffrages exprimés et obtenus par chaque liste 
candidate, candidat ou vote par « oui » ou par « non » au 
référendum.   

* Nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou 
candidat ou chaque suffrage par « oui » ou par « non » au 
référendum. 

Article 139 : Les représentants de la liste candidate, des 
candidats ou des partis, et les représentants ont le droit de 
demander que toutes les observations et oppositions 
relatives à l’opération de dépouillement des votes soient 
consignées dans une note annexée au procès-verbal de 
l’opération de dépouillement. Le président du bureau de 
vote doit répondre auxdites observations et oppositions et 
consigner sa réponse dans le procès-verbal.  

Article 140 : A la fin du dépouillement, le procès-verbal de 
l’opération de dépouillement du scrutin est signé par les 
membres du bureau de vote ainsi que les représentants de 
la liste candidate, des candidats ou des partis. Dans le cas 
de leur refus de signer, ce refus est consigné dans le 
procès-verbal en mentionnant les raisons s’il y en a.  
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يعلّق رئيس المكتب أو من يعّوضه من أعضائه أمام كل مكتب 

اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من 

 .المحضر بصندوق االقتراع

تنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب االقتراع على الموقع 

 .كتروني للهيئةاالل

 

ـ تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية،  020الفصل 

يكلّف بجمع نتائج االقتراع. ويمكن لها عند االقتضاء أن تعيّن 

  .مركزا أو عّدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز 

 .الجمع

 النتائج إعالن الفرع الثاني

ـ تراقب الهيئة قرارات مكاتب االقتراع  024الفصل 

والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال االقتراع 

والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد 

أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصالح األخطاء المادية 

 دوالحسابية في محاضر الفرز إن وجدت. وللهيئة أن تعي

الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر. ولها أن تلغي النتائج فيه أو 

في دائرة انتخابية إذا تبيّن لها وجود إخالالت جوهرية 

  .وحاسمة شابت عملية االقتراع والفرز

وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند االشتباه في ارتكاب مخالفات 

 .أو جرائم أثناء االنتخابات أو االستفتاء

من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد  إذا كان

الفائزة في االنتخابات التشريعية، أو المترشح الفائز في 

االنتخابات الرئاسية، أو المترشحْين لدورة اإلعادة، أو نتيجة 

االستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة االقتراع أو االستفتاء في الدوائر 

تائج طبق األحكام الواردة االنتخابية التي ألغيت فيها الن

باألبواب المتعلقة بالفترة االنتخابية واالقتراع والفرز وإعالن 

النتائج، وذلك في مدة ال تتجاوز الثالثين يوما الموالية 

النقضاء أجل الطعن في النتائج األولية لالنتخابات واالستفتاء 

أو لإلعالم باألحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية 

  .حكمة اإلداريةللم

ال تتم إعادة االقتراع إال بين القائمات والمترشحين واألحزاب 

 .الذين سبق لهم المشاركة في االنتخابات واالستفتاء

ـ تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين ألحكام الفترة  023الفصل 

االنتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقّرر إلغاء نتائج الفائزين إذا 

مخالفتهم لهذه األحكام أثّرت على نتائج االنتخابات  تبيّن لها أن

بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه 

الحالة يقع إعادة احتساب نتائج االنتخابات التشريعية دون 

األخذ بعين االعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، 

تيب دة تروفي االنتخابات الرئاسية يتم االقتصار على إعا

 .المترشحين دون إعادة احتساب النتائج

Le président du bureau de vote ou toute personne le 
remplaçant parmi les membres du bureau affiche devant 
chaque bureau de vote. Un exemplaire du procès-verbal de 
l’opération de dépouillement, une copie du procès-verbal 
est introduite dans l’urne.  

Les procès-verbaux des opérations de dépouillement des 
bureaux de vote sont immédiatement publiés sur le site 
Internet de l’Instance.  

Article 141 : L’Instance désigne un bureau central pour 
chaque circonscription électorale, chargé de recueillir les 
résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un 
ou plusieurs centres de collecte dans chaque 
circonscription électorale.  

L’Instance contrôle la composition et les fonctions du 
bureau central ainsi que des centres de collecte. 

Section 2 : La proclamation des résultats  

Article 142 : L’Instance contrôle les décisions des bureaux 
de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en 
termes de vote et de dépouillement. L’Instance enquête sur 
les causes de non-concordance entre le nombre de 
bulletins de vote et le nombre des électeurs et corrige les 
éventuelles erreurs matérielles et comptables. Elle a le 
droit d’effectuer le dépouillement à nouveau dans un 
bureau de vote ou une circonscription électorale, ou d’y 
annuler les résultats, si elle constate des défaillances 
substantielles et manifestes dans les opérations de vote et 
de dépouillement.  

L’Instance informe le ministère public de toute suspicion 
d’infractions ou de crimes lors des élections ou du 
référendum.  

Si les résultats annulés influent sur la détermination des 
sièges vainqueurs pour les élections législatives, ou sur le 
candidat vainqueur pour les élections présidentielles, ou 
les candidats pour le deuxième tour, ou le résultat du 
référendum. L’Instance réorganise le scrutin ou le 
référendum dans les circonscriptions électorales ou les 
résultats ont été annulés conformément aux dispositions 
prévues aux chapitres relatifs au scrutin, au dépouillement 
et à la proclamation des résultats et ce dans les trente (30) 
jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition des 
résultats préliminaires des élections et du référendum ou 
la notification des arrêtés de l’assemblée plénière du 
tribunal administratif.  

Le scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats 
et les partis qui ont effectivement participé aux élections et 
référendums.  

Article 143 : L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs 
aux élections des dispositions relatives à la période 
électorale et à son financement. Elle peut décider d’annuler 
les résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que leur non-
respect desdites dispositions a influencé les résultats de 
manière substantielle et manifeste. Ses décisions doivent 
être motivées. Dans ce cas, le décompte des résultats est 
réalisé de nouveau sans tenir compte de la liste ni du 
candidat dont les résultats ont été annulés. Pour les 
élections présidentielles, il est procédé au classement des 
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ـ تتولى الهيئة اإلعالن عن النتائج األّولية  022الفصل 

لالنتخابات واالستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين 

في أجل أقصاه األيام الثالثة التي تلي االقتراع واالنتهاء من 

قعها ة وإدراجها بموالفرز، ويتّم تعليق النتائج بمقّرات الهيئ

االلكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز 

 .وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة

ـ يمكن الطعن أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة  025الفصل 

اإلدارية في النتائج األولية لالنتخابات ولالستفتاء في أجل 

 .قرات الهيئةأقصاه ثالثة أيّام من تاريخ تعليقها بم

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج األولية 

أن يوّجه إلى الهيئة إعالما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من 

 .العريضة والمؤيدات

ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة لالنتخابات التشريعية من قبل 

رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني 

حزب في خصوص النتائج المصّرح بها بالدائرة االنتخابية لل

المترشحين بها، وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية من قبل كّل 

مترّشح، وبالنسبة لالستفتاء من قبل كّل ممثل قانوني لحزب 

 .شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب

يجب أن يكون مطلب الطعن معلاّل ويحتوي على أسماء 

ومقّراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون  األطراف

 .مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر اإلعالم بالطعن

يتّم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في 

 .الغرض

تتولى كتابة المحكمة اإلدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا 

ئر اإلى الرئيس األول الذي يتولى تعيينها حاال لدى إحدى الدو

 .االستئنافية

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل 

قدره ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء األطراف 

 .بأّي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة 

سة ام من تاريخ جلوالتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثالثة أي

 .المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة

وتعلم المحكمة األطراف بالحكم بأّي وسيلة تترك أثرا كتابيا 

  .ساعة من تاريخ التصريح به 28في أجل أقصاه 

 

 
ـ يمكن الطعن في األحكام الصادرة عن الدوائر  021الفصل 

بالحكم  يناالستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمول

أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية في أجل أقصاه 

  .ساعة من تاريخ اإلعالم به 28

candidats à nouveau sans recourir au décompte des 
résultats à nouveau.  

Article 144 : L’instance procède à l’annonce des résultats 
préliminaires des élections et du référendum dans un délai 
n’excédant pas les trois premiers jours après le jour du 
scrutin et la fin du dépouillement. Les résultats sont 
affichés dans les sièges de l’Instance et sur son site 
Internet, accompagnés des copies des procès-verbaux des 
opérations de dépouillement et des décisions rectificatives 
prises par l’Instance.   

Article 145 : Les résultats préliminaires des élections et du 
référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant les 
chambres d’appel du Tribunal administratif, dans un délai 
de trois (3) jours à compter de la date de leur publication 
dans les sièges de l’Instance.  

La partie souhaitant introduire un recours est tenue de 
signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une 
copie de la requête et des moyens de preuve par huissier 
de justice.  

Pour les élections législatives, le recours est introduit 
impérativement par la tête de la liste candidate ou un de 
ses membres, ou par le représentant légal du parti par 
rapport aux résultats annoncés pour la circonscription 
électorale dans laquelle ils sont inscrits. Mais pour les 
élections présidentielles, le recours est introduit par tout 
candidat et pour les référendums, par le représentant légal 
du parti participant et ce, par l’intermédiaire d’un avocat 
agréé près la Cour de cassation.  

La requête doit être motivée, contenant les noms des 
parties ainsi que leurs adresses, un bref exposé des fait et 
accompagnée moyens de preuve ainsi que du procès-
verbal de la signification du recours.  

L’Instance est représentée par son président. Il peut 
désigner qui le représente le cas échéant.  

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la 
requête et la présente immédiatement au premier 
président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à 
une des chambres d’appel.  

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une 
audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois 
jours à compter de la date de l’enregistrement de la 
requête et de l’assignation des parties, par tout moyen 
laissant une trace écrite, afin de présenter leurs 
conclusions.  

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la 
délibération et prononce le jugement dans un délai de trois 
(3) jours. elle peut autoriser l’exécution sur minute.  

Le tribunal procède à la signification du jugement aux 
parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un 
délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du 
prononcé du jugement.  

Article 146 : L’Instance ou les candidats concernés par les 
décisions rendues par les chambres d’appel peuvent 
introduire un recours devant l’assemblée plénière du 
Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à 
compter de la date de notification du jugement.  
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وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوّجه إلى الهيئة 

واألطراف المشمولة بالطعن إعالما به بواسطة عدل تنفيذ مع 

 .نظير من العريضة ومؤيداتها

ة يتولى المترشح أو من يمثله ويرفع الطعن بموجب عريض

 .إيداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون 

 .فيه ومحضر اإلعالم بالطعن، وإال رفض طعنه

تتولى كتابة المحكمة حال توّصلها بالعريضة ترسيمها 

ى ذي يتولى تعيينها حاال لدوإحالتها فورا إلى الرئيس األول ال

 .الجلسة العامة القضائية

ويعيّن الرئيس األول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة أيام 

من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء األطراف بأّي وسيلة تترك 

أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها لإلدالء 

الطرف  ا إلىبملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منه

 .ساعة قبل جلسة المرافعة 28اآلخر وذلك في أجل أقصاه 

يتّم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في 

 .الغرض

وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح 

بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، 

 .وّدةوتأذن بالتنفيذ على المس

وتعلم المحكمة األطراف بالحكم بأّي وسيلة تترك أثرا كتابيا 

  .في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به

ويكون قرار الجلسة العامة باتّا وال يقبل أي وجه من أوجه 

 .الطعن ولو بالتعقيب

 

ـ تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من  027الفصل 

حين الذين شاركوا في الدورة االنتخابات الرئاسية للمترشّ 

األولى. وتسري نفس اآلجال واإلجراءات المنصوص عليها 

 .من هذا القانون 021و 025بالفصلين 

ـ تصّرح الهيئة بالنتائج النهائية لالنتخابات في  028الفصل 

ساعة من توّصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة  28أجل 

الطعون  العامة القضائية للمحكمة اإلدارية في خصوص

المتعلقة بالنتائج األولية لالنتخابات واالستفتاء أو بعد انقضاء 

أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع اإللكتروني للهيئة 

 .وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 الجرائم االنتخابية الباب السادس

دينار كل من تعّمد  511ـ يُعاقب بخطية قدرها  029الفصل 

 034لق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصلإفشاء سر يتع

 .من هذا القانون

والفقرة الثانية  10ـ كل مخالفة ألحكام الفصل  051الفصل 

من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من  14من الفصل 

 .خمسمائة دينار إلى ألف دينار

La partie souhaitant engager un recours contre les 
résultats préliminaires doit adresser à l’Instance un avis de 
recours par huissier de justice, accompagné d’une copie de 
la requête de recours et des moyens de preuves.  

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée 
au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de 
cassation pour le candidat ou son représentant.  

La requête doit être motivée et accompagnée d’une copie 
de la décision contestée et du procès-verbal de la 
signification, à défaut, le recours est rejeté.  

Le greffe du tribunal administratif procède à 
l’enregistrement de la requête et la présente 
immédiatement au premier président qui l’adresse 
aussitôt à l’assemblée plénière.  

Le premier président désigne une audience de plaidoirie 
dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la 
date de l’introduction du recours et de l’assignation des 
parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin 
qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie 
défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par 
écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre 
partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant 
l’audience de plaidoirie.  

L’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et le 
jugement est prononcé dans un délai de cinq (5) jours à 
compter de la date de l’audience de plaidoirie. L’assemblée 
plénière peut autoriser l’exécution sur minute.  

Le tribunal procède à la signification du jugement aux 
parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un 
délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du 
prononcé du jugement.  

L’arrêté de l’assemblée plénière est définitif et n’est 
susceptible d’aucune voie de recours y compris en 
cassation.  

Article 147 : Seuls les candidats ayant participé au premier 
tour des élections présidentielles peuvent engager des 
recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et 
procédures prévus aux articles 145 et 146 s’appliquent.  

Article 148 : L’Instance annonce, par arrêté mis en ligne sur 
le site Internet de l’Instance et publié au Journal officiel de 
la République Tunisienne, les résultats définitifs des 
élections dans un délai de 48 heures de la réception du 
dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal 
administratif relativement aux recours liés aux résultats 
préliminaires des élections et du référendum ou après 
expiration des délais de recours. 

Titre VI : Des infractions électorales  

Article 149 : Est passible d’une amende de cinq cent (500) 
dinars quiconque divulgue un secret lié au choix de 
l’électeur au sens des dispositions de l’article 132 de la 
présente loi.  

Article 150 : Toute infraction aux dispositions l'article 61 
ainsi que de l’alinéa 2 de l’article 62 de la présente loi est 
passible d’une amende allant de cinq cent (500) dinars à 
mille (1.000) dinars. 
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 : ـ يعاقب بخطية قدرها ألف دينار 050الفصل 

أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون كل رئيس مكتب اقتراع  •

 عذر شرعي عن االلتحاق يوم االقتراع بمكتب االقتراع،

كل من تسبّب من أعضاء مكتب االقتراع دون عذر شرعي  •

في تأخير انطالق عملية االقتراع في الوقت المحّدد لذلك أو 

أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقّرر النتهائها وفقاً ألحكام هذا 

لنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض القانون وا

أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات المقّررة في 

 .الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها

من هذا القانون  58ـ كل مخالفة ألحكام الفصل  054الفصل 

 .آالف دينار 3يترتب عنها خطية مالية قدرها 

 ن األولى والثانية منـ كل مخالفة ألحكام الفقرتي 053الفصل 

من  11والفقرة األولى من الفصل  52والفصل  53الفصل 

هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آالف 

 .دينار

من هذا القانون  57ـ كل مخالفة ألحكام الفصل  052الفصل 

 .آالف دينار 01آالف إلى  5يترتب عنها خطية مالية من 

من هذا القانون  19لفة ألحكام الفصل ـ كل مخا 055الفصل 

 .ألف دينار 41آالف دينار إلى  3يترتب عنها خطية مالية من 

من هذا القانون  71ـ كل مخالفة ألحكام الفصل  051الفصل 

ألف  51ألف دينار إلى  41يترتب عنها خطية مالية من 

 .دينار

ـ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف  057الفصل 

كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق االقتراع دينار 

أمام الحاضرين من ممثلي المترّشحين أو ممثّلي القائمات أو 

األحزاب أو المالحظين قبل انطالق عملية االقتراع للتأّكد من 

 .أنه فارغ

أشهر وبخطية قدرها ألف  1ـ يعاقب بالسجن  058الفصل 

 : دينار

أو يدلي بتصريحات أو كل شخص ينتحل اسما أو صفة  •

شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو 

 يتقّدم لالقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،

كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب االعتراض على  •

 .القائمات االنتخابية أو في مطلب ترشحه

 

ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل  059الفصل 

 51والفصل  53ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل مخالف 

 .من هذا القانون

ـ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا  011الفصل 

 :دينار

كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب االقتراع أو بمحيطه  •

خرق سريّة االقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء 

Article 151 : Est passible d’une amende de mille (1.000) 
dinars : 

* tout président ou membre du bureau de vote qui ne se 
présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans 
motif valable,  

* tout membre du bureau qui cause, sans motif valable, le 
retard du début de l’opération de vote à l’heure prévue ou 
l’arrête sans justification avant l’heure prévue de son 
achèvement, conformément aux dispositions de la 
présente loi et des décrets d’application émis par l’Instance 
à cet égard, ou tarde à prendre l’une des mesures prévues 
à cet effet en vue d’entraver ou de retarder l’opération de 
vote  

Article 152 : Toute infraction aux dispositions de l’article 
58 de la présente loi est passible d’une amende allant de 
trois mille (3.000) dinars.  

Article 153 : Toute infraction aux dispositions des alinéas 
1 et 2 de l'article 53, de l'article 54 ainsi que l'alinéa 1er de 
l'article 66 de la présente loi est passible d’une amende 
allant de deux milles (2.000) dinars à cinq milles (5.000) 
dinars.  

Article 154 : Toute infraction aux dispositions de l’article 
57 de la présente loi est passible d’une amende allant de 
cinq mille (5.000) dinars jusqu’à dix mille (10.000) dinars.  

Article 155: Toute infraction aux dispositions de l’article 
69 de la présente loi est passible d’une amende allant de 
trois mille (3.000) dinars jusqu’à vingt mille (20.000) 
dinars.  

Article 156 : Toute infraction aux dispositions de l’article 
70 de la présente loi est passible d’une amende allant de 
vingt mille (20.000) dinars jusqu’à cinquante mille 
(50.000) dinars.  

Article 157 : Est condamné à une peine d’emprisonnement 
d’un (1) mois et à une amende de mille (1.000) dinars, tout 
président de bureau de vote qui refuse d’ouvrir l’urne 
devant les représentants des candidats, des listes ou des 
partis ou des observateurs présents avant le début de 
l’opération de vote pour vérifier que l’urne est vide.  

Article 158 : Est condamné à une peine d’emprisonnement 
de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) dinars :  

* Quiconque usurpe une identité ou une fonction ou fait de 
fausses déclarations ou de faux témoignages ou dissimule 
un cas de privation prévu par la loi ou se présente pour 
voter à plus d’un bureau de vote. 

* quiconque introduit, intentionnellement, des données 
fausses dans la requête d’opposition aux listes électorales 
ou dans sa demande de candidature.  

Article 159 : Toute infraction aux dispositions de l’article 
53 in fine ainsi que de l’article 56 de la présente loi est 
passible d’une peine d'emprisonnement allant de six (6) 
mois à un (1) an.  

Article 160 : Est condamné à une peine d’emprisonnement 
d’un (1) an et à une amende de deux mille (2.000) dinars : 

* quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote 
dans le centre ou bureau de vote ou ses environs ou porte 
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 .االقتراع

على أعضاء مكاتب االقتراع أو الفارزين كل من اعتدى  •

بالّسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما 

 .ترتّب عنه تعليق عملية االقتراع أو الفرز

ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالث سنوات  010الفصل 

 : آالف دينار 3وبخطية مالية من ألف إلى 

 يم تبرعات نقدية أو عينيةكل شخص تّم ضبطه بصدد تقد •

قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل 

الناخب على اإلمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل 

 .االقتراع أو أثناءه أو بعده

كل شخص تعمد عرقلة أّي ناخب لمنعه من ممارسة حقه  •

 .االنتخابي

 .راعقتكل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب اال •

ـ يعاقب بالسجن من ثالث إلى خمس سنوات  014الفصل 

 :آالف دينار 5آالف إلى  3وبخطية مالية من 

كل من اعتدى على حرية االقتراع باستعمال العنف أو  •

التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد 

 ىبفقدان وظيفته أو عّرض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إل

 .ضرر

كل من تعّمد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب االقتراع  •

أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجّمعات أو مظاهرات على 

 .إحداث الفوضى واالضطرابات في سير عملية االقتراع

 
، إذا ثبت 81ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل  013الفصل 

ى لت عللمحكمة المحاسبات أّن المترّشح أو القائمة قد تحصّ 

تمويل أجنبي لحملتها االنتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع 

خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً 

 .لمقدار قيمة التمويل األجنبي

ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل األجنبي عضويتهم 

بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترّشح لرئاسة الجمهورية 

 .التمويل األجنبي بالسجن لمّدة خمس سنواتالمتمتّع ب

ويُحرم كل من تّمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي 

لحملته االنتخابية من أعضاء قائمات أو مترّشحين من الترّشح 

 .في االنتخابات التشريعية والرئاسية الموالية

 
سنوات وبخطية مالية  1ـ يعاقب بالسجن لمدة  012الفصل 

 : ينارآالف د 5قدرها 

كل عضو مكتب اقتراع أو أّي من الفارزين قام بتدليس  •

أوراق التصويت أو محضر االقتراع أو محضر الفرز أو 

atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le déroulement du 
vote, 

* quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les 
vainqueurs par des insultes, injures ou menaces pendant 
leur travail ou cause la suspension de l’opération de vote 
ou du dépouillement. 

Article 161: Est condamné à d’une peine 
d’emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans et 
à une amende allant de mille (1.000) à trois mille (3.000) 
dinars : 

* quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des 
dons en espèces ou en nature en vue d’influencer l’électeur 
ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à 
s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le 
scrutin, 

* quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin 
de l’empêcher d’exercer son droit électoral, 

* quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du 
bureau de vote.  

Article 162 : Est condamné à d’une peine 
d’emprisonnement allant de trois (3) à cinq (5) ans et à une 
amende allant de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) 
dinars : 

* quiconque viole la liberté de vote en recourant à la 
violence ou en menaçant de l'utiliser, soit en corrompant 
directement un électeur ou un membre de sa famille, ou en 
le menaçant de la perte de son emploi ou de porter 
préjudice à sa personne ou à ses biens, 

* quiconque cause, intentionnellement, le chaos ou des 
turbulences à l’intérieur ou devant les bureaux de vote, ou 
utilise des rassemblements ou manifestations pour créer le 
chaos ou troubler le déroulement de l’opération du vote.  

Article 163 : Sous réserve des dispositions de l’article 80, 
s’il est avéré pour le tribunal des comptes que le candidat 
ou la liste de candidats a obtenu un financement étranger 
pour sa campagne électorale, Elle l’oblige à payer une 
amende allant de dix (10) fois jusqu’à cinquante (50) fois 
la valeur du financement étranger.  

Les membres de la liste ayant bénéficié du financement 
étranger perdent la qualité de membre de l’Assemblée des 
Représentants du Peuple. Le candidat aux élections 
présidentielles ayant bénéficié du financement étranger 
est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq (5) 
ans.  

Est interdit de se présenter aux élections législatives et 
présidentielles suivantes, quiconque dont la culpabilité 
d’avoir perçu un financement étranger pour sa campagne 
électorale a été avéré, qu’ils soient membres de listes ou 
candidats.  

Article 164: Est puni d’une peine d’emprisonnement de six 
(6) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) dinars : 

* tout membre du bureau de vote ou tout vainqueur qui 
falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de 
vote ou du dépouillement ou des documents relatifs à la 
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أوراق تجميع النتائج أو تعّمد قراءة ورقة التصويت على غير 

 .حقيقتها أو بخالف ما ورد فيها

كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق  •

 .لتصويتاالقتراع أو أوراق ا

كل شخص عمد إلى كسر صندوق االقتراع وإتالف  •

األوراق والوثائق المضّمنة به أو إبدال األوراق والوثائق التي 

يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأّي أعمال أخرى 

ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة االقتراع والنيل من 

 .سّرية التصويت

ر أشخاصا قصد تهديد الناخبين كل شخص سّخر أو استأج •

 .أو اإلخالل بالنظام العام

كل شخص اقتحم مكاتب االقتراع أو مراكز الجمع أو  •

المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية االقتراع أو 

 .الفرز

سنوات إذا كان المقتحمون  01ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 

 .ةأو من حاولوا االقتحام حاملين ألسلح

ـ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض  015الفصل 

على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون 

 .بالعقوبة المقررة للفاعل األصلي

 .والمحاولة موجبة للعقاب

ـ عالوة على العقوبات المنصوص عليها  011الفصل 

ية لبالفصول المشار إليها أعاله، يمكن تسليط عقوبة تكمي

تقضي بالحرمان من الحق في االقتراع لمّدة ال تقل عن سنتين 

وال تتعدى سّت سنوات على مرتكب إحدى الجرائم االنتخابية 

 .التي ُسلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمّدة سنة أو أكثر

ـ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا  017الفصل 

تاريخ إعالن النتائج  القانون إثر انقضاء ثالث سنوات من

 .النهائية لالنتخابات

 األحكام الختامية واالنتقالية الباب السابع

ـ تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع  018الفصل 

 .الوثائق والقرارات الصادرة في المادة االنتخابية

ـ تتولى الهيئة بالنسبة لالنتخابات المقبلة ضبط  019الفصل 

ا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا سجل الناخبين انطالق

 .بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي

ـ إضافة إلى مرفقات طلب الترّشح المنصوص  071الفصل 

من هذا القانون، يتعيّن على أعضاء  40عليها بالفصل 

القائمات التي ترّشحت النتخابات المجلس الوطني التأسيسي 

قبلة أن يُقّدموا ضمن ملف والمترّشحين لالنتخابات الم

ترّشحهم ما يُثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين 

لسنة  35من المرسوم عدد  53بإرجاعها بموجب الفصل 

المتعلّق بانتخاب المجلس  4100ماي  01المؤّرخ في  4100

 .الوطني التأسيسي

collecte des résultats ou lit, intentionnellement, le bulletin 
de vote contrairement à son contenu réel,   

* quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou 
les urnes ou les bulletins de vote, 

* quiconque casse l’urne, intentionnellement, et détruit les 
documents s’y trouvant ou les échange contre d’autres 
bulletins de vote et documents ou commet toute autre 
action visant à changer ou essayer de changer les résultats 
du vote ou à porter préjudice au secret du vote, 

* quiconque recrute ou loue les services d’une personne 
dans le but de menacer les électeurs ou de troubler l’ordre 
public, 

* quiconque pénètre par la violence dans les bureaux de 
vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de 
saboter l’opération de vote ou de dépouillement. 

La sanction est aggravée à dix (10) ans d’emprisonnement 
si les intrus ou les personnes qui ont tenté de pénétrer 
dans les lieux sont armés  

 
Article 165 : Tout complice ou intermédiaire ou toute 
personne qui incite à commettre l’une des infractions 
prévues dans la présente loi est condamné à la même peine 
prévue pour l’auteur initial. 

La tentative est également passible de sanction.  

Article 166 : Outre les sanctions prévues aux articles 
susmentionnés, des peines complémentaires peuvent être 
prononcées pour priver l’auteur d’une des infractions 
électorales en vertu desquelles une peine 
d’emprisonnement d’un (1) an ou plus a été prononcé à 
son encontre, de son droit de vote pendant une période de 
deux (2) ans au minimum et de six (6) ans au maximum. 

Article 167 : Les infractions prévues dans la présente loi 
sont prescriptibles trois (3) ans après la proclamation des 
résultats définitifs des élections.  

Titre VII : Des dispositions finales et transitoires 

Article 168 : Tous les documents et les décisions relatives 
à la matière électorale sont exemptés des droits 
d’enregistrement et du timbre fiscal.   

Article 169 : L’Instance se charge, pour la prochaine 
échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la 
base des listes des électeurs enregistrés volontairement à 
l’occasion des élections de l’Assemblée Nationale 
Constituante.  

Article 170 : En addition aux documents de la demande de 
candidature prévus au sein de l’article 21 de la présente loi, 
Les membres des listes qui se sont présentées aux 
élections de l’Assemblée Nationale Constituante, et se 
présentant aux prochaines élections doivent présenter au 
sein de leur dossier de candidature ce qui établit la preuve 
de restitution du financement public qui leur était du 
conformément à l’article 53 du décret N°35-2011 du 10 
mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée Nationale 
Constituante.  
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، 20ـ خالفاً لما ورد بالفقرة األولى من الفصل  070الفصل 

كية المترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة من عشرة تتم تز

أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آالف من 

الناخبين المرسمين والموزعين على األقل على عشر دوائر 

انتخابية على أن ال يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة 

 .منها

، ـ إلى حين صدور قانون ينظم سبر اآلراء 074الفصل 

يحجر خالل الفترة االنتخابية بّث ونشر نتائج سبر اآلراء التي 

لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات واالستفتاء 

والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف 

 .وسائل اإلعالم

ـ إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر  073الفصل 

من هذا  011عليه في الفصل االنتخابية والمنصوص 

القانون، يُعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد 

 .في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي

ـ إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة  072الفصل 

المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات 

محاسبات بمقتضى الصالحيات والمهام المسندة لـمحكمة ال

هذا القانون. ويتم الطعن باالستئناف في األحكام االبتدائية 

الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية 

 0918لسنة  8من القانون عدد  21المنصوص عليها بالفصل 

المتعلق بتنظيم دائرة  0918مارس  8المؤرخ في 

 .المحاسبات

كام الواردة بالفصل ـ بصرف النظر عن األح 075الفصل 

المؤرخ في  4104لسنة  43من القانون األساسي عدد  48

والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة  4104ديسمبر  41

لالنتخابات، وإلى غاية انقضاء مدة ثالثة أشهر من اإلعالن 

عن النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، 

 .ةكام المتعلقة بالصفقات العموميتعفى نفقات الهيئة من األح

ويتعين على الهيئة في هذه الحالة احترام مبدأ المنافسة 

 .وشفافية اإلجراءات والمساواة أمام الطلبات العمومية

ـ تُلغى أحكام المجلة االنتخابية الصادرة  071الفصل 

أفريل  8المؤّرخ في  0919لسنة  45بمقتضى القانون عدد 

حها بالقوانين الالحقة وجميع النصوص مثلما تّم تنقي 0919

 .المخالفة لهذا القانون

Article 171 : Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er 
l’article 41, le parrainage du candidat à la prochaine 
élection présidentielle s’opère par le biais de dix (10) 
membres de l’Assemblée Nationale Constituante ou par dix 
milles (10.000) électeurs inscrits et répartis sur au moins 
dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur 
nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs 
par circonscription.  

Article 172 : Jusqu’à la promulgation d’une loi 
réglementant les sondages d’opinions, il est interdit de 
diffuser et de publier les résultats des sondages d’opinions 
ayant un rapport direct ou indirect aux élections ou aux 
référendums, ou les études et les commentaires 
journalistiques en rapport avec ces sondages à travers les 
différents médias durant la période électorale.  

Article 173 : Jusqu’à la promulgation de la loi relative au 
découpage des circonscriptions électorales prévue au sein 
de l’article 106 de la présente loi, le découpage électoral 
ainsi que le nombre des chaises adopté est le même que 
celui prévu pour les élections des membres de l’assemblée 
nationale constituante.  

Article 174 : Jusqu’à la promulgation de la loi réglementant 
le tribunal des comptes et la prise en charge effective de 
ses fonctions, la cour des comptes prend en charge les 
prérogatives et les fonctions décernées au tribunal des 
comptes en vertu de cette loi. Le recours en appel des 
décisions en première instance issues de la cour des 
comptes devant l’instance de cassation prévue au sein de 
l’article 40 de la loi n°8-1968 du 8 mars 1968 relative à 
l’organisation de la cour des comptes.  

Article 175 : Indépendamment des dispositions de l'article 
28 de la loi organique N°23/2012 du 20 décembre 2012, 
relative à l'Instance Supérieure Indépendante des 
Elections, et jusqu'à expiration d'une durée de trois mois 
depuis l'annonce des résultats définitifs de la prochaine 
élection législative et présidentielle, sont exemptes des 
dispositions relatives aux marchés publics, les dépenses de 
l'Instance.  

L’Instance se doit dans ce cas de respecter le principe de 
concurrence, de transparence des procédures ainsi que 
d’égalité dans les commandes publiques.  

Article 176 : Sont abrogés les dispositions du code 
électoral paru en vertu de la loi N°25/1969 du 8 avril 1969 
telles qu'amendées par les lois lui succédant ainsi que 
toutes les lois contraires à la présente loi. 
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 المستقلة العليا بالهيئة يتعلق 2012 ديسمبر 20 في مؤرخ 2012 لسنة 29 عدد أساسي قانون

2019 ديسمبر 28 في مؤرخ 2019 لسنة 22 عدد والقانون األساسي لالنتخابات  
Loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012,  

relative à l'instance supérieure 
la loi organique n° 2013-44 su 1er novembre 2013  

la loi 2013-52 du 28 décembre 2013 
  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 
organique dont la teneur suit : 

Article premier - Est créée une instance publique 
indépendante et permanente dénommée "l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections" dotée de la 
personnalité morale et de l'autonomie administrative et 
financière, ayant son siège à Tunis. 

Art. 2 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections veille à assurer des élections et référendums 
démocratiques, libres, pluralistes, honnêtes et 
transparents. 

Art. 3 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections est chargée de toutes les opérations liées à 
l’organisation, l'administration et la supervision des 
élections et référendums conformément à la présente loi 
et à la législation électorale; dans ce cadre elle est 
chargée notamment de ce qui suit: 

1- tenir le registre des électeurs et le mettre à jour de 
manière permanente.  

2- arrêter les listes électorales pour chaque élection ou 
référendum, les réviser le cas échéant; et les publier 
notamment sur le site électronique officiel de l'instance, 
et ce, dans les délais fixés par la loi électorale. 

3- veiller à garantir le droit de scrutin pour tout électeur. 

4- garantir l'égalité de traitement entre tous les 
électeurs, candidats et intervenants durant les 
opérations électorales et référendaires. 

5- arrêter, publier et mettre en exécution le calendrier 
des élections et des référendums, et ce, en conformité 
avec les mandats prévus par la constitution et la loi 
électorale. 

6- recevoir et statuer sur les dossiers de candidature 
pour les élections conformément à la législation 
électorale. 

7- mettre en place les mécanismes d'organisation, 
d'administration et de contrôle garantissant la sincérité 
et la transparence des élections et référendums. 

8- procéder au dépouillement des voix et annoncer les 
résultats préliminaires et définitifs des élections et 
référendums. 

9- établir les codes de bonne conduite électorale 
garantissant le respect des principes de sincérité, 

 اسم الشعب،ب

 وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

 : يصدر رئيس الجمهورية القانون األساسي اآلتي نصه

الفصل األول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى 

"الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية 

 .واالستقالل اإلداري والمالي مقرها تونس العاصمة

ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على ضمان  4ل الفص

انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة 

 .وشفافة

ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات القيام  3الفصل 

بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم االنتخابات واالستفتاءات 

ا القانون وللتشريع وإدارتها واإلشراف عليها طبقا لهذ

 : االنتخابي وتقوم في هذا اإلطار خاصة بما يلي

 .ـ مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة 1

ـ ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء  2

ومراجعتها عند االقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع 

اإللكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون 

 .االنتخابي

 .ـ السهر على ضمان حق االقتراع لكل ناخب 3

ـ ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع  4

المترشحين وجميع المتدخلين خالل العمليات االنتخابية 

 .واالستفتائية

ـ وضع روزنامة االنتخابات واالستفتاءات وإشهارها  5

دستور والقانون وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بال

 .االنتخابي

ـ قبول ملفات الترشح لالنتخابات والبت فيها وفقا ألحكام  6

 .التشريع االنتخابي

ـ وضع آليات التنظيم واإلدارة والرقابة الضامنة لنزاهة  7

 االنتخابات واالستفتاءات وشفافيتها،

ـ فرز األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية  8

 .واالستفتاءاتلالنتخابات 



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              43 

transparence, neutralité, bonne gestion des deniers 
publics, et absence de conflit d’intérêts. 

10- accréditer les représentants des candidats dans les 
bureaux de vote, les observateurs, les hôtes, et les 
journalistes nationaux et étrangers pour le suivi des 
étapes du processus électoral. L'instance fixe par 
décision de son conseil les critères et les conditions 
d'accréditation des observateurs, des hôtes, des 
journalistes étrangers et des interprètes les assistant. 

11- former les superviseurs des différentes composantes 
du processus électoral. 

12- fixer les programmes de sensibilisation et 
d’éducation électorale et collaborer dans ce domaine 
avec toutes les composantes de la société civile œuvrant 
en matière d’élections à l'échelle nationale et 
internationale. 

13- contrôler l'observation des règles et des moyens des 
campagnes électorales fixés par la législation électorale, 
et imposer en collaboration avec les organismes publics, 
leur respect conformément à la loi. 

14- contrôler le financement des campagnes électorales 
et prendre les décisions nécessaires s'y rapportant, tout 
en garantissant l'égalité d’accès de tous les candidats au 
financement public. 

15- formuler des propositions pour le développement du 
système électoral. 

16- émettre des avis sur tous les projets de texte en 
rapport avec les élections et référendums. 

17- élaborer un rapport spécial sur le déroulement de 
chaque opération électorale ou référendaire dans un 
délai maximum de trois(3) mois à compter de la date de 
l’annonce des résultats définitifs, lequel est soumis au 
président de la République, au président de l'assemblée 
législative et au chef du gouvernement et publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site 
électronique de l'instance. 

18- élaborer un rapport annuel sur l'activité de l'instance 
durant l'année écoulée et son programme d'action pour 
l'année à venir lequel est soumis à l'assemblée législative 
en séance plénière à l'occasion du vote du budget annuel 
de l'instance et publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne et sur le site électronique de 
l'instance. 

Art. 4 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections se compose du conseil de l'instance ayant 
pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif.  

 

Chapitre Premier : LE CONSEIL DE L'INSTANCE 

Art. 5 - Le conseil de l’Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections se compose de neuf (9) membres 
choisis comme suit : 

1/ un juge judiciaire. 

2/ un juge administratif. 

3/ un avocat. 

ـ وضع مدونات حسن السلوك االنتخابي الضامنة لمبادئ  9

النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم 

 تضارب المصالح،

ـ اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب االقتراع واعتماد  10

المالحظين والضيوف والصحفيين المحليين واألجانب 

النتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من لمتابعة مراحل المسار ا

مجلسها معايير وشروط اعتماد المالحظين والضيوف 

 .والصحفيين األجانب والمترجمين العاملين معهم

ـ تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار  11

 .االنتخابي

ـ ضبط برامج التحسيس والتثقيف االنتخابي والتعاون في  12

المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال مع جميع مكونات 

 .مجال االنتخابات وطنيا ودوليا

ـ مراقبة االلتزام بقواعد الحمالت االنتخابية ووسائلها  13

المضبوطة بالتشريع االنتخابي وفرض احترامها طبق 

 .القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية

ـ مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية واتخاذ القرارات  14

في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في  الالزمة

 .التمويل العمومي

 .ـ تقديم مقترحات لتطوير المنظومة االنتخابية 15

ـ إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العالقة  16

 باالنتخابات واالستفتاءات،

ـ إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو  17

صاه ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن عن استفتائية في أجل أق

النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس 

المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية وعلى الموقع اإللكتروني الخاص 

 .بالهيئة

ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية  18

للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة  وبرنامج عملها

للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية 

للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى 

 .الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة

ـ تتكون الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من مجلس  2الفصل 

 .يرية ومن جهاز تنفيذيالهيئة له سلطة تقر

  مجلس الهيئة الباب األول

ـ يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  5الفصل 

 : من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كاآلتي

 .قاضي عدلي /1

 .قاضي إداري /2
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4/ un notaire ou un huissier de justice. 

5/ un professeur universitaire : assistant, maître-
assistant, maître de conférences ou professeur 
d'enseignement supérieur. 

6/ un ingénieur spécialisé en matière des systèmes et de 
la sécurité informatique. 

7/ un spécialiste en communication. 

8 /un spécialiste en finances publiques. 

Ayant tous une expérience de dix (10) ans au moins. 

9/ un membre représentant les Tunisiens à l'étranger. 

Art. 6 - Les membres de l'instance supérieure 
indépendante pour les élections sont élus conformément 
aux procédures suivantes : 

Une commission spéciale est créée au sein de 
l'assemblée législative chargée de l'examen et du 
dépouillement des dossiers de candidature. 

La commission spéciale est constituée à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste à 
raison d’un membre pour chaque dix(10) députés, en cas 
d'égalité de restes entre un groupe parlementaire et des 
membres n’appartenant pas à un groupe, le groupe 
parlementaire est prévalant.  

La commission spéciale est présidée par le président de 
l'assemblée législative ou l'un de ses vice-présidents 
sans prendre part au vote lors de la prise des décisions. 

La candidature au conseil de l'instance est ouverte par 
décision du président de la commission spéciale publiée 
au Journal Officiel de la République Tunisienne fixant le 
délai et les modalités de dépôt des candidatures, les 
conditions légales à remplir et les pièces constitutives du 
dossier de candidature conformément à l'article 7 de la 
présente loi . 

La commission spéciale délibère sur chaque dossier de 
candidature sur la base des conditions prévues par 
l'article 7 et des impératifs du bon accomplissement par 
l'instance de ses missions .Elle fixe un barème 
d'évaluation sur la base duquel les dossiers sont 
examinés, lequel est approuvé par consensus des 
membres de la commission spéciale et publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne lors de l'ouverture 
des candidatures. 

La commission spéciale choisit trente six (36) candidats 
à raison de quatre (4) candidats pour chacune des 
catégories prévues par l'article 5 de la présente loi, sur la 
base de la parité et par vote à la majorité des trois quarts 
des membres de la commission spéciale. Le vote se fait 
par tours successifs avec la même majorité jusqu'à 
atteindre le nombre requis.  

Le président de la commission spéciale transmet à la 
séance plénière de l’assemblée législative une liste 
comprenant les noms des 36 candidats classés par ordre 
alphabétique pour chaque catégorie, à fin d'élire les neuf 
(9) membres du conseil de l'instance à la majorité des 
deux tiers des membres de l’assemblée législative par 

 .محام /3

 .عدل إشهاد أو عدل تنفيذ /4

 أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر /5

 .أو أستاذ تعليم عالي

مهندس مختص في مجال المنظومات والسالمة  /6

 .المعلوماتية

 .مختص في االتصال /7

 .مختص في المالية العمومية /8

 .جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على األقل

 .عضو يمثل التونسيين بالخارج /9

ـ يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة  1الفصل 

 : ات طبقا لإلجراءات التاليةلالنتخاب

يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على 

 .دراسة ملفات الترشح وفرزها

تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن 

( مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي 01كل عشرة نواب )

 .البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة

يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه 

 .دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة 

لالنتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد 

الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم 

رشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب الت

توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه 

 .الفصل السابع من هذا القانون

تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح 

باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات 

م اللجنة الخاصة بإعداد سلم حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقو

تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره 

بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي 

 .للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات

( مرشحا على 31تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثالثين )

ن األصناف ( مرشحين عن كل صنف م2أساس أربعة )

المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف 

عن طريق التصويت بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء اللجنة 

الخاصة في دورات متتالية بنفس األغلبية إلى حين اكتمال 

 .العدد

يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس 

تضمن حسب كل صنف ت التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا

( النتخاب األعضاء 31أسماء المرشحين الستة والثالثين )
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vote secret uninominal en tours successifs jusqu'à pleine 
composition. 

Il est procédé, préalablement au vote, à l’audition des 
trente six (36) candidats et ce, en séance plénière. 

Chaque membre de l'assemblée législative choisit neuf 
(9) noms de la liste des candidats sur la base de la 
composition prévue par l'article 5. Les candidats ayant 
obtenu la majorité des deux tiers sont classés par ordre 
de mérite en fonction du nombre de voix obtenues . 

Le président de l'instance supérieure indépendante pour 
les élections est élu en séance plénière parmi ceux qui se 
portent candidats des neuf (9) membres élus.  

L'élection du président se fait en séance plénière en 
premier tour à la majorité absolue des membres de 
l’assemblée ; si aucun des candidats n'obtient la majorité 
requise, le vote se fait en un second tour pour l'élection 
du président et ce, à la même majorité parmi les deux 
candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour.  

 

 

 

 
Art. 7 - Les conditions requises pour la candidature au 
Conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections sont les suivantes : 

-avoir la qualité d'électeur. 

- être âgé de 35 ans au moins. 

- l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité. 

- la compétence et l'expérience. 

- ne pas être membre élu dans un ordre professionnel. 

- ne pas avoir adhéré à un parti politique ni y avoir exercé 
une activité durant les cinq (5) dernières années 
précédant la date d'ouverture des candidatures. 

- ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du parti 
du rassemblement constitutionnel démocratique dissout 
ni avoir appelé le président de la République déchu à se 
porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel. 

- ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du 
gouvernement ni avoir occupé le poste de gouverneur ou 
de secrétaire général de gouvernorat ou de délégué ou 
de chef de district durant le gouvernement du président 
déchu. 

Chaque candidat doit fournir dans son dossier de 
candidature une déclaration sur l'honneur attestant du 
respect des conditions susvisées. 

Est punie de 6 mois de prison et d'une amende de mille 
dinars toute personne qui a sciemment, fait de fausses 
déclarations ou a dissimulé l’existence de l’un des 
empêchements à la candidature prévus par la loi et ce, 
sans préjudice des poursuites dont elle peut faire l'objet 
conformément aux dispositions du code pénal.  

( لمجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بأغلبية 9التسعة )

ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على 

 .األسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة

ين ى المرشحين الستة والثالثتتولى الجلسة العامة االستماع إل

 .( قبل التصويت31)

( أعضاء من 9يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة )

قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل 

الخامس ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين 

من األعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد األصوات المتحصل 

 .عليها

ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة 

 .العامة من بين المترشحين من األعضاء التسعة المنتخبين

يتم التصويت في الجلسة العامة النتخاب الرئيس في دورة 

أولى باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي 

ألولى يتم من المترشحين على هذه األغلبية في الدورة ا

التصويت في دورة ثانية النتخاب رئيس الهيئة بنفس األغلبية 

من بين المترشحين االثنين المحرزين على أكبر عدد من 

 .األصوات في الدورة األولى

ـ يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا  7الفصل 

 : المستقلة لالنتخابات

 ـ صفة الناخب،

 سنة، 35ـ سن ال تقل عن 

 اهة واالستقاللية والحياد،ـ النز

 ـ الكفاءة والخبرة،

 ـ أن ال يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،

ـ عدم االنخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خالل الخمس 

 سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،

ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري 

رئيس الجمهورية المخلوع الديمقراطي المنحل أو مناشدة 

 للترشح لمدة رئاسية جديدة،

ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو 

كاتب عام والية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس 

 .المخلوع

يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف 

 .يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعاله

دة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل يعاقب بالسجن م

شخص تعمد اإلدالء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من 

موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه 

 .طبق أحكام المجلة الجزائية
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Art. 8 - Les membres élus se réunissent en première 
séance pour choisir un vice président par consensus, et à 
défaut, à la majorité absolue des membres. 

Art. 9 - Le mandat de chaque membre du conseil de 
l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
est fixé à une durée de six (6) ans non renouvelable. 

Le renouvellement de la composition du conseil de 
l'instance se fait par tiers tous les deux (2) ans 
conformément aux procédures prévues par les articles 5, 
6 et 7 de la présente loi. Le président de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections notifie au 
président de l'assemblée législative la liste des membres 
concernés par le renouvellement et de la date de la fin de 
leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur 
mandat. 

Les membres dont le mandat est expiré continuent à 
exercer leurs fonctions au sein du conseil de l’instance 
jusqu'à la prise de fonctions des membres nouveaux. 

Art. 10 - Lors de leurs nominations, Le président et les 
membres du conseil de l'instance prêtent le serment 
suivant devant le président de la République : " Je jure 
par Dieu le tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec 
dévouement, honnêteté et sincérité, de m'employer à 
assurer des élections libres et honnêtes, d'accomplir mes 
devoirs en toute indépendance et neutralité et de 
respecter la constitution et la loi, et que Dieu en soit 
témoin". 

Art. 11 - Le président de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections est son représentant 
légal. Il est le président de son conseil et l'ordonnateur 
de son budget. 

Art. 12 - Le président de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections et les membres du 
conseil sont tenus notamment par les obligations 
suivantes : 

- l'obligation de neutralité, 

- l'obligation de réserve, 

- l'obligation d'assister aux réunions du conseil de 
l'Instance, 

- l'exercice à plein temps des fonctions au sein de 
l'Instance, 

- Ne pas se porter candidat à toute élection durant leur 
mandat au conseil et après son expiration et ce pour une 
durée d’au moins cinq (5) ans. 

- La déclaration sur l’honneur des biens conformément 
aux procédures prévues par la loi relative à la 
déclaration sur l'honneur des biens des membres du 
gouvernement et de certaines catégories d'agents 
publics. 

Art. 13 - Le président de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections et les membres du 
conseil sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts 
durant leur mandat à l’instance. 

Est considéré conflit d'intérêts tout intérêt personnel 
direct ou indirect ou relation personnelle directe ou 

ـ يجتمع األعضاء المنتخبون في جلسة أولى  8الفصل 

ة المطلقة األغلبيالختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فب

 .لألعضاء

ـ تتحدد فترة والية كل عضو من أعضاء مجلس  9الفصل 

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمدة ست سنوات غير قابلة 

 .للتجديد

يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين 

طبق اإلجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس 

ا القانون. يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة والسابع من هذ

لالنتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة األعضاء 

المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثالثة أشهر من 

 .تاريخ نهاية مدة العضوية

يمارس األعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب 

 .دد لمهامهممجلس الهيئة إلى حين تسلم األعضاء الج

ـ يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند  01الفصل 

 : تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية

أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخالص "

وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي 

 واجباتي باستقاللية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون وهللا

 ."على ما أقول شهيد

ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هو  00الفصل 

 .ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها

ـ يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  04الفصل 

 : وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية

 ـ واجب الحياد،

 ـ واجب التحفظ،

 جب حضور جلسات مجلس الهيئة،ـ وا

 ـ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،

ـ عدم الترشح ألية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد 

 انقضائها لمدة ال تقل عن خمس سنوات،

ـ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا لإلجراءات 

المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف 

مكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان ب

 .العموميين

ـ على رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  03الفصل 

وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة 

 .العضوية بالهيئة

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير 

ر مباشرة تؤثر على مباشرة أو عالقة شخصية مباشرة أو غي
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indirecte affectant l'engagement du membre concerné à 
respecter les conditions et obligations lui incombant et 
affectant le bon exercice des missions de l’instance. 

Le membre concerné par le conflit d'intérêts doit le 
déclarer au conseil de l'instance et s'abstenir ensuite de 
participer aux réunions, délibérations ou prise de 
décisions y afférant jusqu'à ce que le conseil de l'instance 
statue sur la question dans les dix (10) jours qui suivent 
la date de la déclaration. 

Le conseil de l'instance, excepté le membre concerné, se 
réunit suite à la déclaration du conflit d'intérêts et 
délibère à la majorité de ses membres. Lorsqu’il est 
établi que le conflit d'intérêts est temporaire, une 
notification en est faite au membre concerné, lequel doit 
s'abstenir d'assister aux réunions, de participer aux 
délibérations ou à la prise de décisions y afférant jusqu'à 
extinction de l'empêchement .Lorsqu'il est établi que le 
conflit d'intérêts est permanent, une notification en est 
faite au membre concerné lequel doit présenter sa 
démission au président de l'instance dans les quarante 
huit (48) heures qui suivent ladite notification . 

En cas de prise de connaissance ou d'information 
sérieuse sur l'existence d'un conflit d’intérêts, le conseil 
de l'instance, après audition du membre concerné, 
procède à l'instruction de l’affaire. Au cas où une 
dissimulation délibérée du conflit d'intérêts est établie, 
le membre concerné est démis de ses fonctions 
conformément aux procédures de révocation prévues 
par l'article 15 de la présente loi. 

Art. 14 - Ni le président de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections ni aucun membre du 
conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des 
faits liés à leurs activités ou relatifs à l'exercice de leurs 
fonctions au sein de l'instance qu'après la levée de 
l'immunité par l'assemblée législative en séance plénière 
à la majorité absolue de ses membres, et ce, à la demande 
du membre concerné, ou des deux tiers des membres du 
conseil de l'instance, ou de l'autorité judiciaire. 

La demande de levée de l'immunité émanant de 
l'autorité judiciaire est examinée lorsqu’elle est 
accompagnée du dossier de l'affaire. 

Art. 15 - Outre le cas prévu par le paragraphe 5 de 
l'article 13 de la présente loi, le président de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections ou l'un des 
membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas 
de faute lourde dans l'accomplissement des obligations 
leur incombant en vertu de la présente loi ou en cas de 
condamnation par un jugement irrévocable pour un délit 
intentionnel ou un crime, ou dans les cas où ils ne 
répondent plus à l’une des conditions exigées pour être 
membre au conseil de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections. 

La demande de révocation est présentée par au moins la 
moitié des membres du conseil de l'Instance. Elle est 
soumise à l'assemblée législative réunie en séance 
plénière pour approbation à la majorité absolue de ses 
membres. 

التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه 

 .وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها

وعلى العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى 

مجلس الهيئة ثم االمتناع عن المشاركة في الجلسات أو 

المداوالت أو القرارات ذات العالقة إلى حين بت مجلس 

 .ي األمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريحالهيئة ف

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى 

التداول بأغلبية األعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي 

صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعالم المعني به الذي 

يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداوالت أو القرارات 

العالقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت  ذات

تضارب مصالح دائم يقع إعالم المعني به الذي يقدم استقالته 

لرئيس المجلس خالل الثمانية واألربعين ساعة الموالية 

 .لإلعالم

عند حصول العلم أو اإلعالم الجدي بحالة تضارب مصالح 

فيها  قيتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقي

وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في 

المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات اإلعفاء المبينة 

 .بالفصل الخامس عشر من هذا القانون

 

ـ ال يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا  02الفصل 

المستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال 

لهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إال بعد رفع تتعلق بأعما

الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي باألغلبية 

المطلقة ألعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي 

 .أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية

ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من 

 .بملف القضية السلطة القضائية مرفقا

ـ فضال عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة  05الفصل 

الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا القانون يتم إعفاء 

رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء 

مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات 

في صورة اإلدانة المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو 

بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في 

صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا 

 .المستقلة لالنتخابات

يرفع طلب اإلعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على 

األقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي 

 .ة المطلقة ألعضائهللمصادقة عليه باألغلبي

ـ في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس  01الفصل 

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو 

عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها 
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Art. 16 - En cas de vacance fortuite dans la composition 
du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections pour décès, démission , révocation , 
invalidité ou abandon, le conseil de l'Instance constate la 
vacance et en dresse un procès verbal spécial qu'il 
transmet joint par tout le dossier à l'assemblée 
législative . Celle-ci, à la demande du président de 
l'Instance ou de la moitié des membres du conseil, 
comble la vacance conformément aux procédures 
prévues par l'article 6 de la présente loi. 

Est considéré en situation d'abandon de poste, le 
président ou le membre qui s'absente sans motif à trois 
réunions successives du conseil de l'Instance en dépit de 
sa convocation et de son avertissement par tout moyen 
laissant une trace écrite. 

Art. 17 - Le président de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections et les membres du 
conseil perçoivent des salaires imputés sur le budget de 
l’Instance. Ils sont indexés sur le salaire d'un ministre 
pour le président et fixés par décret pour les membres. 

Art. 18 - Le conseil de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections se réunit à la demande 
de son président ou de la moitié de ses membres. Ses 
réunions ne se tiennent qu'en présence des deux tiers 
des membres.  

Le président de l'instance fixe la date des réunions, 
convoque aux réunions, en assure la présidence, en fixe 
l'ordre du jour, en assure la direction, en maintient 
l'ordre, et prend les mesures nécessaires à l'exécution 
des délibérations du conseil conformément aux 
dispositions de la présente loi et au règlement intérieur 
de l'Instance. En cas d'empêchement il est suppléé par le 
vice président. 

Les délibérations du conseil de l'instance sont publiées 
sur son site électronique et au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Les décisions du conseil de l'Instance sont prises à la 
majorité absolue des membres et sont signées par le 
président. 

Art. 19 - Le conseil de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections adopte les règlements 
nécessaires à l’exécution de la législation électorale et 
des missions confiées à l'instance. Les dits règlements 
sont signés par le président de l'instance et publiés au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

L'instance supérieure indépendante pour les élections 
prend les mesures nécessaires pour faire respecter la 
législation électorale par l’ensemble des intervenants 
dans le processus électoral y compris les sanctions non 
pénales des infractions électorales. 

Les règlements pris par le conseil de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections sont 
susceptibles de recours devant les juridictions 
compétentes conformément aux conditions et 
procédures fixées par la loi. 

بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي 

قا لإلجراءات المنصوص الذي يتولى سد هذا الشغور طب

عليها بالفصل السادس من هذا القانون بناءا على طلب من 

 .رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن 

ثالث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره 

 .بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا

 
قاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ـ يت 07الفصل 

وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا تصرف لهم من ميزانية 

الهيئة، وتنظّر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وتحدد بأمر 

 .بالنسبة لألعضاء

ـ تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة  08الفصل 

ف أعضاء مجلسها لالنتخابات بطلب من رئيسها أو من نص

 .وال تنعقد إال بحضور ثلثي األعضاء

يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد االجتماعات والدعوة لها 

ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها 

واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ مداوالت المجلس طبقا 

لمقتضيات هذا القانون وألحكام النظام الداخلي للهيئة 

 .وضه نائبه عند التعذرويع

تنشر مداوالت مجلس الهيئة على الموقع اإللكتروني للهيئة 

 .وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

يتخذ مجلس الهيئة قراراته باألغلبية المطلقة ألعضائه 

 .ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها

 
ـ يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  09الفصل 

التراتيب الالزمة لتنفيذ التشريع االنتخابي وتنفيذ المهام  وضع

الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي 

 .للجمهورية التونسية

تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اتخاذ التدابير الالزمة 

لفرض احترام التشريع االنتخابي من قبل جميع المتدخلين في 

ر االنتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المسا

 .المترتبة عن المخالفات االنتخابية

تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة 

لالنتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب 

 .الشروط واإلجراءات التي يضبطها القانون
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Art. 20 - Les ressources de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections sont constituées de 
fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat. 

Les dépenses de l'instance sont constituées de : 

- dépenses de fonctionnement, 

- dépenses d'équipement, 

- dépenses électorales et référendaires.  

Le budget de l'Instance est fixé sur proposition du 
conseil. Il est soumis à l’avis du gouvernement avant 
d’être transmis à l'assemblée législative pour 
approbation conformément aux procédures relatives au 
budget de l'Etat. 

Art. 21- L'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections peut, à l'occasion des élections ou 
référendums, créer des sections chargées de l'assister 
dans l'accomplissement de ses missions prévues par la 
présente loi. 

Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections fixe la composition des sections qui ne peut 
dépasser quatre membres au plus pour chaque section. 

Les candidats sont choisis par le conseil de l'Instance à la 
majorité absolue des membres conformément aux 
conditions et aux obligations prévues par les articles 7 et 
12 de la présente loi et en tenant compte des spécialités 
prévues par l'article 5. 

Le conseil de l'instance peut déléguer certaines de ses 
attributions aux sections qu’elles exercent sous son 
autorité et conformément à ses décisions. 

Chaque section établit à la fin de ses missions, et à chaque 
fois qu’on le lui demande, un rapport d'activité qui sera 
soumis au conseil de l'Instance. 

Art. 22 - Toutes les administrations publiques sont 
appelées, dans la limite du possible, à mettre à la 
disposition de l'Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections, tous les moyens matériels et humains, 
toutes les bases de données et bases informatisées y 
compris les statistiques et les données en rapport avec 
les opérations électorales, afin d’aider l’Instance à bien 
mener ses missions. En cas de refus non justifié de la part 
de l'administration concernée, une ordonnance peut être 
obtenue à cet effet, du tribunal administratif.  

A l'occasion des élections et référendums, les services de 
la présidence du gouvernement œuvrent à faciliter la 
collaboration de l’ensemble des administrations 
publiques avec l'Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections. 

Art. 23 - Il est interdit d'utiliser les données personnelles 
collectées auprès de l'Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections en dehors des opérations électorales, 
et ce, conformément à la législation relative à la 
protection des données personnelles. 

Chapitre II : L'ORGANE EXECUTIF 

Art. 24 - L'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections est dotée d'un organe exécutif chargé sous 
l’autorité du conseil, des affaires administratives 

لعليا المستقلة لالنتخابات ـ تتكون موارد الهيئة ا 41الفصل 

 .من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة

 : تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في

 ـ نفقات تسيير الهيئة،

 ـ نفقات التجهيز،

 .ـ نفقات االنتخابات واالستفتاءات

تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على 

ى المجلس التشريعي الحكومة إلبداء الرأي قبل إحالتها عل

 .للمصادقة عليها طبق اإلجراءات الخاصة بميزانية الدولة

ـ للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمناسبة  40الفصل 

االنتخابات أو االستفتاءات أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى 

 .مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون

لهيئات مستقلة لالنتخابات تركيبة ايضبط مجلس الهيئة العليا ال

الفرعية على أن ال يتجاوز عدد أعضاء الهيئة الفرعية 

 .الواحدة أربعة أعضاء على األكثر

ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة باألغلبية 

المطلقة ألعضائه وفقا لشروط العضوية والواجبات المحمولة 

ر سابع والثاني عشعلى أعضاء المجلس الواردة بالفصلين ال

من هذا القانون ومع مراعاة االختصاصات الواردة بالفصل 

 .الخامس

يمكن لمجلس الهيئة أن يفّوض بعض صالحياته للهيئات 

 .الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا لقراراته

تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك 

 .س الهيئةتقريرا عن نشاطها يعرض على مجل

ـ كل اإلدارات العمومية مطالبة في حدود اإلمكان  44الفصل 

بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات جميع 

الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية 

بما في ذلك اإلحصاءات والمعطيات ذات العالقة بالعمليات 

لى حسن آداء مهامها، وعند االمتناع االنتخابية بما يساعد ع

غير المبرر من قبل اإلدارة المعنية يمكن استصدار إذن في 

 .الغرض من المحكمة اإلدارية

وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة االنتخابات أو 

االستفتاءات على تيسير تعاون جميع اإلدارات العمومية مع 

 .الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

ـ يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة  43ل الفص

لدى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في غير العمليات 

االنتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات 

 .الشخصية

 الباب الثاني الجهاز التنفيذي

ـ للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات جهاز تنفيذي  42الفصل 
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financières et techniques. Il est dirigé par un directeur 
exécutif. 

Sont créées des sous-directions relevant de l'organe 
exécutif de l'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections. Elles sont chargées de l’accomplissement des 
fonctions confiées à l'Instance dans les limites du 
périmètre territorial qui lui est fixé conformément aux 
décisions du conseil de l'Instance.  

Art. 25 - Le conseil de l'Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections recrute le directeur 
exécutif parmi les candidats sur dossiers qui répondent 
aux conditions de l'article 7 de la présente loi et à celles 
d'expérience et de compétence dans le domaine de la 
gestion administrative, financière et technique. La 
nomination ou la révocation du directeur exécutif est 
approuvée par le conseil de l'instance à la majorité 
absolue des ses membres.  

Lors de sa nomination, le directeur exécutif prête le 
serment suivant devant le conseil de l'Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections :" je jure par 
Dieu tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec 
dévouement , sincérité et honnêteté, et de respecter la 
loi, et que Dieu en soit témoin" 

Art. 26 - Le directeur exécutif assiste aux réunions du 
conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections. Il a le droit d’émettre son avis sans disposer 
d’un droit de vote.  

Le directeur exécutif est tenu de respecter toutes les 
obligations prévues par l'article 12 de la présente loi.  

Art. 27 - Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du 
conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections et sous le contrôle du président, au bon 
fonctionnement de l’administration de l’Instance dans 
les domaines administratif, financier et technique. Il est 
chargé dans ce cadre notamment : 

1)- d’élaborer l’organisation administrative, financière 
et technique de l’Instance Supérieure Indépendante pour 
les Elections et de la soumettre au conseil de l’Instance 
pour approbation à la majorité des membres ; 

2)- d’élaborer le règlement intérieur de l’Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections, le 
soumettre au conseil de l’instance pour approbation à la 
majorité des membres et le publier au Journal Officiel de 
la République Tunisienne, 

3)- d’élaborer le programme des ressources humaines 
de l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance pour 
approbation à la majorité des membres, 

4)- d’élaborer le projet de budget annuel de l’Instance et 
le soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à 
la majorité des membres, 

5)- d’élaborer le programme d’exécution des missions de 
l’Instance sur la base de l’article 3 de la présente loi et 
selon son plan d’action pour les périodes des élections et 
référendums avant de le soumettre au conseil de 
l’Instance pour approbation à la majorité des membres, 

تحت إشراف مجلسها شؤونها اإلدارية والمالية والفنية  يباشر

 .ويسيّره مدير تنفيذي

تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا 

المستقلة لالنتخابات تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في 

 .النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة

لهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ـ يقوم مجلس ا 45الفصل 

بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين 

يستجيبون لشروط الفصل السابع من هذا القانون باإلضافة 

إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف اإلداري والمالي 

والفني. وتتم المصادقة على تعيينه باألغلبية المطلقة ألعضاء 

 .لهيئة ويتم إعفاءه بنفس األغلبيةمجلس ا

يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس 

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات "أقسم باهلل العظيم أن أقوم 

بمهامي بتفان وصدق وإخالص وأن أحترم القانون وهللا على 

 ."ما أقول شهيد

 

 عات مجلس الهيئةـ يحضر المدير التنفيذي اجتما 41الفصل 

العليا المستقلة لالنتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق 

 .في التصويت

يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها 

 .بالفصل الثاني عشر من هذا القانون

ـ يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة  47الفصل 

ن رقابة رئيسها على حس العليا المستقلة لالنتخابات وتحت

سير إدارة الهيئة في المجاالت اإلدارية والمالية والفنية 

 : ويتولى في حدود ذلك خاصة

إعداد التنظيم اإلداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة  (1

لالنتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية 

 .األعضاء

العليا المستقلة لالنتخابات إعداد النظام الداخلي للهيئة  (2

وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية األعضاء 

 .ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على  (3

 .مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية األعضاء

إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على  (4

 .مجلس الهيئة بأغلبية األعضاءمصادقة 

إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل  (5

الثالث من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات االنتخابات 

واالستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه 

 .بأغلبية األعضاء
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6)- d’élaborer un rapport sur la gestion financière et 
administrative qui sera soumis avec le rapport annuel au 
commissaire aux comptes et au conseil de l’Instance 
pour approbation à la majorité des membres, 

7)- de l’exécution des décisions prises par le conseil de 
l’Instance relatives à l’ensemble du processus électoral, 

8)- de la direction des différents services administratifs 
de l’Instance et de leur coordination,  

9)- de la tenue et la conservation des différents registres, 
dossiers et documents administratifs, 

10)- du suivi de l’exécution du budget et la préparation 
des dossiers des marchés de l’instance et des différents 
contrats, 

11)- de l’administration du site électronique de 
l’Instance. 

Art. 28 - Tous les marchés de l’Instance supérieure 
Indépendante pour les Elections sont conclus et exécutés 
conformément aux procédures relatives aux marchés 
des entreprises publiques sauf dispositions contraires 
prévues par la présente loi.  

Les dépenses de L’Instance Supérieure Indépendante 
pour les Elections sont dispensées du contrôle à priori 
des dépenses publiques. 

Art. 29 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections veille à la mise en place d’un système de 
contrôle interne des procédures administratives, 
financières et comptables qui garantit la régularité, la 
sincérité et la transparence des états financiers et leur 
conformité aux lois en vigueur. Elle crée à cet effet une 
unité d’audit et de contrôle interne présidée par un 
expert comptable. 

L’unité d’audit exerce ses fonctions selon les normes 
professionnelles internationales d’audit interne et 
suivant un plan annuel approuvé par le conseil de 
l’Instance qui vise l’amélioration de la performance, la 
gestion des risques et le contrôle de tous les actes de 
l’Instance. 

L’unité d’audit et de contrôle interne soumet, 
directement et de façon périodique, ses rapports au 
conseil de l’Instance. 

Art. 30 - Les comptes financiers de L’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle 
de deux commissaires aux comptes inscrits à l’ordre des 
experts comptables lesquels sont désignés par le conseil 
de l’Instance pour une durée de trois ans renouvelable 
une seule fois, et ce, conformément à la législation en 
vigueur relative aux établissements et entreprises 
publics.  

Les comptes financiers annuels de l’Instance sont 
approuvés par le conseil à la lumière du rapport des deux 
commissaires aux comptes lequel est soumis à 
l’Assemblée législative pour approbation et publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site 
électronique de l’instance dans un délai ne dépassant pas 
le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice. 

رير تقإعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة ال (6

السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة 

 .بأغلبية األعضاء

تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل  (7

 .المسار االنتخابي

 .تسيير مختلف المصالح اإلدارية للهيئة والتنسيق بينها (8

مسك مختلف السجالت والدفاتر والوثائق اإلدارية  (9

 .اوحفظه

متابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة  (10

 .ومختلف العقود

 .إدارة الموقع اإللكتروني للهيئة (11

ـ تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة  48الفصل 

لالنتخابات طبق اإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية 

 .القانونللمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا 

تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من الرقابة 

 .المسبقة للمصاريف العمومية

 

ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على  49الفصل 

إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات اإلدارية والمالية 

والمحاسبية تضمن سالمة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها 

ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة 

 .تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب

وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية 

لممارسة التدقيق الداخلي من خالل اتباع مخطط سنوي 

يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين األداء وإدارة 

 .ر والرقابة لكامل أعمال الهيئةالمخاط

وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى 

 .مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية

 

ـ تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة  31الفصل 

لالنتخابات على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة 

لهيئة طبقا للتشريع الخبراء المحاسبين يعينهما مجلس ا

الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية 

 .لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة 

على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويعرض التقرير على 

مي رائد الرسالمجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بال

للجمهورية التونسية وعلى الموقع اإللكتروني للهيئة في أجل 

 .جوان من السنة الموالية 31أقصاه 
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En cas de non approbation du rapport financier par 
l’Assemblée législative, celle-ci procède à la création 
d’une commission d’enquête composée de trois experts 
comptables inscrits à l’ordre des experts comptables 
qu’elle choisit. 

Les comptes financiers de l’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle 
à postériori de la Cour des comptes.  

La Cour des comptes établit un rapport spécial sur la 
gestion financière de l’Instance au titre de chaque 
opération électorale ou référendaire. Ledit rapport est 
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Art. 31 - Le statut particulier des agents de l’Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections est fixé par 
décret sur proposition du conseil. 

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
peut, à l’occasion des élections ou référendums, recruter 
des agents contractuels pour une durée déterminée.  

Les agents administratifs de l’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections sont tenus de respecter 
le code de bonne conduite notamment les obligations de 
neutralité, de réserve et de secret professionnel.  

Chapitre III Dispositions transitoires 

Art. 32 - Le tiers du Conseil de l’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections est renouvelé tous les 
deux ans. Lors des deux premiers renouvellements, les 
membres du conseil de l’instance qui en sont concernés 
sont désignés par tirage au sort parmi les membres 
faisant partie du premier conseil. Le président de 
l’instance n’est pas concerné par les deux premiers 
renouvellements. 

Art. 33 - Contrairement aux dispositions du tiret 5 de 
l’article 3 de la présente loi, l’Assemblée nationale 
constituante fixe à titre exceptionnel la date des 
prochaines élections et référendums en vertu de laquelle 
l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
propose un calendrier électoral.  

Art. 34 - Jusqu’à promulgation de la loi électorale, la 
qualité d’électeur mentionnée au premier tiret de 
l’article 6 de la présente loi organique, est définie 
conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du 
décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection 
de l’Assemblée nationale constituante. 

Art. 35 - A titre exceptionnel, un membre supplémentaire 
ou deux (2) selon le cas , de la commission centrale de 
l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, 
seront élus conformément aux procédures et conditions 
prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi et ce , 
si aucun d’entre eux n’est élu parmi les candidats au 
conseil de la nouvelle instance. 

Les fonctions du ou des deux membres ajoutés en vertu 
du présent article au conseil de l’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections créée en vertu de la 
présente loi prennent fin dès l’annonce des résultats 

وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير 

المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثالثة 

خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين 

 .ارهم المجلس التشريعييخت

تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إلى 

 .الرقابة الالحقة لدائرة المحاسبات

تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي 

للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد 

 .الرسمي للجمهورية التونسية

ـ يضبط النظام األساسي الخاص بأعوان الهيئة  30الفصل 

 .العليا المستقلة لالنتخابات بأمر باقتراح من مجلسها

يمكن للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمناسبة االنتخابات أو 

 .االستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد

خابات النتيلتزم األعوان اإلداريون للهيئة العليا المستقلة ل

باحترام مدونة السلوك وخاصة االلتزام بواجبات الحياد 

 .والتحفظ والمحافظة على السر المهني

 الباب الثالث أحكام انتقالية

ـ يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة  34الفصل 

لالنتخابات كل سنتين، وفي المرتين األوليين يحدد من يشمله 

ين أعضاء أول مجلس للهيئة، وال يكون التجديد بالقرعة من ب

 .رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين األولى والثانية

 
ـ خالفا لما ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من  33الفصل 

هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة استثنائية 

تحديد مواعيد االنتخابات واالستفتاءات القادمة وعلى الهيئة 

 .العليا المستقلة لالنتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها
 

ـ إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة  32الفصل 

الناخب المنصوص عليها بالفصل السادس مطة أولى من هذا 

القانون األساسي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من 

 4100ماي  01المؤرخ في  4100لسنة  35المرسوم عدد 

 .المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي

ـ يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين، طبق  35الفصل 

اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصول الخامس 

والسادس والسابع من هذا القانون، من بين أعضاء الهيئة 

المركزية للهيئة السابقة لالنتخابات المحدثة بموجب المرسوم 

بحسب  4100أفريل  08المؤرخ في  4100سنة ل 47عدد 

الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن 

 .المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة

تنتهي مهام العضو أو العضوين المضافين بموجب هذا 

الفصل في مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المحدثة 
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définitifs des premières élections législatives et 
présidentielles. 

Art. 36 - Les agents ayant exercé au sein de l’Instance 
Supérieure Indépendante pour les Elections créée en 
vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 et qui 
sont restés sans emploi, bénéficient de la priorité de 
recrutement au sein de l’instance créée en vertu de la 
présente loi et ce, dans la limite de ses besoins. Avant 
l’ouverture des candidatures, le conseil de l’Instance 
définit avec précision les conditions requises selon un 
barème d’évaluation qui prend en considération 
l’expérience des anciens agents.  

Art. 37 - Les missions de l’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections créée par le décret-loi 
n° 2011-27 du 18 avril 2011 sont réputées finies à la date 
du 31 décembre 2011. Ladite Instance est dissoute à 
compter de la prise par l’instance créée en vertu de la 
présente loi de ses fonctions. Elle transfère 
obligatoirement à la nouvelle Instance tous les locaux, 
équipements, archives et documents.  

Art. 38 - La présente loi entrera en vigueur dès son 
approbation par l’Assemblée Nationale Constituante. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel 
de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi 
de l’Etat. 

تائج النهائية ألول انتخابات بهذا القانون فور اإلعالن عن الن

 .تشريعية ورئاسية

ـ تعطى األولوية في انتداب أعوان الهيئة العليا  31الفصل 

المستقلة لالنتخابات المحدثة بموجب هذا القانون لألعوان 

الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المحدثة 

 4100 أفريل 08المؤرخ في  4100لسنة  47بالمرسوم عدد 

في حدود احتياجات الهيئة وللمعطلين عن العمل منهم، وتؤخذ 

تجربة األعوان القدامى باالعتبار ضمن سلم تقييمي يعده 

مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب 

 .الترشحات

ـ تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  37الفصل 

 08المؤرخ في  4100ة لسن 47المحدثة بالمرسوم عدد 

وتحل الهيئة  4100ديسمبر  30منتهية بتاريخ  4100أفريل 

العليا المستقلة لالنتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة 

المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات 

 .والتجهيزات واألرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة

قانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه ـ يدخل هذا ال 38الفصل 

 .من المجلس الوطني التأسيسي

ينشر هذا القانون األساسي بالرائد الرسمي للجمهورية 

 .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

 

 األساسي القانون أحكام بعض وإتمام بتنقيح يتعلق 2563 نوفمبر 6 في مؤرخ 2563 لسنة 33 عدد أساسي قانون

  .لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 2562 ديسمبر 25 في المؤرخ 2562 لسنة 23 عدد

 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون من 1 الفصل من 9و 7 الفقرتين أحكام تنقح ـ األول الفصل

 : يلي كما لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر

 مرشحين( 2) أربعة أساس على مرشحا( 31) والثالثين الستة انتخاب الخاصة اللجنة تتولى( : جديدة 7 قرةف) 1 فصل

 ثالثةب التصويت طريق عن التناصف باعتماد القانون هذا من الخامس بالفصل المذكورة األصناف من صنف كل عن

 لتقديريةا السلطة ذلك في ولها العدد اكتمال نحي إلى األغلبية بنفس متتالية دورات في الخاصة اللجنة أعضاء أرباع

 .النشر دبع للترشح سحب بأي يعتد وال. التشريعي للمجلس االلكتروني بالموقع النهائية القائمة وتنشر. التامة

 الجلسة يف إليهم لالستماع والثالثين الستة المرشحين دعوة التشريعي المجلس رئيس يتولى( : جديدة 9 فقرة) 1 فصل

 .التصويت يوقف ال الحضور وعدم ةالعام

 المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي للقانون يضاف ـ 4 الفصل

 : مكرر 32 وفصل مكرر 34 وفصل مكرر 43 وفصل 1 بالفصل جديدة 00 فقرة لالنتخابات

 لالنتخابات ةالمستقل العليا الهيئة أعضاء اكتمال قبل المنتخبين األعضاء أحد استقالة حالة وفي( : جديدة 00 فقرة) 1 فصل

 .الصنف نفس من المتبقين المرشحين بين من يعوضه من انتخاب إعادة يقع

 سواهم دون المترشحين قبل من إال اإلدارية المحكمة أمام الفرز لجنة قرارات في الطعن يجوز ال:  مكرر 43 الفصل

 .شريعيالت للمجلس االلكتروني الموقع على والثالثين الستة المرشحين قائمة نشر تاريخ من يومين أجل في وذلك

 معللة جوباو تكون التي الطعن عريضة تنفيذ عدل بواسطة التشريعي المجلس إلى يوجه أن الحالة هذه في الطاعن وعلى

 .التعقيب لدى مرسم محام بواسطة ومحررة بالمؤيدات ومرفوقة

 .إليه تبليغها تاريخ من يومين أجل في الطعن عريضة على الرد التشريعي المجلس ويتولى
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 لجلسةا لدى حاال يعينها الذي األول الرئيس إلى فورا وإحالتها الطعن عريضة ترسيم اإلدارية المحكمة كتابة وتتولى

 .المسودة لىع بالتنفيذ تأذن أن هاول عليها المدعى الجهة رد تاريخ من أيام ثالثة أقصاه أجل في تبت التي القضائية العامة

 .به يحالتصر تاريخ من يومان أقصاه أجل في كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي بالحكم األطراف اإلدارية المحكمة وتعلم

 .بالتعقيب ولو الطعن أوجه من وجه أي يقبل وال باتا اإلدارية للمحكمة العامة الجلسة قرار يكون

 وصالمنص اإلجراءات طبق الخاصة اللجنة رئيس من بقرار الترشحات تقديم أجل في التمديد يمكن:  مكرر 34 الفصل

 .رجعي بأثر اإلجراء هذا ويطبق. 1 بالفصل عليها

 اإلدارية المحكمة أمام المنشورة القضايا كافة تحال األساسي القانون هذا على المصادقة بمجرد:  مكرر 32 الفصل

 العامة لجلسةا إلى لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة أعضاء بانتخاب الخاصة فرزال لجنة أعمال في بالطعون والمتعلقة

 .المصادقة تاريخ من أيام ثالثة أجل في فيها لتبت اإلدارية للمحكمة

 .عليه المصادقة لمجرد النفاذ حيز األساسي القانون هذا يدخل ـ 3 الفصل

 .الدولة قوانين من كقانون وينفذ التونسية ةللجمهوري الرسمي بالرائد األساسي القانون هذا ينشر

 .4103 نوفمبر 0 في تونس

 
Article premier - Sont modifiées les dispositions des 
paragraphes 6, 7, 8, 9, et 10 de l’article 6 et des 
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 bis de la loi 
organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à 
l'instance supérieure indépendante pour les élections 
comme suit : 

Article 6 (paragraphe 6 nouveau) - La commission spéciale 
fixe un barème d'évaluation sur la base duquel les 
candidats sont sélectionnés et classés, lequel est approuvé 
par consensus des membres de la commission spéciale et 
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne lors 
de l'ouverture des candidatures. 

Article 6 (paragraphe 7 nouveau) - La commission spéciale 
procède à l’examen des dossiers de candidature et à la 
délibération sur chaque dossier de candidature sur la base 
des conditions prévues par l'article 7 de la présente loi. 
Elle procède aussi au classement des candidats pour 
chaque catégorie des catégories mentionnées à l’article 5, 
répondant aux conditions prévues par ordre de mérite 
selon le barème d’évaluation. En cas d’égalité entre deux 
candidats ou plus, le même classement leur est accordé et 
seront classés par ordre alphabétique. La liste finale des 
candidats classés par ordre de mérite est publiée sur le site 
électronique de l’assemblée législative. Aucun retrait de 
candidature n’est admis après la publication. Il serait sans 
effet sur le reste des procédures de l’élection du conseil de 
l'instance. 

 

 

Article 6 (paragraphe 8 nouveau) - Le président de la 
commission spéciale transmet à la séance plénière de 
l’assemblée législative la liste finale des candidats classés 
par ordre de mérite pour chaque catégorie à fin d'élire les 
neuf (9) membres du conseil de l'instance supérieure 
indépendante pour les élections dans un délai maximum 
de deux (2) jours à compter de la date de l’expiration des 
délais des recours. 

 01و 9و 8و 7و 1 الفقرات أحكام تنقح ـ األول الفصل

 الفصل من 2و 3و 4و األولى والفقرات 1 الفصل من

 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون من مكرر 43

 العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ

 : يلي كما لالنتخابات المستقلة

 بإعداد اصةالخ اللجنة تقوم -( جديدة 1 فقرة) 1 الفصل

 ترتيبهمو المترشحين ضبط عند اعتماده يقع تقييمي سلم

 وينشر الخاصة اللجنة أعضاء بتوافق إقراره ويتم

 ابب فتح عند التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد

 .الترشحات

 ةدراس الخاصة اللجنة تتولى -( جديدة 7 فقرة) 1 الفصل

 مترشح كل ملف ضوء على والتداول الترشح ملفات

 من 7 بالفصل المقررة العضوية شروط على باالعتماد

 نفص كل عن المترشحين ترتيب وتتولى. القانون هذا

 للشروط والمستوفين 5 بالفصل المذكورة األصناف من

 وفي. التقييمي للسلم طبقا تفاضليا ترتيبا المذكورة

 سنف لهم تسند أكثر أو مرشحين بين التساوي صورة

 النهائية مةالقائ وتنشر. أبجديا باترتي ترتيبهم مع الرتبة

 رونيااللكت بالموقع تفاضليا المرتبين للمترشحين

 النشر عدب للترشح سحب بأي يعتد وال التشريعي للمجلس

 .الهيئة مجلس انتخاب إجراءات بقية على له أثر وال

 الخاصة اللجنة رئيس يحيل -( جديدة 8 فقرة) 1 الفصل

 كل سبح تفاضليا مرتبينال للمترشحين النهائية القائمة

 خابالنت التشريعي للمجلس العامة الجلسة على صنف

 المستقلة العليا الهيئة لمجلس( 9) التسعة األعضاء

 جالآ انتهاء تاريخ من يومان أقصاه أجل في لالنتخابات

 .الطعن
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Article 6 (paragraphe 9 nouveau) - Le vote se déroule au 
sein de la séance plénière de l’assemblée législative à fin 
d'élire les neuf (9) membres du conseil de l'instance 
supérieure indépendante pour les élections à la majorité 
des deux tiers des membres de l’assemblée législative par 
vote secret uninominal catégorie par catégorie en tours 
successifs jusqu'à pleine composition. 

 

Article 6 (paragraphe 10 nouveau) - Chaque membre de 
l'assemblée législative choisit neuf (9) membres parmi les 
candidats prévus au paragraphe 8 du présent article sur la 
base de la composition prévue par l’article 5 de la présente 
loi.  

Article 23 bis (paragraphe premier nouveau) - Seule la 
liste des candidats est susceptible de recours devant le 
tribunal administratif, et ce, exclusivement par les 
candidats dans un délai d’un (1) jour à compter de la date 
de publication de la liste finale des candidats au site 
électronique de l’assemblée législative. Le recours ne peut 
porter que sur les conditions prévues à l’article 7 de la 
présente loi. 

 

Article 23 bis (paragraphe 2 nouveau) - L’auteur du 
pourvoi est tenu, dans ce cas, de signifier à l’assemblée 
législative par exploit d’un huissier de justice le recours 
avec une copie de la requête en pourvoi et les pièces 
justificatives. Le recours est formé obligatoirement par un 
avocat à la cour de cassation, la requête doit être motivée 
et accompagnée par les pièces justificatives et le procès-
verbal de signification à l’assemblée législative.  

 

Article 23 bis (paragraphe 3 nouveau) - L’assemblée 
législative répond à la requête en pourvoi dans un délai 
d’un (1) jour de la date de sa signification. 

 

Article 23 bis (paragraphe 4 nouveau) - Le greffe du 
tribunal administratif procède à l’enregistrement de la 
requête en pourvoi et à sa transmission immédiate au 
premier président qui l’inscrit aussitôt à l’assemblée 
plénière juridictionnelle qui statue dans un délai 
maximum de deux (2) jours de la date de réponse de la 
partie défenderesse. Elle peut ordonner l’exécution sur 
minute.  

Art. 2 - Est ajouté un paragraphe 7 nouveau à l’article 23 
bis de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, 
relative à l'instance supérieure indépendante pour les 
élections comme suit : 

 

Article 23 bis (paragraphe 7 nouveau) - En cas de 
prononcé d’un jugement portant annulation, la 
commission spéciale se réunit dans un délai maximum de 
deux (2) jours à compter de la date du prononcé à fin de 
modifier la liste finale des candidats. Ladite liste est 
publiée après modification au site électronique de 
l’assemblée législative et le président de la commission la 
transmet immédiatement à la séance plénière de l’élection 
des membres du conseil de l'instance supérieure 

 ةالجلس صلب التصويت يتم -( جديدة 9 فقرة) 1 الفصل

( 9) ةالتسع عضاءاأل النتخاب التشريعي للمجلس العامة

 أغلبيةب وذلك لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة لمجلس

 سريال وبالتصويت التشريعي المجلس أعضاء ثلثي

 ينح إلى متتالية دورات في صنفا صنفا األسماء على

 .التركيبة اكتمال

 في عضو كل يختار -( جديدة 01 فقرة) 1 الفصل

 المرشحين بين من أعضاء( 9) تسعة التشريعي المجلس

 باعتماد الفصل هذا من 8 بالفقرة عليهم المنصوص

 .القانون هذا من 5 بالفصل عليها المنصوص التركيبة

 الطعن يجوز ال -( جديدة أولى فقرة) مكرر 43 الفصل

 نم وذلك اإلدارية المحكمة أمام المترشحين قائمة في إال

 يختار من واحد يوم أجل في سواهم دون المترشحين قبل

 ونيااللكتر بالموقع للمترشحين النهائية القائمة نشر

 تعلق فيما إال الطعن يكون وال. التشريعي للمجلس

 .القانون هذا من 7 بالفصل الواردة بالشروط

 في الطاعن وعلى -( جديدة 4 فقرة) مكرر 43 الفصل

 إعالما التشريعي المجلس إلى يوجه أن الحالة هذه

 طعنال عريضة من نظير مع تنفيذ عدل بواسطة بالطعن

 دىل مرسم محام بواسطة وجوبا الطعن ويرفع. ومؤيداته

 اتبالمؤيد ومشفوعة معللة العريضة وتكون التعقيب

 المجلس إلى العريضة تبليغ محضر من وبنسخة

 .التشريعي

 المجلس ويتولى -( جديدة 3 فقرة) مكرر 43 الفصل

 حدوا يوم أجل في الطعن عريضة على الرد التشريعي

 .إليه تبليغها اريخت من

 كتابة وتتولى -( جديدة 2 فقرة) مكرر 43 الفصل

 افور وإحالتها الطعن عريضة ترسيم اإلدارية المحكمة

 امةالع الجلسة لدى حاال يعينها الذي األول الرئيس إلى

 رد ختاري من يومان أقصاه أجل في تبت التي القضائية

 .دةالمسو على بالتنفيذ وتأذن عليها المدعى الجهة

 من مكرر 43 للفصل جديدة 7 فقرة تضاف - 4 الفصل

 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون

 المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر

 : يلي كما لالنتخابات

 صدور صورة وفي -( جديدة 7 فقرة) مكرر 43 الفصل

 لأج في الخاصة اللجنة تجتمع باإللغاء يقضي حكم

 يةالنهائ القائمة لتعديل صدوره تاريخ من يومان أقصاه

 بالموقع التعديل بعد القائمة وتنشر. للمترشحين

 للجنةا رئيس ويحيلها التشريعي للمجلس االلكتروني

 يئةاله مجلس أعضاء النتخاب العامة الجلسة إلى مباشرة

 لخاصةا اللجنة قرار ويكون. لالنتخابات المستقلة العليا
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indépendante pour les élections. Dans ce cas, la décision 
de la commission spéciale est définitive et n’est 
susceptible d’aucun recours y compris le recours pour 
excès de pouvoir. 

 أوجه من وجه ألي قابل وغير نهائيا الحالة هذه في

 .السلطة تجاوز بدعوى ولو الطعن
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يتعلق بتحديد مواعيد أول  2014جويلية  8مؤرخ في  2014لسنة  96قانون عدد 
 انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور

Loi n° 2014-36 du 8 juillet 2014, fixant les dates de la première 
élection législative ainsi que la première élection présidentielle après 

l’adoption de la constitution 
 

الفصل األول ـ يضبط هذا القانون مواعيد أول انتخابات 

تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا 

 .منه 3فقرة  028للفصل 

تشريعية داخل ـ يتم االقتراع لالنتخابات ال 4الفصل 

، وبالنسبة إلى 4102أكتوبر  41الجمهورية يوم األحد 

 45و 42التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت واألحد 

 .4102أكتوبر  41و

ـ يتم االقتراع للدورة األولى لالنتخابات  3الفصل 

نوفمبر  43الرئاسية داخل الجمهورية يوم األحد 

ة رج أيام الجمع، وبالنسبة إلى التونسيين بالخا4102

 .4102نوفمبر  43و 44و 40والسبت واألحد 

ـ في صورة إجراء دورة ثانية لالنتخابات  2الفصل 

الرئاسية، تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تحديد 

مواعيد االقتراع الخاصة بها طبق أحكام الدستور 

من القانون  004و 013و 014وأحكام الفصول 

ماي  41المؤرخ في  4102نة لس 01األساسي عدد 

المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، دون أن تتجاوز  4102

 .4102في كل األحوال موفى سنة 

ـ باستثناء أيام األعياد الوطنية والدينية، تعتبر  5الفصل 

كامل أيام األسبوع أيام عمل وتحتسب في عد اآلجال 

ساسي ألالمتعلقة بالطعون االنتخابية الواردة في القانون ا

 4102ماي  41المؤرخ في  4102لسنة  01عدد 

المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، بالنسبة إلى المحاكم 

المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون واألطراف 

 .المعنية بالنزاع

Article premier - La présente loi fixe les dates de la 

première élection législative ainsi que la première 

élection présidentielle après l’adoption de la constitution, 

conformément à son article 148 paragraphe 3.  

Art. 2 - Le scrutin des élections législatives dans le 

territoire de la République aura lieu le dimanche 26 

octobre 2014, et les vendredi, samedi et dimanche 24, 25 

et 26 octobre 2014 pour les Tunisiens à l’étranger.  

Art. 3 - Le premier tour de scrutin des élections 

présidentielles dans le territoire de la République aura 

lieu le dimanche 23 novembre 2014, et les vendredi, 

samedi et dimanche 21, 22 et 23 novembre 2014 pour les 

Tunisiens à l’étranger.  

Art. 4 - S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour des 

élections présidentielles, l’instance supérieure 

indépendante pour les élections en fixe les dates de 

scrutin conformément aux dispositions de la constitution 

et aux dispositions des articles 102, 103 et 112 de la loi 

organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux 

élections et référendums, sans dépasser, dans tous les cas, 

la fin de l’année 2014.  

Art. 5 - A l’exception des jours de fêtes nationales ou 

religieuses, tous les jours de la semaine sont réputés jours 

ouvrables, et sont pris en considération pour le décompte 

des délais relatifs aux recours contre les élections, prévus 

par la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative 

aux élections et référendums, par les tribunaux saisis de 

ces différents recours et les parties intéressées au litige. 
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 االتصال بحرية يتعلق 2011 نوفمبر 2 في مؤرخ 2011 لسنة 116 عدد مرسوم
والبصري السمعي لالتصال مستقلة عليا هيئة وبإحداث والبصري السمعي  

Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la 
communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité 

Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) 
 
Le Président de la République par intérim, 

Sur proposition de l’instance supérieure pour la 

réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme 

politique et de la transition démocratique, 

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et 

complétée, 

Vu le décret du 6 août 1884, relatif à la prestation de 

serment des agents de l’état, des communes et des 

établissements publics et à la rédaction des procès 

verbaux de constat, 

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à 

l’organisation de la cour des comptes, ensemble les 

textes qui l’ont modifiée et complétée, 

Vu la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la 

déclaration sur l’honneur des biens des membres du 

gouvernement et de certaines catégories d’agents 

publics, 

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée et complétée, 

Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, relative à la 

création de l’office national de télédiffusion, 

Vu le code de télécommunication, promulgué par la loi 

n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 

2008-1 du 8 janvier 2008, 

Vu la loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux 

établissements publics du secteur audiovisuel, 

Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, relatif à la 

création de l’instance supérieure pour la réalisation des 

objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la 

transition démocratique, 

Vu le décret-loi n° 2011-10 du 2 mars 2011, relatif à la 

création de l’instance nationale indépendante pour la 

réforme du secteur de l’information et de la 

communication, 

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant 

organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à 

l’élection de l’assemblée nationale constituante, 

complété par le décret-loi n° 2011-72 du 3 août 2011, 

Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à 

l’accès aux documents administratifs des organismes 

publics, modifié et complété par le décret –loi n°2011-

54 du 11 juin 2011, 

Vu le décret- loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 

relatif à l’organisation des associations, 

Vu l’avis de l’instance nationale indépendante pour la 

réforme du secteur de l’information et de la 

communication, 

 إّن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح 

 السياسي واالنتقال الديمقراطي،

 74لسنة  21بعد االطالع على القانون األساسي عدد 

المتعلق بالمحكمة اإلدارية  0974المؤرخ في أول جوان 

 تممته،وعلى جميع النصوص التي نقحته و

المتعلق بأداء  0882أوت  1وعلى األمر المؤرخ في 

اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات 

  العمومية وبتحرير محاضر الضبط،

مارس  8المؤرخ في  0918لسنة  8وعلى القانون عدد 

المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع  0918

 النصوص التي نقحته وتممته،

أفريل  01المؤرخ في  0987لسنة  07قانون عدد وعلى ال

المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء  0987

 الحكومة و بعض األصناف من األعوان العموميين،

 49المؤرخ في  0990لسنة  12وعلى القانون عدد 

المتعلق بالمنافسة و األسعار وعلى جميع  0990جويلية

 النصوص التي نقحته وتممته،

المؤرخ في أول فيفري  93لسنة  8لقانون عدد و على ا

المتعلق بإحداث الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي  0993

 والتلفزي ،

 0و على مجلة االتصاالت الصادرة بمقتضى القانون عدد 

والمنقحة  4110جانفي  05المؤرخ في  4110لسنة 

ماي  7المؤرخ في  4114لسنة  21والمتممة بالقانون عدد 

 18المؤرخ في  4118لسنة  0قانون عدد وبال 4114

 ،4118جانفي 

جوان  2المؤرخ في  4117لسنة  33وعلى القانون عدد 

المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي  4117

 والبصري،

فيفري  08المؤّرخ في  4100لسنة  1وعلى المرسوم عدد 

المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة  4100

 صالح السياسي واالنتقال الديمقراطي،واإل

 4المؤرخ في  4100لسنة  01و على المرسوم عدد 

المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة  4100مارس 

  إلصالح اإلعالم واإلتصال ،

 43المؤّرخ في  4100لسنة  02وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة، 4100مارس 

ماي  01المؤرخ في  4100لسنة  35عدد  و على المرسوم

المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، المتمم  4100

أوت  3المؤرخ في  4100لسنة  74بالمرسوم عدد 
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Vu la délibération du conseil des ministres. 

Prend le décret-loi dont la teneur suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article premier - Le présent décret-loi garantit la liberté 

de la communication audiovisuelle, et organise 

l’exercice de cette liberté et crée une instance de 

régulation indépendante de la communication 

audiovisuelle.  

Art. 2 - Définition :  

Au sens du présent décret-loi on entend par : 

- Communication audiovisuelle : toute opération qui 

consiste à mettre à la disposition du public, par quelque 

moyen que ce soit, des services radiophoniques ou 

télévisuels.  

- Information : un processus qui consiste à émettre une 

donnée, un point de vue ou une idée susceptible de 

permettre à un récepteur d’acquérir une connaissance. 

- Services de communication audiovisuelle : diffusion et 

émission de données radiophoniques ou télévisuelles 

destinées au public ou à une partie du public à titre 

gratuit ou onéreux. 

- Emission : la transmission des programmes 

radiophoniques ou télévisuels et des données y relatives 

à titre gratuit ou onéreux, par des équipements terrestres, 

par câble, par satellites, par internet ou tout autre moyen 

destiné au public, susceptibles d’être captés par un 

récepteur ou tous autres équipements électroniques. Ne 

sont pas considérées comme émission les activités de 

communications internes par des organismes privés ou 

publics, telles que les télévisions ou les radios internes, 

ainsi que les communications par Internet. 

- Diffusion : la couverture d’une zone géographique par 

des programmes radiophoniques, et télévisuels ou des 

données y relatives. 

- Etablissements de communication audiovisuelle : les 

établissements exerçant des activités de production et 

d’émission, tels que les établissements publics ou privés 

de production et d’émission. 

- Etablissements privés de communication audiovisuelle 

: les établissements de communication audiovisuelle, à 

l’exclusion des établissements publics associatifs. 

- Etablissements audiovisuels associatifs : les 

établissements contrôlés ou gérés par des organisations 

ou associations à but non lucratif, qui exercent sur des 

bases non lucratives et diffusent des programmes 

destinés à des catégories sociales bien déterminées, et 

expriment leurs soucis et besoins spécifiques en 

conformité avec les particularités fixées par la 

législation en vigueur.  

4100، 

ماي  41المؤرخ في  4100لسنة  20و على المرسوم عدد 

المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل  4100

 4100لسنة  52م بالمرسوم عدد العمومية المنقح و المتم

  ،4100جوان  00المؤرخ في 

 42المؤرخ في  4100لسنة  88وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بتنظيم الجمعيات، 4100سبتمبر 

وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة إلصالح اإلعالم و 

 االتصال ،

 .وعلى مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر المرسوم اآلتي نصه

يضمن هذا المرسوم حرية االتصال  الفصل األول ـ

السمعي والبصري وينظم ممارستها ويحدث هيئة تعديلية 

 .مستقلة لالتصال السمعي و البصري

 ـ تعاريف 4الفصل 

 :يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم

اتصال سمعي وبصري : كل عملية وضع على ذمة  -

نت طريقة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفما كا

 .تقديمها

إعالم : عملية نقل خبر أو معلومة أو وجهة نظر أو  -

 .فكرة بغاية إكساب معرفة

خدمات اتصال سمعي وبصري : إرسال وبث معطيات  -

إذاعية أو تلفزية موجهة للعموم أو لجزء من العموم مجانا 

 .أو بمقابل

إرسال : نقل البرامج اإلذاعية أو التلفزية و المعطيات  -

ت العالقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية ذا

أو أسالك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة األنترنات أو 

أية وسيلة أخرى موجه للعموم ويقع استقباله في آن واحد 

سواء عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى إلكترونية. وال 

تعتبر إرساال االتصاالت الداخلية لمنظمات خاصة أو 

حكومية كالتلفزات أو اإلذاعات الداخلية أو هياكل 

 .االتصاالت بواسطة األنترانات

بث : تغطية منطقة جغرافية بالبرامج اإلذاعية والتلفزية  -

 .أو المعطيات ذات العالقة

منشآت اتصال سمعي وبصري: المنشآت التي تمارس  -

نشاط اإلنتاج و البث كالمنشآت العمومية أو الخاصة 

  .ساللإلنتاج واإلر

منشآت خاصة لالتصال السمعي والبصري: منشآت  -

االتصال السمعي والبصري التي ال تعتبر منشآت عمومية 

  .أو جمعياتية

منشآت سمعية وبصرية جمعياتية: المنشآت التي تملكها  -

أو تسيرها منظمات أو جمعيات ال تكتسي صبغة ربحية 

 والتي تعمل على أسس غير ربحية و تبث برامج تتجه

لفئات معينة وتعبر عن مشاغلها وحاجياتها الخصوصية 

 .وفق الميزات المحددة بالتشريع الجاري به العمل

مخطط ترددات البث : مخطط يتم على أساسه تخصيص  -

وتوزيع طيف ترددات البث بين مختلف االستعماالت 
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- Plan de fréquences d’émission : un plan en vertu 

duquel seront réservées réparties les différentes 

composantes du spectre des fréquences d’émission, en 

fonction de leurs multiples usages, tels que la 

transmission télévisuelle et radiophonique et l’octroi de 

licences d’émission aux plans national et local et entre 

les secteurs public et privé. 

- Spectre des fréquences d’émission : la partie du spectre 

des ondes électromagnétiques qui appartient au domaine 

public. 

- Publicité : toute opération de communication destinée 

au public et pour laquelle il est réservé une émission à 

titre onéreux et qui vise, directement ou indirectement, à 

promouvoir, à vendre ou à louer un produit ou un 

service, à défendre une opinion ou une cause ou à 

exercer une influence souhaitée par l’auteur de le 

publicité. 

- Publicité politique : toute opération de publicité 

adoptant des méthodes et techniques de promotion 

commerciale destinée au public visant à faire de la 

promotion pour une personne, une opinion, un 

programme, un parti ou une organisation politique à 

travers une chaîne radiophonique ou télévisée, qui 

consiste à réserver à l’annonceur une partie du temps 

d’émission télévisé ou radiophonique, réservé à la 

présentation des annonces de promotion politique à titre 

onéreux ou sans contre partie financière, en vue d’attirer 

le plus grand nombre possible d’auditeurs ou 

téléspectateurs vers leurs opinions ,dirigeants ,partis ou 

causes et d’influer sur le comportement et les choix des 

électeurs. 

- Censure : interdiction de publier, d’émettre, de 

diffuser, ou de présenter des informations ou des 

produits médiatiques, culturels ou artistiques 

entièrement ou partiellement, sur quelque support que ce 

soit. 

- Titulaire de la licence : personne physique ou morale 

bénéficiant d’une licence de création et d’exploitation d’ 

un établissement de communication audiovisuelle 

destinée au public.  

- Enregistrement : toute information audiovisuelle ou 

données y relatives enregistrée quelle qu’en soient la 

forme, la source, la date de production et le statut légal, 

qu’elle soit ou non la propriété de son producteur et 

qu’elle soit certifiée ou pas. 

 

CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales 

 

Art. 3 - La liberté de communication audiovisuelle est 

garantie, conformément aux conventions et pactes 

internationaux ratifiés par la Tunisie et aux dispositions 

du présent décret-loi. 

Art. 4 - Tout citoyen a le droit d’accès à l’information et 

à la communication audiovisuelle. 

Art. 5 - L’exercice des droits et libertés mentionnés aux 

articles 3 et 4 du présent décret-loi se fait sur la base des 

principes suivants : 

- Le respect des conventions et pactes internationaux 

relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés publiques, 

- La liberté d’expression, 

كالبث التلفزي واإلذاعي وإسناد رخص البث على 

ذلك بين القطاعين العام المستويين الوطني والمحلي وك

 .والخاص

ـ طيف ترددات البث : طيف الموجات الكهرومغناطيسية 

 .التي تعتبر جزءا من الملك العام

ـ إشهار : كل عملية اتصال موجهة للعموم خصص لها بث 

بمقابل تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية، بيع 

ر أو قضايا أو كراء منتجات أو إسداء خدمات أو تقديم أفكا

 .أو إحداث تأثير يرغب فيه صاحب اإلشهار

إشهار سياسي : كل عملية إشهار تعتمد أساليب و تقنيات 

التسويق التجاري موجهة للعموم تهدف إلى الترويج 

لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو منظمة سياسية 

بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية حيث تخصص للجهة المعلنة 

قت البث التلفزي أو اإلذاعي لتعرض فيه جزءا من و

إعالنات تسويق سياسي بمقابل أو بدون مقابل مالي من 

أجل استمالة أكثر ما يمكن من المتلقين إلى تقبل أفكارها أو 

قادتها أو حزبها أو قضاياها و التأثير على سلوك 

 .واختيارات الناخبين

حجب : منع نشر أو بث أو توزيع أو عرض معلومات  -

و منتجات إعالمية واتصالية أو ثقافية أو فنية، مهما كان أ

 .محملها، كليا أو جزئيا

صاحب اإلجازة : الذات الطبيعية أو المعنوية التي  -

تحصلت على إجازة لبعث واستغالل منشأة اتصال سمعي 

 .أو بصري موجه للعموم

تسجيل : كل معلومة سمعية و بصرية أو معطيات ذات  -

ها مهما كان شكلها أو مصدرها أو تاريخ العالقة تم خزن

إنتاجها أو نظامها القانوني سواء كان منتجها هو ماسكها 

 .أو ال و سواء كانت مصنَفة أو غير مصنَفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحكام عامة -الباب األول 

 

ـ حرية االتصال السمعي والبصري مضمونة  3الفصل 

 هاوفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت علي

 .الجمهورية التونسية و ألحكام هذا المرسوم

ـ لكل مواطن الحق في النفاذ إلى المعلومة وفي  2الفصل 

 .االتصال السمعي و البصري

ـ تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها  5الفصل 

من هذا المرسوم على أساس المبادئ  2و  3بالفصلين 

 :التالية

لية المتعلقة بحقوق ـ احترام المعاهدات والمواثيق الدو
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- L’égalité, 

- Le pluralisme d’expression des idées et opinions, 

- L’objectivité et la transparence. 

L’application de ces principes est soumise aux règles 

relatives au respect des droits d’autrui ou leur réputation 

et notamment :  

- Le respect de la dignité de l’individu et de la vie 

privée, 

- Le respect de la liberté de croyance, 

- La protection de l’enfant, 

- La protection de la sécurité nationale et de l’ordre 

public, 

- La protection de la santé publique, 

- L’encouragement de la culture et de la production en 

matière d’information et de communication nationale. 

 

 

 

CHAPITRE 2 De la haute autorité indépendante de 

la communication audiovisuelle (HAICA) 

 

Art. 6 - Est créée une instance publique indépendante 

dotée de la personnalité civile et de l’autonomie 

financière, dont le siège est à Tunis, appelée « Haute 

autorité indépendance de la communication 

audiovisuelle » (HAICA), chargée de garantir la liberté 

et le pluralisme de la communication audiovisuelle, 

conformément aux dispositions du présent décret-loi. 

La HAICA exerce ses prérogatives en toute 

indépendance, sans intervention d’aucune partie quel 

quelle soit, susceptible d’influer sur ses membres ou ses 

activités. 

 

Section première - Composition et organisation de la 

HAICA 

 

Art. 7 - La HAICA est dirigée par un organe collégial 

composé de neuf (9) personnalités indépendantes, 

reconnues pour leur expérience, leur compétence et leur 

intégrité dans le secteur de l’information et de la 

communication, nommées par décret, selon les 

indications ci-après : 

- Un membre désigné par le président de la république, 

après consultation des membres de la HAICA, qui 

assume les fonctions de président, 

- Deux membres désignés sur proposition du président 

du pouvoir législatif dont l’un au moins a une 

expérience dans le secteur audiovisuel public, 

- Deux membres : Un magistrat de l’ordre judiciaire du 

deuxième degré, au moins, et un conseiller auprès du 

tribunal administratif, proposés par les organisations 

professionnelles les plus représentatives des magistrats. 

L’un de ces magistrats assume les fonctions de vice 

président de la HAICA, 

- Deux membres désignés sur proposition des 

organisations professionnelles les plus représentatives 

des journalistes, 

- Deux membres désignés sur proposition des 

organisations professionnelles les plus représentatives, 

des professions audiovisuelles non journalistiques, 

 اإلنسان والحريات العامة،

 ـ حرية التعبير،

 ـ المساواة،

 ـ التعددية في التعبير عن األفكار و اآلراء،

 ـ الموضوعية و الشفافية،

وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام 

 : حقوق اآلخرين أو سمعتهم، ومنها بالخصوص

 الخاصة،ـ احترام كرامة اإلنسان والحياة 

 ـ احترام حرية المعتقد،

 ـ حماية الطفولة،

 ـ حماية األمن الوطني والنظام العام،

 ـ حماية الصحة العامة،

 .ـ تشجيع الثقافة واإلنتاج اإلعالمي واالتصالي الوطني

 

 في الهيئة العليا المستقلة  -الباب الثاني 

 لالتصال السمعي والبصري

 

لة تتمتع بالشخصية ـ تحدث هيئة عمومية مستق 1الفصل 

المعنوية واالستقالل المالي مقرها تونس العاصمة تسمى 

الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري تكلف 

بالسهر على ضمان حرية االتصال السمعي والبصري 

وتعدديته، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بهذا 

 .المرسوم

تدخل من أيَة  تمارس الهيئة مهامها باستقاللية تامة دون

 .جهة كانت من شأنه التأثير في أعضائها أو نشاطاتها

 

في تركيبة الهيئة العليا المستقلة لالتصال  -القسم األول 

 السمعي والبصري وتنظيمها

 

ـ تسير الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  7الفصل

والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة 

خبرة والكفاءة و النزاهة في مجاالت اإلعالم مشهود لها بال

 :واالتصال تعين بأمر وفق اإلجراءات التالية

ـ عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء 

 الهيئة ويتولى مهام الرئيس،

ـ عضوان : قاض عدلي من الرتبة الثانية على األقل 

ومستشار من القضاء اإلداري تقترحهما الهيئات المهنية 

كثر تمثيال للقضاة، و يتولى أحد هذين القاضيين مهام األ

نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي و 

 .البصري

ـ عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية 

تكون ألحدهما على األقل خبرة في القطاع السمعي 

 والبصري العمومي،

يال هنية األكثر تمثـ عضوان يعينان باقتراح من الهيئات الم

 للصحفيين،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات المهنية األكثر تمثيال 

  للمهن السمعية البصرية غير الصحفية،
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- Un membre désigné sur proposition des organisations 

les plus représentatives des propriétaires d’entreprises 

d’information et de communication. 

Ne peuvent être désignés membres de la HAICA les 

personnes ayant assumé des responsabilités 

gouvernementales. ou électives publiques, partisanes ou 

politiques ou ayant été salariées d’un parti politique, 

pendant les deux années précédant leur nomination. 

Ne peuvent être également désignés membres de la 

HAICA ceux détenant, directement ou indirectement, 

des participations ou des intérêts financiers dans des 

entreprises d’information et de communication, sauf s’il 

est établi qu’ils ont renoncé à ces intérêts ou 

participations. 

Les membres de l’instance exercent leurs fonctions 

obligatoirement à temps plein. 

Le président, le vice-président et les membres de la 

HAICA sont désignés pour un mandat de six (6) ans 

,non renouvelable. 

Le tiers (1/3) des membres de la HAICA est renouvelé, 

alternativement, tous les deux (2) ans. 

Toute vacance d’une durée supérieure à six (6) mois 

précédant la fin du mandat, doit être pourvue dans les 

quinze (15) jours suivants cette vacance, en tenant 

compte des dispositions du premier alinéa de cet article. 

Les membres désignés pour pourvoir à cette vacance 

exercent leurs fonctions pour la période restante du 

mandat des membres qu’ils ont remplacés. 

Le mandat des membres suppléants peut être renouvelé 

si la période d’exercice de leurs fonctions n’excède pas 

deux (2) ans. 

Art. 8 - Les membres de la HAICA exercent leurs 

fonctions en toute indépendance et neutralité, au service 

exclusif de l’intérêt général. 

Durant la période de leur mandat, les membres de la 

HAICA ne peuvent être démis ou suspendus de leurs 

fonctions, sauf dans les cas suivants et sur la base d’une 

décision motivée, adoptée après un vote de la HAICA et 

après avoir accordé au membre intéressé le droit de se 

défendre : 

- L’absence sans motif trois fois successives, aux 

réunions de la HAICA, 

- La violation du secret des délibérations de la HAICA, 

- La violation des interdictions imposées aux membres 

de la HAICA. 

Les décisions relatives à la suspension ou à l’exclusion 

des activités d’un membre de la HAICA sont soumises 

au contrôle du tribunal administratif, conformément aux 

procédures du contentieux en matière d’excès de 

pouvoir. 

Art. 9 - Le conseil de la HAICA est assisté par deux (2) 

rapporteurs au moins nommés par le président de la 

HAICA, en concertation avec ses membres, et d’un 

secrétariat général et des services administratifs 

nécessaires à la bonne marche de la HAICA et qui sont 

placés sous l’autorité de son président. 

Art. 10 - Est formellement interdit le cumul entre le 

mandat de membre de la HAICA et toute responsabilité 

politique, mandat électif ou fonction publique ou toute 

activité professionnelle permanente qui serait de nature 

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات األكثر تمثيلية ألصحاب 

 المنشآت اإلعالمية واالتصالية،

وال يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو 

مية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء نيابية عمو

لحزب سياسي خالل السنتين السابقتين لتعيينهم كما ال 

يمكن تعيين من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعالمية 

واتصالية إال إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو 

ئة مهامهم وجوبا كامل المساهمات. ويباشر أعضاء الهي

 .الوقت

يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات 

غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل 

 .سنتين بالتناوب

وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ 

انتهاء مدة العضوية، يقع سده خالل الخمسة عشر يوما 

وثه، مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من هذا الموالية لحد

 .الفصل

ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة 

المتبقية لألعضاء الذين عينوا لتعويضهم. و يمكن تجديد 

مدة العضوية بالنسبة لألعضاء المعينين لسد الشغور في 

 .حالة توليهم لمهامهم لفترة ال تتجاوز سنتين

 

 

 

ـ يمارس أعضاء الهيئة مهامهم في كنف  8 الفصل

االستقاللية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة 

دون غيرها. وال يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة 

مدة توليهم لمهامهم إال في الحاالت التالية و بمقرر معلل 

تتخذه الهيئة بالتصويت وبعد تمكين المعني من حقه في 

 : الدفاع عن نفسه

 التغيب دون عذر ثالث مرات متتالية عن جلسات الهيئة، -

 خرق سرية أعمال الهيئة، -

 .مخالفة التحجيرات المقررة ألعضاء الهيئة -

وتخضع مقررات التعليق والعزل لرقابة المحكمة اإلدارية 

 .طبق إجراءات قضاء مادة تجاوز السلطة

 

 

 

 

ل يعينهما ـ يساعد مجلس الهيئة مقرران على األق 9الفصل 

رئيس الهيئة بالتشاور مع أعضائها وكتابة عامة و 

المصالح اإلدارية الضرورية لحسن سير الهيئة توضع 

 .تحت سلطة رئيسها

ـ ال يجوز الجمع بين مهام العضوية في الهيئة  01الفصل 

العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري وبين أية 

يفة عمومية أو أي مسؤولية حزبية أو مهمة انتخابية أو وظ

نشاط مهني قار من شأنه أن يحد من استقاللية أعضاء 
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à limiter l’indépendance des membres de la HAICA, à 

l’exception des taches occasionnelles d’enseignement et 

de recherche. 

Est également interdite à tout membre de la HAICA la 

participation financière ou les intérêts financiers directs 

ou indirects, dans des établissements d’information et de 

communication. 

Les membres de la HAICA sont tenus lors de leur prise 

de fonction et à la fin de leur mission, de présenter une 

déclaration sur l’honneur au premier président de la cour 

des comptes indiquant leurs revenus et leurs biens. 

Art. 11 - Il est formellement interdit aux membres de la 

HAICA, de percevoir, directement ou indirectement, 

une quelconque rémunération, à l’exclusion des droits 

leur revenant en contrepartie de services rendus avant le 

début de leur mandat et sous réserve des droits de 

propriété littéraire et artistique.  

Les membres de la HAICA concernés sont tenus, le cas 

échéant, de régulariser leur situation dans un délai de 

deux (2) mois, sous peine d’être considérés, 

automatiquement, démissionnaires. 

Les membres de la HAICA sont tenus également 

d’informer, immédiatement, le président de l’instance de 

tout changement de leur situation pouvant influer sur 

leur indépendance. 

Les membres de la HAICA ne peuvent dans tous les cas, 

participer à des réunions de l’instance dont l’ordre du 

jour comporte des questions dans lesquelles ils ont des 

intérêts directs ou indirects. 

Art. 12 - Les membres de la HAICA et son personnel 

s’engagent au respect du secret professionnel concernant 

les faits, actes et informations auxquelles ils auront eu 

accès ou dont ils ont eu connaissance à l’occasion de 

l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des 

informations nécessaires à l’élaboration des rapports 

annuels et périodiques de la HAICA. 

Pendant la durée de leur mandat et durant les deux (2) 

années suivant la fin de ce mandat, les membres de la 

HAICA s’interdisent formellement toute prise de 

position publique portant atteinte au secret des 

délibérations, concernant les questions débattues par 

l’instance ou précédemment examinées par elle ou 

pouvant leur être soumises dans le cadre de l’exercice de 

leurs fonctions. 

Ces dispositions s’appliquent également au personnel 

administratif et à toute personne appelée, compte tenu 

de ses fonctions ou de ses attributions à participer aux 

travaux de la HAICA. 

Art. 13 - Le président de la HAICA peut désigner des 

experts contractuels, choisis pour leur expérience et leur 

compétence dans le domaine de l’information et de la 

communication audiovisuelle, afin de l’assister dans la 

réalisation des expertises et des missions qu’il leur 

confie dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives. 

Art. 14 - Les indemnités et avantages accordés au 

président et aux membres de la HAICA sont fixés par 

décret. 

 

Section 2 - Des prérogatives de la HAICA 

الهيئة باستثناء مهام عرضية في التدريس والبحث. كما ال 

يجوز أن تكون ألي عضو، بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعالمية 

 .واتصالية

 تصال السمعييتولى أعضاء الهيئة العليا المستقلة لال

والبصري في بداية مهامهم وعند انتهائها تقديم تصريح 

على الشرف إلى الرئيس األول لدائرة المحاسبات ينص 

 .على مداخيلهم وممتلكاتهم

ـ ال يجوز ألعضاء الهيئة أن يتقاضوا، بصورة  00الفصل 

مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة باستثناء المستحقات 

ل الخدمات المقدمة قبل مباشرة الراجعة إليهم في مقاب

مهامهم على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية األدبية 

 .والفنية

ويجب على األعضاء المعنيين، إن اقتضى الحال، تسوية 

 .وضعياتهم في أجل شهرين وإال اعتبروا مستقيلين آليا

كما يجب عليهم فورا إحاطة رئيس الهيئة علما بكل تغيير 

 .من شأنه اإلخالل باستقالليتهم يطرأ على وضعياتهم ،

وال يمكن لألعضاء في كل الحاالت، المشاركة في جلسات 

الهيئة التي تدرج في جدول أعمالها مسائل تكون لهم فيها 

  .مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

 

 

 

ـ يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها بكتمان السر  04الفصل 

ومات التي المهني فيما يخص الوقائع واألعمال والمعل

يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة 

مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري إلعداد 

 .التقارير السنوية والدورية التي تعدها الهيئة

يتعين على أعضاء الهيئة، طيلة مدة عضويتهم وخالل 

سنتين انطالقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، االمتناع عن 

ي موقف علني يخل بسرية المفاوضات بخصوص اتخاذ أ

المسائل التي تبت فيها الهيئة أو التي سبق للهيئة البت فيها 

 .، أو التي يمكن أن تحال إليهم في نطاق ممارسة مهامهم

وتنطبق هذه األحكام كذلك على األعوان اإلداريين وعلى 

كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشموالته للمشاركة في 

 .يئةأعمال اله

 

 

ـ يمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع  03الفصل 

اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان اإلعالم 

واالتصال السمعي و البصري للمساعدة على القيام 

باالختبارات و المهام التي يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة 

 .في نطاق مشموالته

المتيازات المخولة لرئيس ـ تحدد المنح و ا 02الفصل 

 .الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر
 

القسم الثاني ـ في اختصاصات الهيئة العليا المستقلة 

 لالتصال السمعي والبصري
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Sous-section 1 - Les prérogatives de contrôle et de 

décision 
Art. 15 - La HAICA veille à l’organisation et à la 

régulation de la communication audiovisuelle, 

conformément aux principes suivants : 

- Le renforcement de la démocratie et des droits de 

l’Homme et la consécration de la suprématie de la loi, 

- Le renforcement et la protection de la liberté 

d’expression, 

- Le renforcement du secteur audiovisuel national 

public, privé et associatif, 

- Le renforcement du droit du public à l’information et 

au savoir, à travers la garantie du pluralisme et de la 

diversité dans les programmes se rapportant à la vie 

publique, 

- L’empêchement de la concentration dans la propriété 

dans les médias audiovisuels et l’instauration du 

concurrence loyale dans le secteur, 

- La consécration d’un paysage médiatique audiovisuel 

pluraliste, diversifié et équilibré de nature à respecter les 

valeurs de liberté, de justice et d’exclusion de la 

discrimination de race, de sexe ou de religion, 

- La promotion de la programmation d’une information 

précise et équilibrée,  

- L’encouragement de programmes éducatifs de haute 

qualité, 

- Le renforcement de la diffusion des services de 

communication audiovisuelle sur la plus large échelle 

géographique possible, aux plans national, régional et 

local, 

- La promotion d’une programmation et d’une émission 

exprimant et renforçant la culture nationale, 

- Le renforcement de la maîtrise de l’utilisation des 

nouvelles technologies, 

- La consolidation des capacités financières et 

compétitives des établissements de communication 

audiovisuelle dans la république tunisienne, 

- Le renforcement de la formation des ressources 

humaines à hautes compétences.  

Art. 16 - La HAICA est chargée de : 

- Veiller à imposer le respect des règles et des régimes 

régissant le secteur audiovisuel par toutes les instances, 

autorités, établissements et parties concernés, 

- Examiner les demandes d’octroi des licences de 

création et d’exploitation des établissements de 

communication audiovisuelle, 

- Examiner les demandes d’octroi de licences de 

création et d’exploitation des chaînes radiophoniques et 

télévisés associatives à but nom lucratif, aux 

associations tunisiennes créées conformément à la 

législation en vigueur et ce par dérogation aux 

dispositions de l’article 2 du code de commerce. 

Les licences ne peuvent être cédées aux tiers que dans 

des cas exceptionnels et après accord de la HAICA. 

- Coordonner avec l’agence nationale des fréquences 

l’octroi des fréquences nécessaires réservées aux 

services de la communication audiovisuelle, 

- Ordonner à l’agence nationale des fréquences de 

mettre les fréquences réservées au secteur audiovisuel à 

la disposition les établissements concernés, en 

 الفرع األول ـ في االختصاصات الرقابية والتقريرية
ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  05الفصل 

تصال السمعي و والبصري على تنظيم وتعديل اال

  : البصري وفقا للمبادئ التالية

 ـ دعم الديمقراطية و حقوق اإلنسان وسيادة القانون،

 ـ دعم حرية التعبير و حمايتها،

ـ دعم قطاع االتصال السمعي والبصري الوطني العمومي 

 والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه،

 ـ دعم حقوق العموم في اإلعالم والمعرفة من خالل ضمان

 التعددية والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام،

ـ تجنب التركيز في ملكية وسائل االتصال السمعي 

 والبصري وإرساء منافسة نزيهة في القطاع،

ـ إرساء مشهد إعالمي سمعي وبصري تعددي ومتنوع 

ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على 

 ين،أساس األصل أو الجنس أو الد

 ـ السهر على برمجة إعالمية دقيقة ومتوازنة،

 ـ تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،

ـ دعم توزيع الخدمات االتصالية السمعية والبصرية على 

أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا و محليا و 

 دوليا،

 ـ تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية ودعمهما،

 ستعمال التكنولوجيات الحديثة ،ـ دعم التحكم في ا

ـ تعزيز القدرات المالية والتنافسية لمنشآت االتصال 

 السمعي والبصري في الجمهورية التونسية،

 .ـ دعم تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية

 

 

 

 

ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  01الفصل 

 :والبصري

لسلطات والمؤسسات ـ السهر على فرض احترام جميع ا

واألطراف المتدخلة للقواعد واألنظمة المنطبقة على قطاع 

 االتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح اإلجازات المتعلقة بإحداث 

  واستغالل منشآت االتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح اإلجازات المتعلقة بإحداث 

ة جمعياتية لغاية غير واستغالل قنوات إذاعية أو تلفزي

ربحية لفائدة الجمعيات التونسية المحدثة وفقا للتشريع 

من  4الجاري به العمل وذلك استثناء ألحكام الفصل 

 .المجلة التجارية

وال يمكن إحالة اإلجازة للغير إال في حاالت استثنائية و 

  .بعد موافقة الهيئة

ـ التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص 

الترددات الالزمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات 

 االتصال السمعي والبصري،

ـ اإلذن للوكالة الوطنية للترددات بوضع ترددات البث 



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              65 

coordination avec les instances concernées, 

La priorité dans l’octroi, des fréquences est donnée aux 

établissements ayant une mission de service public, 

- L’adoption des cahiers des charges et des conventions 

de licences spécifiques aux établissements de 

communication audiovisuelle, leur conclusion et le 

contrôle du respect de leurs dispositions,  

- Contrôler le respect par les établissements de 

communication audiovisuelle des clauses des cahiers 

des charges et de manière générale, le respect des règles 

déontologiques régissant le secteur de l’audiovisuel, 

- Veiller à garantir la liberté d’expression, le pluralisme 

d’idées et d’opinions, en particulier en ce qui concerne 

l’information politique de la part des secteurs public et 

privé de l’audiovisuel.  

- Dans ce cadre la HAICA élabore un rapport périodique 

sur ses activités, qui sera rendu public et soumis à la 

présidence de l’autorité législative et au président de la 

république. Ce rapport doit comporter un recensement 

des temps de parole accordés aux différentes 

personnalités politiques, syndicales et professionnelles 

dans les programmes diffusés par les établissements 

publics de communication audiovisuelle. La HAICA y 

émet les avis et les recommandations qu’elle jugera 

utiles, 

- Veiller au respect des textes législatifs et 

réglementaires fixant les règles et les conditions 

relatives à la production, la programmation et la 

diffusion de séquences relatives aux campagnes 

électorales, que les établissements de communication 

audiovisuelle dans les secteurs public et privé se doivent 

de respecter, 

- Fixer les règles de conduite relatives à la publicité et 

contrôler leur respect par les établissements de 

communication audiovisuelle,  

- Fixer les normes à caractère juridique et technique 

relatives à la mesure d’audience (audimat) des 

programmes diffusés par les établissements de 

communication audiovisuelle et contrôler leur respect, 

- Trancher les litiges afférents à la création et à 

l’exploitation des chaînes d’établissements de 

communication audiovisuelle, 

- Sanctionner les infractions commises par les des 

établissements de communication audiovisuelle, 

conformément à la législation, aux cahiers des charges 

et aux conventions de licence y afférentes.  

Art. 17 - Les fréquences radioélectriques sont octroyées 

par l’agence nationale des fréquences, conformément au 

plan national des fréquences radio électriques, en 

coordination avec la HAICA. 

Art. 18 - Les licences relatives à l’exploitation des 

établissements de communication audiovisuelle sont 

accordées moyennant une redevance dont le montant est 

fixé par décision de la HAICA, en concertation avec 

l’agence nationale des fréquences et l’office national de 

télédiffusion. 

Sous-section 2 - Les attributions consultatives 
Art. 19 - La HAICA est chargée : 

- D’émettre obligatoirement des avis aux autorités 

législatives et au gouvernement au sujet des projets de 

المخصصة للقطاع السمعي و البصري على ذمة المنشآت 

 المعنية بالتنسيق مع بقية الهيئات المعنية،

وتعطى األولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات 

 .سسات المرفق العاممؤ

ـ ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات اإلجازة الخاصة 

بمنشآت االتصال السمعي و البصري وإبرامها و مراقبة 

 احترامها ؛

ـ مراقبة تقيد منشآت االتصال السمعي و البصري 

بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها 

 للمبادئ والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع؛

ـ السهر على ضمان حرية التعبير و التعددية في الفكر 

والرأي، خاصة فيما يتعلق باإلعالم السياسي، سواء من 

قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العمومي لإلتصال 

 .السمعي والبصري

ـ وفي هذا اإلطار، تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في 

، سة السلطة التشريعيةنشاطها ينشر للعموم ويوجه إلى رئا

وإلى رئيس الجمهورية ، يبين المدة الزمنية التي 

استغرقتها مداخالت الشخصيات السياسية أو النقابية أو 

المهنية في برامج منشآت االتصال السمعي و البصري. و 

لها إبداء جميع المالحظات و رفع التوصيات التي ترى 

  فيها فائدة،

 التشريعية والترتيبية التيـ السهر على احترام النصوص 

تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث 

الفقرات المتعلقة بالحمالت االنتخابية التي يتعين التقيد بها 

من قبل منشآت االتصال السمعي و البصري بالقطاعين 

 العمومي والخاص،

ـ وضع القواعد السلوكية المتعلقة باإلشهار ومراقبة تقيد 

  تصال السمعي و البصري بها ،أجهزة اال

ـ العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني 

لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت االتصال السمعي 

  والبصري ومراقبة التقيد بها،

ـ البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات االتصالية 

 السمعية و البصرية واستغاللها،

الفات المرتكبة من قبل منشآت اإلعالم ـ معاقبة المخ

السمعي والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط و 

 .اتفاقيات اإلجازة ذات الصلة

ـ يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من  07الفصل 

قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني 

ليا عللترددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة ال

 .المستقلة لالتصال السمعي والبصري

ـ تخضع اإلجازات المتعلقة باستغالل منشآت  08الفصل 

اتصال سمعي وبصري لمعلوم يضبط بقرار من الهيئة 

العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع 

الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني لإلرسال 

 .اإلذاعي و التلفزي

 ع الثاني ـ في االختصاصات االستشاريةالفر

ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  09الفصل 
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loi, projets de décrets-loi ou projets de décrets à 

caractère réglementaire, relatifs au secteur de la 

communication audiovisuelle, 

- D’émettre des avis aux autorités législatives et au 

gouvernement sur toutes les questions qui lui sont 

soumises par le président de l’autorité législative ou le 

premier ministre, et relatives au secteur de la 

communication audiovisuelle, 

- De proposer toutes les mesures et particulièrement les 

mesures d’ordre juridique, qui sont de nature à garantir 

le respect des principes énoncés dans la constitution et 

dans les textes législatifs et réglementaires y rattachés, 

- De présenter des propositions relatives aux réformes à 

caractère législatif et réglementaire exigées par 

l’évolution technologique, économique, sociale et 

culturelle dans le secteur de la communication 

l’audiovisuelle, 

- D’émettre des avis conformes concernant la 

nomination des présidents directeurs généraux des 

établissements publics de la communication 

audiovisuelle. 

 

 

 

Art. 20 - La HAICA élabore un rapport annuel qui 

comporte : 

- Une copie du rapport d’audit et de contrôle des 

comptes de l’instance, 

- Les résultats et l’état des finances de l’instance, 

- Le budget prévisionnel de l’exercice de l’année 

suivante, 

- Une présentation des différentes activités de l’année 

précédente, 

- Les données relatives aux licences accordées, aux 

litiges et travaux d’investigation menés par l’instance, 

- Les sanctions infligées par l’instance et les décisions y 

afférentes, 

- Les données relatives au plan des fréquences, 

- Une analyse concernant le degré de réalisation des 

objectifs fixés pour l’année précédente, 

- Un descriptif des objectifs pour l’année suivante. 

Le rapport comporte également les suggestions et les 

recommandations que la HAICA juge opportunes pour 

la promotion de la liberté de l’information et de la 

communication audiovisuelle, sa compétence 

professionnelle, sa qualité et sa diversité.  

Ce rapport est publié et mis en ligne sur le site WEB de 

l’instance. Une copie du rapport est adressée au 

président de la république, au président de l’autorité 

législative et aux établissements de communication 

concernés. 

 

Section 3 - Fonctionnement de la HAICA 

 

Art. 21 - Les réunions de la HAICA se tiennent de 

manière périodique, tel que fixé par son règlement 

intérieur ou chaque fois qu’il s’avère nécessaire, sur 

convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses 

membres. 

Les réunions de la HAICA ne sont légales que si le deux 

  :والبصري

ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول 

مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم أو مشاريع األوامر 

 ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع االتصال السمعي و

 البصري،

ـ إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كل المسائل 

التي يحيلها عليها رئيس للسلطة التشريعية أو الوزير 

 األول، فيما يتعلق بقطاع االتصال السمعي و البصري ،

ـ اقتراح مختلف اإلجراءات، وبالخصوص اإلجراءات 

بادئ لمذات الطابع القانوني التي من شأنها ضمان التقيد با

المنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية و 

 الترتيبية ذات الصلة،

ـ تقديم االقتراحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة 

التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي 

واالقتصادي واالجتماعي والثقافي ألنشطة قطاع االتصال 

 السمعي و البصري،

المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء  ـ إبداء الرأي

المديرين العامين للمؤسسات العمومية لالتصال السمعي و 

 .البصري

ـ تعد الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  41الفصل 

 : والبصري تقريرا سنويا يتضمن

 ـ نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة،

  مالية للهيئة،ـ بيان النتائج والوضعية ال

 ـ الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية،

ـ عرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خالل السنة 

 المنقضية،

ـ المعطيات المتعلقة باإلجازات المسندة والنزاعات 

 والتحريات التي وقع القيام بها ،

ـ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات 

 ة بها،المتعلق

 ـ المعطيات المتعلقة بمخطط الترددات ،

ـ تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف المرسومة خالل السنة 

 المنقضية ،

 ـ صياغة األهداف المتعلقة بالسنة المقبلة ،

ـ ويتضمن التقرير االقتراحات و التوصيات التي تراها 

مناسبة لتطوير حرية اإلعالم واالتصال السمعي 

 ته وجودته وتعدديته،والبصري وكفاء

ينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع اإللكتروني للهيئة 

وتوجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس 

 . السلطة التشريعية والمنشآت االتصالية المعنية

 

 القسم الثالث ـ في سير أعمال الهيئة

 

ـ تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده  40الفصل 

خلي أو كلما اقتضى األمر بدعوة من رئيسها أو نظامها الدا

من ثلث أعضائها وال تكون جلساتها قانونية إال بحضور 

ثلثي أعضائها على األقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في 
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tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents dont 

le président ou le vice-président, en cas d’empêchement 

de ce dernier. 

Les décisions de la HAICA sont prises et ses avis sont 

émis à la majorité des membres présents. En cas 

d’égalité des voix, la voix du président est 

prépondérante 

A défaut de quorum le président de la HAICA procède à 

une nouvelle convocation dans le délai d’une semaine et 

la HAICA se réunit dans ce cas valablement quelque 

soit le nombre des membres présents. 

La HAICA se réunit pour examiner et débattre des 

questions inscrites à son ordre du jour qui est fixé par 

son président et ses délibérations sont secrètes. 

La HAICA établit son propre règlement intérieur. Son 

président la représente auprès des tiers. 

Art. 22 - Pour l’accomplissement de sa mission la 

HAICA recrute un groupe de contrôleurs qui seront 

placés sous l’autorité de son président, ils seront 

habilités par lui et assermentés pour l’accomplissement 

de leurs taches. Ils sont chargés, en cas de besoin, de 

contrôler les documents et de procéder aux 

investigations nécessaires sur le terrain en vue de 

constater et établir la preuve des violations de la 

législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que 

des dispositions des cahiers des charges et conventions 

de licence. 

Les contrôleurs sont chargés notamment : 

- D’enregistrer tous les programmes radiophoniques et 

télévisuels par les moyens appropriés, 

- De collecter toutes les informations nécessaires pour 

s’assurer du respect des obligations auxquelles sont 

soumises les personnes physiques et morales titulaires 

de la licence, 

Les contrôleurs sont assistés, en cas de besoin, par les 

officiers de la police judiciaire indiqués aux points 3 et 4 

de l’article 10 du code de procédure pénale. 

Il est interdit de divulguer les informations obtenues par 

les contrôleurs et de les communiquer, sauf décision 

juridictionnelle. Il est également interdit d’utiliser ces 

informations à des fins autres que celles relatives aux 

missions qui leur sont confiées. 

La HAICA procède avec l’agence nationale des 

fréquences et l’office national de télédiffusion au 

contrôle technique de l’utilisation des fréquences 

radiophoniques réservées aux services de la 

communication audiovisuelle. 

 

 

Section 4 - Organisation administrative et financière 

de la HAICA 

 

Art. 23 - La HAICA est dotée d’un budget autonome, 

élaboré par son président et adopté par le conseil de 

l’instance. 

Le budget de la HAICA comporte un titre I et un titre II. 

Le titre I concerne les dépenses de fonctionnement et les 

recettes ordinaires. 

Les recettes ordinaires sont constituées : 

- Des fonds propres, 

صورة التعذر. وتتخذ قراراتها و تصدر آراءها بأغلبية 

األعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في 

صورة عدم توفر النصاب، يدعو حالة التساوي. وفي 

رئيس الهيئة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع تنعقد مهما كان 

 .عدد األعضاء الحاضرين

وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في 

 .جدول أعمال يحدده رئيسها وتكون مداوالت الهيئة سرية

 .ريوتضع الهيئة نظامها الداخلي. و يمثلها رئيسها لدى الغ

 

 

 

 

 

ـ للقيام بالمهام المسندة إليها تنتدب الهيئة،  44الفصل 

مجموعة مراقبين مؤهلين من قبل رئيس الهيئة من بين 

األعوان المنتمين إلى الصنف )أ( ومحلفين للغرض 

يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون، عند الحاجة، 

بمراقبة الوثائق وبالمراقبة على عين المكان قصد معاينة 

بات المخالفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و وإث

  .ألحكام كراسات الشروط و اتفاقيات اإلجازة

  :يكلف المراقبون المذكورون خاصة بما يلي

تسجيل جميع البرامج اإلذاعية والتلفزية بالوسائل  -

  المالئمة ؛

جمع كل المعلومات الالزمة للتأكد من التقيد بااللتزامات  -

وضة على األشخاص الطبيعيين والمعنويين المفر

 .المتحصلين على إجازة

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، مأمورو الضابطة 

من مجلة  01من الفصل  2و  3العدلية المبينون بالعددين 

  اإلجراءات الجزائية،

ويمنع إفشاء المعلومات المتحصل عليها من قبل المراقبين 

ائي، و ال يجوز استعمال هذه واإلدالء بها، إال بإذن قض

المعلومات ألغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام 

 .المسندة إليهم

وتتولى الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري 

بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني 

لإلرسال اإلذاعي والتلفزي المراقبة التقنية الستعمال 

الراديوية المخصصة لخدمات االتصال السمعي الترددات 

 .والبصري

 

 القسم الرابع ـ في التنظيم اإلداري و المالي للهيئة

 

ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  43الفصل 

والبصري بميزانية مستقلة يعدها رئيسها و تصادق عليها 

 .هيئتها الجماعية

 .ل و عنوان ثانتتكون ميزانية الهيئة من عنوان أو

يتضمن العنوان األول نفقات التصرف و الموارد 

 .االعتيادية
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- Des subventions accordées, sur le budget de l’Etat, 

- Des contributions, dons et legs, 

- Des ressources diverses. 

Le titre II concerne les dépenses et les recettes de 

développement y compris les subventions 

d’équipements accordées sur le budget de l’Etat. 

 

 

 

Art. 24 - Le président de la HAICA est l’ordonnateur 

principal des dépenses et des recettes inscrites au budget 

de l’instance. Il peut désigner des ordonnateurs 

secondaires. 

 

Art. 25 - Les dispositions relatives au contrôle général 

des dépenses publiques ne s’appliquent pas aux 

dépenses de la HAICA qui sont soumises au contrôle 

d’un contrôleur d’état et de la cour des comptes. 

 

Art. 26 - La HAICA est dotée de services administratifs 

comprenant des employés détachés par des 

administrations publiques et par des agents recrutés 

conformément au statut des personnels de l’instance, tel 

que fixé par le conseil de la HAICA et approuvé par 

décret 

 

CHAPITRE 3. Les litiges et les sanctions 

 

Art. 27 - La HAICA intervient, par auto-saisine sur 

demande préalable, pour contrôler le degré de respect 

des principes généraux d’exercice des activités de 

communication audiovisuelle, conformément à la 

législation en vigueur. 

Art. 28 - Au cas ou des faits constituant une infraction 

aux textes en vigueur sont portés à la connaissance des 

contrôleurs, tels que les pratiques contraires au respect 

dû à la personne humaine et sa dignité, à la protection 

des enfants, à la déontologie de la profession, ainsi que 

toute violation des dispositions des cahiers des charges 

par les établissements titulaires de la licence, ceux-ci 

sont tenus d’en informer immédiatement le président de 

la HAICA qui décide, après délibération du conseil de 

l’instance, des mesures à prendre, y compris porter 

l’affaire devant les autorités administratives, 

juridictionnelles et professionnelles compétentes. 

Art. 29 - En cas de violation des dispositions et 

obligations prévues par les textes en vigueur, les cahiers 

des charges, ou les conventions de licence, le président 

de la HAICA adresse un avertissement à l’établissement 

concerné en vue de cesser les pratiques contraires à la 

législation, aux cahiers des charges ou conventions de 

licence. Le contrevenant se doit d’obtempérer à 

l’avertissement dans un délai ne dépassant pas quinze 

(15) jours, à compter de la date de réception de 

l’avertissement. 

En cas de refus d’obtempérer, la HAICA peut décider 

après délibération, ce qui suit : 

- Ordonner la publication de l’avertissement par voie de 

presse ou sa diffusion obligatoire par les chaînes de 

l’établissement concerné ou les deux mesures à la fois, 

 : و تشمل الموارد االعتيادية

 ـ الموارد الذاتية،

 ـ االعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة،

 ـ التبرعات والهبات والوصايا،

 .ـ الموارد المختلفة

ي ذلك ف ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما

 .منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة

ـ رئيس الهيئة هو آمر الصرف األول  42الفصل 

لإليرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة العليا 

لالتصال السمعي والبصري . ويجوز له أن يعين آمري 

 .صرف مساعدين

 ـ ال تنطبق األحكام المتعلقة بالرقابة العامة 45الفصل 

للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة العليا لالتصال 

السمعي والبصري وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب دولة 

 .ولدائرة المحاسبات

ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان  41الفصل 

ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا 

 طه مجلس الهيئةللنظام األساسي ألعوان الهيئة الذي يضب

 .و تتم المصادقة عليه بأمر

 

 الباب الثالث ـ في النزاعات والعقوبات

 

ـ تتعهد الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  47الفصل 

والبصري من تلقاء نفسها أو بطلب مسبق بمراقبة مدى 

احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة االتصال السمعي 

  .لجاري به العملوالبصري طبقا للتشريع ا

ـ في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة  48الفصل 

للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية 

لالحترام الواجب لشخص اإلنسان وكرامته وحماية 

األطفال أو لألخالقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات 

كراسات الشروط من قبل المنشآت صاحبة اإلجازة، يعلم 

لمراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير ا

الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع األمر 

 .إلى السلطات اإلدارية والقضائية والمهنية المختصة

 

ـ في حالة خرق المقتضيات وااللتزامات  49الفصل 

الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات 

قيات اإلجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها الشروط أو باتفا

إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون 

أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية اإلجازة. وعلى 

المخالف االمتثال لهذا التنبيه في أجل ال يتجاوز خمسة 

 .عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه

 ئة العليا، أن تقرر بعدوفي حالة عدم االمتثال ، يمكن للهي

 : التداول ما يلي

ـ اإلذن بنشر اإلنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات 

 المنشأة أو االثنين معا،

توقيف اإلنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة  -
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- Suspendre, pendant une durée maximale d’un mois, la 

production ou la diffusion d’un service ou des services 

relatifs à un programme, une partie d’un programme 

donné ou d’un spot publicitaire, 

- Réduire la durée de la licence, 

- En cas de récidive, ordonner la suspension temporaire 

ou le retrait définitif de la licence, 

- Infliger une amende suivie, le cas échéant, d’une 

suspension provisoire ou définitive de la production ou 

de la diffusion. 

Dans tous les cas, la sanction doit être proportionnelle à 

la gravité de l’infraction commise et au bénéfice que le 

contrevenant aurait pu tirer de cette infraction et sans 

que la sanction ne dépasse cinq pour cent (5%) du 

chiffre d’affaires net d’impôt, réalisé durant l’exercice 

financier clos de l’année précédant celle de l’infraction.  

- Porter le cas échéant l’affaire devant les autorités 

juridictionnelles ou professionnelles compétentes. 

Art. 30 - En cas d’infraction grave constituant une 

violation des dispositions de l’article 5 du présent 

décret-loi pouvant occasionner un grave préjudice 

difficilement réparable, la HAICA peut décider la 

suspension immédiate du programme en question, par 

décision motivée, après avoir invité le contrevenant à 

comparaître, et lui avoir notifié l’objet de l’infraction.  

En cas de grande urgence et une fois informé de 

l’infraction, le président de la HAICA invite le 

contrevenant à comparaître au jour et heure fixés par lui, 

même les jours de congés et les jours de fêtes officielles. 

La convocation indique obligatoirement l’infraction 

reprochée à l’intéressé. 

Le président de la HAICA peut après avoir entendu le 

contrevenant et lui avoir permis de présenter sa défense, 

ordonner la suspension provisoire immédiate du 

programme objet de l’infraction. 

L’absence du contrevenant ne met pas obstacle à la prise 

d’une telle décision. 

Le président soumet le dossier au conseil de l’instance 

dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date 

de notification de la décision de suspension provisoire 

du programme objet de l’infraction. 

Au cas où le titulaire de l’autorisation d’utilisation des 

fréquences radioélectriques de la licence ne respecte pas 

les conditions fixées à cet effet, le président de la 

HAICA lui adresse une mise en demeure en vue de 

mettre un terme à ces violations dans un délai de quinze 

(15) jours, s’il n’obtempère pas, le président de 

l’instance ordonne à l’agence national des fréquences de 

suspendre l’autorisation d’utilisation des fréquences. 

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’âpres avoir 

informé l’intéressé et lui avoir permis de prendre 

connaissance de son dossier d’accusation et d’assurer sa 

défense. 

Le contrevenant dispose d’un droit de recours contre les 

décisions prises à son encontre devant la juridiction 

administrative. 

Art. 31 - En cas d’exercice des activités de diffusion 

sans Licence, la HAICA inflige des amendes allant de 

vingt mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000) 

dinars et elle peut ordonner la confiscation des 

ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية 

 لمدة أقصاها شهر،

 ،التقليص في مدة اإلجازة  -

وفي حالة العود اإلذن باإليقاف المؤقت أو بالسحب  -

 النهائي لإلجازة،

عقوبة مالية تكون متبوعة عند االقتضاء بتوقيف اإلنتاج  -

 أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية،

وفي كل الحاالت يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع 

خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها 

)% من رقم  5الف دون أن تتجاوز خمسة بالمائة )المخ

المعامالت الخالي من األداء المحقق خالل السنة المالية 

 المختومة والسابقة القتراف المخالفة،

إحالة األمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا  -

  .استوجب األمر ذلك
 

الال ـ في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخ 31الفصل 

بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها 

إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة اإلذن 

بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة 

 .المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه

وفي حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول 

علم له بالمخالفة أن يدعو المخالف للحضور في اليوم ال

والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل واألعياد 

الرسمية. وتتضمن الدعوة وجوبا المخالفة المنسوبة للمعني 

باألمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد االستماع للمخالف 

وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا باإليقاف 

 .قتي للبرنامج موضوع المخالفةالو

 .وال يمنع عدم حضور المخالف من اتخاذ هذا اإلجراء

وعلى الرئيس إحالة الملف على الهيئة في أجل أقصاه 

شهرا من تاريخ تبليغ قرار اإليقاف المؤقت للبرنامج 

  .موضوع المخالفة

 -إذا لم يتقيد صاحب رخصة الستعمال ترددات راديو 

لمحددة لهذا الغرض ، فإن رئيس كهربائية بالشروط ا

الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في أجل 

خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم االمتثال، يأذن رئيس 

الهيئة للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة 

  .استعمال الترددات

تتخذ العقوبات بعد إعالم المعني باألمر وتمكينه من 

الع على ملفه و الدفاع عن نفسه ويمكن للمخالف االط

 .الطعن في القرارات المتخذة ضده أمام القاضي اإلداري

 

 

 

 

ـ في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ،  30الفصل 

تسلط الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري 

خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار 

تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك  و لها أن
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équipements utilisés dans l’accomplissement de ces 

activités. 

Art. 32 - Les contrôleurs habilités et assermentés à cet 

effet procèdent au constat des infractions et dressent les 

procès-verbaux y afférents. 

Ils procèdent également et après avoir décliné leur 

qualité, saisir tout ce qui est nécessaire comme 

documents et équipements. 

Les objets saisis sont placés sous la garde de leur 

propriétaire ou dans un lieu désigné par les contrôleurs 

indiqués à l’alinéa précédent. 

Les procès-verbaux de constat et de saisi sont dressés 

par deux agents contrôleurs. 

Le procès-verbal doit mentionner le nom de chacun des 

deux agents, l’ayant rédigé, son prénom, sa qualité, son 

grade ou sa catégorie, sa signature et le cachet de 

l’instance. 

Le procès-verbal comporte également les déclarations 

du contrevenant ou son représentant et sa signature. 

Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son 

représentant, en cas d’absence ou refus de signature 

alors qu’il est présent. 

Le procès-verbal indique également la date et le lieu du 

constat ou de la saisie et de l’information faite au 

contrevenant ou son représentant de l’objet de 

l’infraction et de la saisie, s’il est présent. Une copie du 

procès verbal lui est adressée par lettre recommandée 

avec accusé de réception en cas d’absence, en vue 

d’attester de l’envoi de cette copie. 

Les procès verbaux de saisie sont adressés dans un délai 

de sept (7) jours au procureur de la république 

compétent qui les transmet au tribunal compétent en vue 

de statuer sur le maintien de la saisie ou sa levée dans un 

délai d’un mois du jour de la saisie .Si le tribunal ne 

statue pas sur la saisie dans les délais impartis, la saisie 

est levée d’office. 

Les tribunaux compétents, statuant sur le fonds peuvent 

prononcer d’office ou à la demande de l’instance, la 

confiscation du matériel et des moyens utilisés à titre 

principal dans l’infraction ou leur destruction.  

Art. 33 - En cas de transfert de la licence à un tiers 

contrairement aux dispositions du présent décret -loi, 

une amende de vingt cinq pour cent (25%) de la valeur 

du transfert est infligée au contrevenant, outre la 

possibilité de retrait de la licence d’exploitation. 

Art. 34 - La HAICA ne peut pas statuer sur des faits 

advenus depuis plus de trois(3) années si aucun acte 

d’investigation, de constat ou de sanction n’a été 

entrepris.  

 

Art. 35 - La HAICA procède à l’audition des différentes 

parties en litige qui peuvent se faire assister par un 

avocat ou par un expert. 

La HAICA peut également procéder à l’audition des 

parties concernées qui ont été régulièrement convoquées 

à comparaître devant elle, ainsi qu’à l’audition de toute 

personne qu’elle juge susceptible de contribuer au 

règlement du litige. 

Les décisions de la HAICA sont prises à la majorité des 

voix. Chaque membre de la HAICA dispose d’une voix 

 .النشاطات

ـ يقوم المراقبون المؤهلون والمحلفون للغرض  34الفصل 

 .بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر في شأنها

كما يتولون ، بعد التعريف بصفتهم، حجز ما هو ضروري 

 .من الوثائق و التجهيزات

و بمكان يحدده وتبقى المحجوزات تحت حراسة أصحابها أ

 .األعوان المذكورون بالفقرة السابقة

 .تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل عونين مراقبين

ويجب أن يتضمن المحضر اسم كل واحد من العونين 

اللذين حرراه، ولقبه وصفته ورتبته أو صنفه وإمضاءه 

 .وختم الهيئة

ويتضمن المحضر كذلك تصريحات المخالف أو من ينوبه 

 .ءهوإمضا

ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في 

صورة عدم الحضور أو على رفضه اإلمضاء وهو 

 .حاضر

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز 

ومكانه وعلى إعالم المخالف أو من ينوبه بموضوع 

المخالفة والحجز إن كان حاضرا وتوجه نسخة من 

ريد المضمون الوصول في المحضر إليه عن طريق الب

 .صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه

أيام إلى وكيل  7وترسل محاضر الحجز في ظرف 

الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة 

للبت في اقرار الحجز أو رفعه في أجل ال يتجاوز الشهر 

من  الواحد من تاريخ إجراء الحجز وفي صورة عدم البت

قبل المحكمة في الحجز في اآلجال المحددة يرفع الحجز 

 .قانونا

يمكن للمحاكم المختصة عند البت في األصل أن تأذن من 

تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة بمصادرة المعدات 

والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو 

 .بإتالفها

غير بشكل مخالف ـ في حالة إحالة اإلجازة لل 33الفصل 

ألحكام هذا المرسوم تسلط على المخالف خطية يبلغ 

( بالمائة من قيمة اإلحالة 45مقدارها خمس و عشرين )

 .إضافة إلى إمكانية سحب إجازة االستغالل

ـ ال تتعهد الهيئة العليا المستقلة لالتصال  32الفصل 

السمعي والبصري بأفعال بعد مضي أكثر من ثالث 

ها إذا لم يسبق اتخاذ أي عمل يهدف إلى سنوات من وقوع

 .التحقيق فيها ومعاينتها أو معاقبتها

ـ تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع الذين لهم  35الفصل 

الحق في إنابة محام واالستعانة بخبير وكذلك سماع 

األطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول 

ممكن أن يساهم في أمامها وإلى أي شخص ترى أنه من ال

 .إفادتها في حل النزاع

 .تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية األصوات

لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحد وفي حالة تعادل 

 .األصوات يرجح صوت الرئيس
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et en cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Les décisions de la HAICA doivent être motivées. Une 

copie de chaque décision est transmise aux personnes 

concernées qui doivent impérativement s’y conformer 

dès qu’elles sont portées à leur connaissance et elles 

disposent d’un droit de recours devant la juridiction 

administrative. 

Art. 36 - Est punie d’une amende de mille(1000) à dix 

mille(10.000) dinars, en fonction de la gravité de 

l’infraction, toute personne qui aura sciemment et de 

quelque manière que se soit violé le secret des enquêtes, 

des délibérations ou des données recueillies ou utilisées 

à des fins autres que celles entrant dans le cadre de la 

mission de la HAICA. 

Art. 37 - Est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à 

vingt mille (20.000) dinars toute personne qui entrave le 

bon déroulement d’une enquête ,en refusant de répondre 

à la requête de la HAICA, visant à lui remettre des 

documents, données et objets nécessaires à 

l’établissement de la vérité, ou qui sciemment les détruit 

ou les cache avant leur saisie. 

Art. 38 - Les peines prévues aux articles 29 et 30 

susmentionnés sont prononcées selon les procédures 

suivantes : 

La HAICA informe le producteur, le diffuseur ou 

l’émetteur de service de communication audiovisuelle 

de la nature de l’infraction qui lui est imputée. La 

personne concernée a le droit de prendre connaissance 

de son dossier et de présenter des observations écrites à 

son sujet, dans un délai de trente (30) jours à compter de 

la date de son information. En cas d’urgence, ce délai 

peut être réduit. Il ne peut être toutefois inférieur à sept 

(7) jours entiers. 

Art. 39 - Toute personne ayant été l’objet des sanctions 

prévues aux articles 29 et 30 du présent décret- loi, peut 

se pouvoir contre les décisions de la HAICA devant le 

tribunal administratif. 

Art. 40 - S’il s’avère pour la HAICA que les faits dont 

elle est saisie constituent une infraction pénale, celle-ci 

décide de transmettre le dossier au tribunal juridiciaire 

territorialement compétent pour statuer à son sujet, ceci 

ne constitue pas un empêchement pour le procureur de 

la république de s’autosaisir directement de l’affaire. 

Art. 41 - S’il s’avère pour la HAICA que les faits dont 

elle est saisie constituent une pratique anti-

concurrentielle, celle-ci transmet le dossier au conseil de 

la concurrence. 

 

CHAPITRE 4. Dispositions relatives aux élections 

 

Art. 42 - Les candidats aux élections sont autorisés à 

utiliser exclusivement les médias nationaux pour mener 

leurs campagnes électorales. 

La HAICA veille, conformément aux principes énoncés 

à l’article premier du présent décret-loi, à l’organisation 

de l’utilisation des médias et prend à cet effet les 

mesures qui s’imposent. 

Art. 43 - La HAICA veille à garantir le pluralisme et la 

diversité médiatique durant les campagnes électorales et 

تكون قرارات الهيئة معللة و تبلغ نسخة منها للمعنيين بها، 

فيها وعلى هؤالء االمتثال لها حال علمهم بها و لهم الطعن 

 .أمام القضاء اإلداري

 

 

 

ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين ألف  31الفصل 

وعشرة آالف دينار ، حسب خطورة المخالفة، كّل من 

يتعّمد بأي وجه انتهاك سّرية األبحاث والمداوالت 

والبيانات المتحصل عليها أو استعمالها ألغراض أخرى 

 .غير تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة

 

( 5ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسة ) 37الفصل 

( ألف دينار كل من يعيق سير البحث 41آالف و عشرين )

برفض االستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق 

والبيانات واألشياء الصالحة لكشف الحقيقة أو يتعّمد 

 .إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها

 49ار إليها بالفصلين ـ تسلط العقوبات المش 38الفصل 

 : أعاله طبقا لإلجراءات التالية 31و

تبلغ الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري إلى 

منتج أو موزع أو باث خدمة االتصال السمعي والبصري 

المخالفات المنسوبة إليه، ويمكن لهذا األخير االطالع على 

يوما من  31ملفه و تقديم ملحوظات كتابية بشأنها في أجل 

تاريخ إعالمه. وفي حالة التأكد يمكن اختصار هذا األجل 

 .على أن ال يقل عن سبعة أيام كاملة
 

 

ـ يمكن لمن سلطت عليه الهيئة العليا إحدى  39الفصل 

من هذا المرسوم  31و 49العقوبات المشار إليها بالفصلين 

 .الطعن في هذا القرار أمام المحكمة اإلدارية

ذا تبين للهيئة أن األفعال التي تعهدت بها ـ إ 21الفصل 

تشكل جريمة، تقرر إحالة الملف على القضاء العدلي 

المختص ترابيا التخاذ ما يراه دون أن يمنع ذلك من تعهد 

 .وكيل الجمهورية بالتتبع مباشرة

ـ إذا تبين للهيئة أن األفعال التي تعهدت بها  20الفصل 

الملف على مجلس  تشكل ممارسة مخلة بالمنافسة تحيل

 .المنافسة

 
 الباب الرابع : في أحكام خاصة باإلنتخابات

 

ـ يرّخص للمترشحين في استعمال وسائل  24الفصل 

اإلعالم الوطنية دون سواها لحمالتهم االنتخابية. وتسهر 

الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي و البصري على 

مبادئ المشار تنظيم استعمال وسائل اإلعالم على أساس ال

إليها بالفصل األول من هذا المرسوم. وتتخذ لهذا الغرض 

 .التدابير الالزمة

ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  23الفصل 
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à aplanir tous les obstacles juridiques et administratifs 

contraires au principe d’accès aux médias, sur la base de 

l’équité entre tous les candidats et toutes les listes 

électorales. 

La liberté d’expression ne peut être restreinte que dans 

des cas exceptionnels extrêmes et sur la base de critères 

précis se rapportant au respect des droits d’autrui et de 

son honneur, à la sécurité nationale, l’ordre public, ou à 

la santé. 

La HAICA fixe les règles et les conditions particulières 

de production, des programmes, des rapports et 

séquences, relatives aux campagnes électorales, à leur 

programmation et diffusion, que les établissements 

d’information et de communication des secteurs publics 

et privés, sont tenus de respecter. 

Art. 44 - La HAICA fixe les règles de la campagne 

électorale, dans les médias audiovisuels, ses procédures 

et notamment les temps impartis aux émissions et 

programmes réservés aux différents candidats, leurs 

répartitions et horaires, dans les différents médias 

audiovisuels, et ce, en concertation avec toutes les 

parties concernées, sur la base du respect des principes 

du pluralisme, de l’équité et de la transparence. 

Art. 45 - Il est interdit à tous les établissements de 

communication audiovisuelle de diffuser des 

programmes, annonces ou spots publicitaires pour un 

parti politique ou une liste électorale à titre onéreux ou 

gracieux. 

Toute infraction à cette interdiction est punie d’une 

amende égale au montant reçu en contrepartie de la 

diffusion, sans toutefois être inférieure, dans tous les 

cas, à dix mille (10.000) dinars. 

En cas de récidive l’amende est portée au double. 

Art. 46 - La HAICA peut recourir à tous les moyens 

nécessaires pour s’assurer du respect par les candidats et 

les établissements d’information et de communication 

audiovisuelle, des dispositions du présent chapitre. Elle 

reçoit les recours y afférents. 

Elle prend, le cas échéant, les mesures et prononce les 

sanctions qui sont de nature à mettre immédiatement fin 

aux violations et dans tous les cas avant la fin de la 

campagne électorale. 

 

CHAPITRE 5. Dispositions transitoires 

 

Art. 47 - A titre temporaire et en attendant la mise en 

place des institutions législatives et exécutives, 

conformément à la nouvelle constitution, le président et 

les membres de la HAICA sont désignés par le président 

de la république par intérim, parmi les personnalités 

indépendantes connues pour leur expérience et leur 

compétence dans le domaine, en coordination avec 

l’instance nationale pour la réforme du secteur de 

l’information et de la communication, conformément 

aux critères et normes indiqués à l’article 7 sus 

mentionné.  

Art. 48 - Lors de la première session d’activité de la 

HAICA, il est procédé ou renouvellement du tiers de ses 

membres, tel qu’indiqué à l’article 7 du présent décret-

loi, par tirage parmi les membres, à l’exception du 

والبصري على ضمان تعددية اإلعالم وتنوعه خالل 

الحملة االنتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية 

مبدإ النفاذ إلى وسائل اإلعالم  واإلدارية التي تتعارض مع

على أساس اإلنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات 

المترشحة. وال يمكن الحد من حرية التعبير إال في حاالت 

استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام 

حقوق الغير وكرامته أو باألمن الوطني أو بالنظام العام أو 

 .بالصحة

هيئة العليا القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وتحدد ال

البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحمالت االنتخابية 

وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت اإلعالم واالتصال 

 .بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها

ـ تحدد الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  22الفصل 

الحملة االنتخابية بوسائل االتصال والبصري قواعد 

السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة 

الزمنية للحصص و البرامج المخصصة لمختلف 

المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل اإلعالم 

السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف األطراف المعنية 

 .ف والشفافيةعلى أساس احترام مبادئ التعددية واإلنصا

ـ يحّجر على كافة منشآت اإلعالم السمعي  25الفصل 

والبصري بث برامج أو إعالنات أو ومضات إشهار لفائدة 

حزب سياسي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا. 

وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون 

 مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن

ال تقل في كل الحاالت عن عشرة آالف دينار، وتضاعف 

 .الخطية في صورة العود

ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  21الفصل 

والبصري ، بجميع الوسائل المالئمة ، مراقبة احترام 

المترشحين ومنشآت اإلعالم واالتصال السمعي والبصري 

 .لمتعلقة بهاألحكام هذا الباب وتتلقى الطعون ا

وعند االقتضاء تتخذ اإلجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة 

بوضع حد لها فورا وفي كل الحاالت قبل نهاية مدة الحملة 

 .االنتخابية
 

 الباب الخامس : أحكام انتقالية

 

ـ بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات  27الفصل 

يقع تعيين  ،التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد

رئيس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري 

وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها 

بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية 

المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة إلصالح 

اإلعالم واالتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات 

 .أعاله 7المنصوص عليها بالفصل 

ـ خالل الدورة األولى لنشاط الهيئة، يتم تجديد  28الفصل 

ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي و 

من هذا المرسوم  7البصري المنصوص عليه بالفصل 

بالقرعة من بين األعضاء باستثناء الرئيس ونائب الرئيس 
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président et du vice président dont le mandat est de six 

(6) ans. 

Art. 49 - A titre transitoire et jusqu’à la fin des élections 

de l’assemblée nationale constituante demeurent en 

vigueur les dispositions du décret-loi  

n° 2011-35 du 10 avril 2011, relatif à l’élection de 

l’assemblée nationale constituante, tel que modifié et 

complété par le décret-loi n° 2011-72 du 3 août 2011. 

Art. 50 - Les établissements de communication 

audiovisuelle précédemment autorisés doivent 

régulariser leur situation conformément aux dispositions 

du présent décret-loi, dans un délai d’un an au 

maximum à compter de la date de son adoption. 

Art. 51 - Sont abrogés tous les textes antérieurs 

contraires aux dispositions du présent décret-loi. 

  .ت سنواتاللذين تكون مدة عضويتهما س

ـ بصفة انتقالية وإلى تاريخ انتهاء انتخابات  29الفصل 

 35المجلس الوطني التأسيسي ، تبقى أحكام المرسوم عدد 

المتعلق بانتخاب  4100أفريل  01المؤرخ في  4100لسنة 

المجلس الوطني التأسيسي والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 

سارية  4100أوت  3المؤرخ في  4100لسنة  74

 .لمفعولا

ـ يتعين على منشآت االتصال السمعي  51الفصل 

والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا 

ألحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ 

 .صدوره

ـ تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة ألحكام  50الفصل 

 .هذا المرسوم
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 االنتخابية الدوائر بتقسيم تعلقي 2011 أوت 9 في مؤرخ 2011 لسنة 1088 عدد أمر
التأسيسي الوطني المجلس أعضاء النتخابات لها المخّصصة المقاعد عدد وبضبط  

Décret n° 2011-1088 du 3 août 2011 relatif à la répartition des 
circonscriptions électorales et à la fixation du nombre de sièges qui 

leur sont alloués pour les élections des membres de l’assemblée 
nationale constituante 

 
Le Président de la République par intérim, 

Sur proposition de l’instance supérieure indépendante 

des élections, 

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation 

administratif du territoire de la République, modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment la loi 

n° 2000-78 du 31 juillet 2000, 

Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant 

création de l’instance supérieure pour la réalisation des 

objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la 

transition démocratique, 

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant 

organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, portant 

création de l'instance supérieure indépendante des 

élections, 

Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à 

l'élection de l'assemblée nationale constituante, 

Vu le décret n° 2011-1086 du 3 août 2011, portant 

convocation du corps électoral pour l’élection de 

l'assemblée nationale constituante, 

Vu le tableau relatif aux estimations démographiques 

élaborées par l’institut national des statistiques le 1er 

janvier 2011, 

Vu le tableau relatif aux statistiques des inscrits sur les 

listes électorales à l’étranger, qui ont été élaborées par la 

direction générale des affaires consulaires au ministère 

des affaires étrangères, 

Vu l’avis de l’instance supérieure pour la réalisation des 

objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la 

transition démocratique, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier - Le nombre total de sièges à 

l’assemblée nationale constituante est fixé à deux cent 

dix-sept (217) sièges. Le nombre total de 

circonscriptions électorales est fixé à trente-trois (33) 

circonscriptions. 

Art. 2 - Le nombre de sièges alloués aux circonscriptions 

électorales dans le territoire tunisien est fixé à cent 

quatre-vingt-dix-neuf (199) sièges, répartis sur vingt-

sept (27) circonscriptions électorales, conformément au 

tableau « A » annexé au présent décret. Le nombre de 

sièges alloués aux circonscriptions électorales à 

l’étranger est fixé à dix-huit (18) sièges, répartis sur six 

(6) circonscriptions électorales, conformément au 

tableau (B) annexé au présent décret. 

 

 إّن رئيس الجمهورية المؤقت،

 باقتراح من الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات،

 0951جوان  40بعد االطالع على األمر المؤرخ في 

المتمم والمتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية المنقح 

 4111لسنة  78بالنصوص الالحقة و خاصة بالقانون عدد 

 ،4111جويلية  30المؤرخ في 

فيفري  08المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى المرسوم عدد 

المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة  4100

 واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي،

 43مؤرخ في ال 4100لسنة  02وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 4100مارس 

 08المؤرخ في  4100لسنة  47وعلى المرسوم عدد 

المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلّة  4100أفريل 

 لالنتخابات،

ماي  01المؤرخ في  4100لسنة  35وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، 4100

أوت  3المؤرخ في  4100لسنة  0181األمر عدد  وعلى

المتعلق بدعوة الناخبين النتخاب أعضاء المجلس  4100

 الوطني التأسيسي،

وعلى الجدول المتعلق بالتقديرات السكانية التي أعدها 

 ،4100المعهد الوطني لإلحصاء في غرة جانفي 

وعلى الجدول المتعلق بإحصائيات المرسمين بالقائمات 

بية بالخارج والتي أعدتها اإلدارة العامة للشؤون االنتخا

 القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح 

 السياسي واالنتقال الديمقراطي،

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 : يصدر األمر اآلتي نصه

 مجلس الوطنيالفصل األّول ـ حّدد العدد الجملي للمقاعد بال

( مقعدا وحدد العدد 407التأسيسي بمائتين وسبعة عشرة )

 . ( دائرة33الجملي للدوائر االنتخابية بثالث وثالثين )

ـ حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر االنتخابية  4الفصل 

( مقعدا 099بالتراب التونسي بمائة وتسعة وتسعين )

وفق ( دائرة انتخابية 47توزع على سبع وعشرين )

الجدول "أ" الملحق بهذا األمر، وحدد عدد المقاعد 

المخصصة للدوائر االنتخابية بالنسبة إلى الخارج بثمانية 

( دوائر انتخابية وفق 1( مقعدا توّزع على سّت )08عشر )

 .الجدول )ب( الملحق بهذا األمر

 



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              75 

Tableau (A) Fixation des circonscriptions électorales 

dans le territoire tunisien et le nombre de sièges qui 

leur sont alloués 

G
o

u
v

e
r-

n
o

ra
ts

 

C
ir

co
n

s-
cr

ip
ti

o
n

s 
Les délégations Sièges 

T
u

n
is

 

P
re

m
ie

r 
a

rr
o

n
d

is
se

m
en

t 

Tunis ville 
Bab bhar 
Bab souika 
Sijoumi 
Zouhour 
Hrayria 
Sidi hassine 
Ouardia 
Kabbaria 
Sidi El Béchir 
Djebel Jeloud 

9 
 

D
eu

xi
èm

e 
ar

ro
n

d
is

se
m

en
t 

Carthage El omrane 
El omrane supérieur 
Tahrir 
Menzah 
Cité el khadhra 
Bardo 
La goulette 
Le kram 
La marsa 

8 
 

A
ri

a
n

a
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

L’Ariana ville 
Kalaat el andalous 
Sidi thabet 
Cité ettadhamoun 
Mnihla 
La soukra 
Raoued 

8 
 

M
a

n
n

o
u

b
a

 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

La Mannouba 
Oued ellil 
Jdaida 
Battane 
Tebourba 
Douar hicher 
Mournaguia 
Borj El Amri 

7 
 

B
e

n
 A

ro
u

s 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

Ben arous 
Médina jedida 
Mourouj 
Megrine 
Hammam lif 
Boumhel bassatine 
Hammam chatt 
Ezzahra 
Rades 
Mhamdia 
Fouchena 
Mornag 

10 
 

ضبط الدوائر االنتخابية بالتراب التونسي   (الجدول )أ

 صصة لهاوعدد المقاعد المخ

عدد 

 المقاعد
 المعتمديات

ر 
وائ

لد
ا

ية
اب
خ

نت
ال

ا
 

ت
يا
ال

لو
ا

 

9 

 

 تونس المدينة

 باب البحر

 باب سويقة

 السيجومي

 الزهور

 الحرايرية

 سيدي حسين

 الوردية

 الكبارية

 سيدي البشير

 جبل الجلود

ى
ول

أل
 ا
رة

دائ
ال

 

س
ون

ت
 قرطاج 8 

 العمران

 العمران األعلى

 التحرير

 المنزه

 حي الخضراء

 باردو

 حلق الوادي

 الكرم

 المرسى

ية
ان
الث

ة 
ر
دائ

ال
 

 أريانة المدينة 8

 قلعة األندلس

 سيدي ثابت

 حي التضامن

 المنيهلة

 سكرة

 رواد
دة

حي
 و

رة
دائ

 

نة
يا
ر
أ

 

 منوبة 7

 وادي الليل

 الجديّدة

 البطّان

 طبربة

 دوار هيشر

 المرناقية

 برج العامري

دة
حي

 و
رة

دائ
 

بة
نو

م
 

 بن عروس 10

 المدينة الجديدة

 وجالمر

 مقرين

 حمام األنف

 بومهل البساتين

 حمام الشط

 الزهراء

 رادس

 المحمدية

 فوشانة

 مرناق

دة
حي

 و
رة

دائ
 

س
رو

ع
ن 

ب
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B
iz

e
rt

e
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

Bizerte nord 
Bizerte sud 
Sajnene 
Joumine 
Mateur 
Ghazela 
Menzel bourguiba 
Utic 
Menzel jemil 
El alia 
Jarzouna 
Tinja 
Ghar el melh 
Ras jebel 

9 
 

N
a

b
e

u
l P

re
m

ie
r 

ar
ro

n
d

is
se

m
en

t 
N

ab
eu

l 
 

Dar chaabane el fehri 
Beni khiar 
Korba 
Menzel temim 
La mida 
Kelibi 
Hammam ghezaz 
Haouaria 

7 
 

d
eu

xi
èm

e 
ar

ro
n

d
is

se
m

e
n

t 

Takelça Slimane 
Menzel bouzelfa 
Beni khalled 
Grombalia 
Bouargoub 
Hammamet 

6 
 

Z
a

g
h

o
u

a
n

 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 Zaghouan 

Bir mcherga 
Fahs 
Nadhour 
Zriba 
Saouef 

5 
 

B
e

ja
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

Beja nord 
Beja sud 
Amdoun 
Nefza 
Teboursouk 
Testour 
Goubellat 
Mjez el bab 
Tibar 

6 
 

K
e

f 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 Kef ouest 

Kef est 
Nabr 
Sakiet sidi youssef 
Tejerouine 
Kalaat snane 
Kalaa khasba 
Jerissa 
Ksour 
Dehmani 
Sirs 

6 
 

S
il

ia
n

a
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 Siliana nord 

Siliana sud 
Bouarada 
Gaafour 
Krib 
Bourouis 
Makthar 
Rouhia 
Kissra 
Bargou 
Laaroussa 

6 
 

 بنزرت الشمالية 9

 بنزرت الجنوبية

 سجنان

 جومين

 ماطر

 غزالة

 منزل بورقيبة

 أوتيك

 منزل جميل

 العالية

 جرزونة

 تينجة

 غار الملح

 رأس الجبل

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ت
ر
ز
بن

 

 نابل 7

 شعبان الفهريدار 

 بني خيار

 قربة

 منزل تميم

 الميدة

 قليبية

 حمام الغزاز

 الهوارية

ى
ول

أل
 ا
رة

دائ
ال

 

ل
اب
ن

 

 تاكلسة 6

 سليمان

 منزل بوزلفة

 بني خالّد

 قرنبالية

 بوعرقوب

 الحمامات

ية
ان
الث

ة 
ر
دائ

ال
 

 زغوان 5

 بئر مشارقة

 الفحص

 الناظور

 الزريبة

 صّواف
دة

حي
 و

رة
دائ

 

ن
وا

غ
ز

 

 باجة الشمالية 6

 باجة الجنوبية

 عمدون

 نفزة

 تبرسق

 تستور

 قبالّط

 مجاز الباب

 تيبار

دة
حي

 و
رة

دائ
 

جة
با

 

 الكاف الغربية 6

 الكاف الشرقية

 نبر

 ساقية سيدي يوسف

 تاجروين

 قلعة سنان

 القلعة الخصباء

 الجريصة

 القصور

 الدهماني

 السرس

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ف
كا

ال
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Je
n

d
o

u
b

a
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

Jendouba 
Jendouba nord 
Oued mliz 
Boussalem 
Balta bououane 
Tabarka 
Ain draham 
Fernana 
Ghardimaou 

8 
 

K
a

ir
o

u
a

n
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 Kairouan nord 

Kairouan sud 
Chbika 
Sbikha 
Haffouz 
El aala 
Hajib el aayoune 
Nasr allah 
Chrarda 
Bouhajla 
Oueslatia 

9 
 

S
o

u
ss

e
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

Sousse ville 
Sousse riadh 
Sousse jawhara 
Hammam sousse 
Akouda 
Kala kebira 
Sidi bouali 
Hergla 
Enfidha 
Bouficha 
Kondar 
Sidi elhani 
Sousse sidi abdelhamid 
Msaken 
Kalaa sghira 
Zaouia-ksiba-thrayet 

10 
 

M
o

n
a

st
ir

 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e
 

Monastir 
Ouardanine 
Sahline 
Zarmdine 
Beni hassane 
Jammel 
Benbla 
Moknine 
Bkalta 
Teboulba 
Ksar hlal 
Ksibet medyouni 
Sayada- lamta-bouhjar 

9 

M
a

h
d

ia
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e 

Mahdia 

Boumerdass 

Ouled echamekh 

Chorbane 

Hbira 

Souassi 

El jem 

Chebba 

Sidi oulouane 

Ksour essaf 

Melloulech 

8 

 

 سليانة الشمالية 6

 سليانة الجنوبية

 بوعرادة

 فورقع

 الكريب

 بورويس

 مكثر

 الروحية

 كسرى

 برقو

 العروسة

دة
حي

 و
رة

دائ
 

نة
يا
سل

 

  جندوبة 8

 جندوبة الشمالية

 وادي مليز

 بوسالم

 بلطة بوعوان

 طبرقة

 عين دراهم

 فرنانة

 غار الدماء

دة
حي

 و
رة

دائ
 

بة
دو

جن
 

 القيروان الشمالية 9

 القيروان الجنوبية

 الشبيكة

 السبيخة

 حفوز

 العال

 حاجب العيون

 صر هللان

 الشراردة

 بوحجلة

 الوسالتية

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ن
وا

ر
قي

ال
 

 سوسة المدينة 10

 سوسة الرياض

 سوسة جوهرة

 حمام سوسة

 أكودة

 القلعة الكبرى

 سيدي بوعلي

 هرقلة

 النفيضة

 بوفيشة

 كندار

 سيدي الهاني

 سوسة سيدي عبد الحميد

 مساكن

 القلعة الصغرى

 الثريات -القصيبة  -الزاوية 

دة
حي

 و
رة

دائ
 

سة
سو

 

 المنستير 9

 الوردانين

 الساحلين

 زرمدين

 بني حسان

 جمال

 بنبلة

 المكنين

 البقالطة

 طبلبة

 قصر هالل

 قصيبة المديوني

 بوحجر-لمطة-صيادة

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ر
تي
س

من
ال
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K
a

ss
er

in
e
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e 

Kasserine nord 

Kasserine sud 

Hassi el frid 

Sbeïtla 

Jedelyane 

El ouyoune 

Tala 

Hidra 

Foussena 

Feryana 

Majel belabbass 

Zouhour 

8 

 
S

id
i 

B
o

u
z
id

 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e 

Sidi Bouzid ouest 

Sidi Bouzid est 

Jelma 

Sebbalet ouled aaskar 

Bir el hfay 

Sidi ali ben oune 

Souk jedid 

Menzel bouzaine 

Meknassi 

Mazouna 

Regueb 

Ouled haffouz 

8 

 

G
a

fs
a

 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e 

Gafsa nord 

Gafsa sud 

Om laarayess 

Redayef 

Metlaoui 

Mdhilla 

Gtar 

Belkhir 

Snad 

Gsar 

Sidi aich 

7 

 

T
o

ze
u

r
 

A
rr

o
n

d
is

se

m
en

t 

u
n

iq
u

e 

Tozeur 

Deguech 

Tamerza 

Nafta 

Hazoua 

4 

 

S
fa

x
 

P
re

m
ie

r 

ar
ro

n
d

is
se

m
en

t 

Sakiet ezzit 

Sakiet eddayer 

Kerkenna 

Jebenyana 

El amra 

El hancha 

Menzel chaker 

Bir ali ben khalifa 

7 

 

d
eu

x
iè

m
e 

ar
ro

n
d

is
se

m
en

t 

Sfax ville 

Sfax ouest 

Sfax sud 

Aguereb 

Tina 

Mahras 

Skhira 

Ghriba 

9 

 

G
a

b
es

 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e 

Gabès ouest 

Gabès sud 

Gabès ville 

Metouia 

Menzel el habib 

Hamma 

Matmata 

Matmata jedida 

Mareth 

Ghannouche 

7 

 

 المهدية 8

 بومرداس

 أوالد الشامخ

 شربان

 هبيرة

 السواسي

 الجم

 الشابة

 سيدي علوان

 قصور الساف

 ملولش

دة
حي

 و
رة

دائ
 

مه
ال

ية
د

 

 القصرين الشمالية 8

 القصرين الجنوبية

 حاسي الفريد

 سبيطلة

 سبيبة

 جدليان

 العيون

 تالة

 حيدرة

 فوسانة

 فريانة

 ماجل بلعباس

 الزهور

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ن
ري

ص
لق
ا

 

 سيدي بوزيد الغربية 8

 سيدي بوزيد الشرقية

 جلمة

 سبالة أوالد عسكر

 بئر الحفي

 سيدي علي بن عون

 سوق الجديد

 منزل بوزيان

 المكناسي

 المزونة

 الرقاب

 أوالد حفوز
دة

حي
 و

رة
دائ

 

يد
ز
بو

ي 
يد

س
 

 قفصة الشمالية 7

 قفصة الجنوبية

 أم العرائس

 الرديف

 المتلوي

 المظيلة

 القطار

 بلخير

 السند

 القصر

 سيدي عيش

دة
حي

 و
رة

دائ
 

صة
قف

 

 توزر 4

 دقاش

 تمغزة

 نفطة

 حزوة

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ر
ز
تو

 

 ساقية الزيت 7

 ساقية الداير

 قرقنة

 نيانةجب

 العامرة

 الحنشة

 منزل شاكر

 بئر علي بن خليفة

ى
ول

أل
 ا
رة

دائ
ال

 

س
اق
صف
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M
éd

en
in

e
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e 

Médenine sud 

Beni khdech 

Ben guerdane 

Zarzis 

Jerba houmet essouk 

Jerba midoune 

Jerba ajime 

Sidi makhlouf 

9 

T
a

ta
o

u
in

e
 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

u
n

iq
u

e 

Tataouine nord 

Tataouine sud 

Smâr 

Bir lahmar 

Ghomrassen 

Dhiba 

remada 

4 

K
éb

il
i 

A
rr

o
n

d
is

se
m

e

n
t 

u
n

iq
u

e 

Kébili nord 

Kébili sud 

Souk Lahad 

Douz Nord 

Douz Sud 

Faouar 

5 

 

Total 27 264 199 

 

Tableau (B) Fixation des circonscriptions électorales 

pour les tunisiens à l’étranger et le nombre de sièges 

qui leur sont alloués 

 Circonscriptions électorales  

 

Première circonscription 

comprenant les tunisiens inscrits 

aux consulats de Paris, Pantène et 

Strasbourg 

5 

 

Deuxième circonscription 

comprenant les tunisiens inscrits 

aux consulats de Lyon, Toulouse, 

Grenoble, Nice et Marseille 

5 

 

 
Les tunisiens résidents et inscrits 

en Italie 
3 

 
Les tunisiens résidents et inscrits 

en Allemagne 
1 

 

Les tunisiens résidents et inscrits 

au continent américain et au reste 

des pays européens 

2 

 

Les tunisiens résidents et inscrits 

aux pays arabes et au reste des 

pays du monde 

2 

Total 6 18 
 

 صفاقس المدينة 9

 صفاقس الغربية

 صفاقس الجنوبية

 عقارب

 طينة

 المحرس

 الصخيرة

 الغريبة

ية
ان
الث

ة 
ر
دائ

ال
 

 قابس الغربية 7

 قابس الجنوبية

 قابس المدينة

 المطوية

 منزل الحبيب

 الحامة

 مطماطة

 ةمطماطة الجديد

 مارث

 غنوش

دة
حي

 و
رة

دائ
 

س
اب
ق

 

 مدنين الشمالية 9

 مدنين الجنوبية

 بني خداش

 بن قردان

 جرجيس

 جربة حومة السوق

 جربة ميدون

 جربة أجيم

 سيدي مخلوف

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ن
ني
مد

 

 تطاوين الجنوبية 4

 تطاوين الشمالية

 الصمار

 البئر األحمر

 غمراسن

 ذهيبة

 رمادة

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ن
وي

طا
ت

 

 ماليةقبلي الش 5

 قبلي الجنوبية

 سوق األحد

 دوز الشمالية

 دوز الجنوبية

 الفوار

دة
حي

 و
رة

دائ
 

ي
قبل

 

199 264 27 23 
 

 

ضبط الدوائر االنتخابية بالنسبة إلى  (الجدول )ب

 التونسيين بالخارج وعدد المقاعد المخصصة لها
عدد 

 المقاعد
دو المعتمديات

ال

ر 
ائ

ن
ال

ا

خا
ت

ية
ب

 

جلون ا والمسالتونسيون المقيمون بفرنس 5

بها دائرة أولى تضّم التونسيين 

المسجلين بقنصليات باريس وبانتان 

 وسترازبورغ

سا
رن

ف
 1

 

التونسيين المسجلين بقنصليات ليون  5

ن وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا
ر
ف

2 سا
 

 

التونسيون المقيمون بإيطاليا  3

ر والمسجلون بها
دائ ة  ح
و

دة
ي

 

لون والمسجالتونسيون المقيمون بألمانيا  1

ر بها
دائ ة  ح
و

دة
ي
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التونسيون المقيمون بالقارة األمريكية  2

ر وبقية الدول األوروبية والمسجلون بها
دائ ة  ح
و

دة
ي

 

التونسيون المقيمون بالدول العربية  2

ر وبقية دول العالم والمسجلون بها
دائ ة  ح
و

دة
ي

 

18 6  
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 2014جويلية  24مؤرخ في  2014لسنة  169قرار جمهوري عدد 
  .يتعلق بدعوة الناخبين النتخاب رئيس الجمهورية

Arrêté Républicain n° 2014-163 du 24 juillet 2014 
portant convocation des électeurs à élire 

un Président de la République 
 

 

 

 إ ن رئيس الجمهورية،

 028و 75بعد اإلطالع على الدستور، وخاصة الفصلين 

 منه،

 01المؤرخ في  4100لسنة  1نون التأسيسي عدد وعلى القا

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،  4100ديسمبر 

 منه، 00وخاصة الفصل 

المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  4104ديسمبر  41

 ،لالنتخابات وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته

المؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون األساسي عدد 

المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، وخاصة  4102ماي  41

 منه، 004و 013و 014و 010الفصول 

جويلية  8المؤرخ في  4102لسنة  31وعلى القانون عدد 

المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية  4102

 ستور،ورئاسية بعد المصادقة على الد

 :يصدر القرار الجمهوري اآلتي نصه

يدعى الناخبون بالبالد التونسية النتخاب  -الفصل األول 

نوفمبر  43رئيس الجمهورية، في الدورة األولى، يوم األحد 

4102. 

ويدعى الناخبون بالخارج النتخاب رئيس الجمهورية أيام 

 .4102نوفمبر  43و 44و 40الجمعة والسبت واألحد 

ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي  - 4الفصل 

 .للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ فور نشره

 

Le Président de la République 

Vu la constitution, notamment ses articles 75 et 148, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
notamment son article 11, 

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, 
relative à l’instance supérieure indépendante pour les 
élections, et tous les textes qui l’ont complété ou 
amendé, 

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, 
relative aux élections et aux référendums, notamment 
ses articles 101, 102, 103 et 112, 

Vu la Loi n° 2014-36 du 8 juillet 2014, fixant les dates 
de la première élection législative ainsi que la 
première élection présidentielle après l’adoption de la 
constitution, 

Prend l’Arrêté Républicain dont la teneur suit : 

Article premier - Les électeurs en Tunisie sont 
convoqués à élire le Président de la République, en 
premier tour, le dimanche, 23 novembre 2014. 

Les électeurs à l’étranger sont convoqués à élire le 
Président de la République, en premier tour, les 
vendredi, samedi et dimanche, 21, 22 et 23 novembre 
2014. 

Article 2 - Le présent arrêté Républicain sera publié 
au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
entrera en vigueur dès sa publication. 
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 2014جويلية  24مؤرخ في  2014لسنة  164قرار جمهوري عدد 
 يتعلق بدعوة الناخبين النتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب

Arrêté Républicain n° 2014-164 du 24 Juillet 2014,  
portant convocation des électeurs à élire les membres 

 de l’assemblée des représentants du peuple 

 
 

Le Président de la République,  

Vu la constitution, notamment ses articles 55 et 148, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
notamment son article 11, 

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, 
relative à l’instance supérieure indépendante pour les 
élections, et tous les textes qui l’ont complétée ou 
modifiée, 

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, 
relative aux élections et aux référendums, notamment 
ses articles 101, 102 et 103, 

Vu la loi n° 2014-36 du 8 juillet 2014, fixant les dates 
de la première élection législative ainsi que la 
première élection présidentielle après l’adoption de la 
constitution, 

Prend l’arrêté Républicain dont la teneur suit : 

Article premier - Les électeurs en Tunisie sont 
convoqués à élire les membres de l’assemblée des 
représentants du peuple, le dimanche, 26 octobre 
2014. 

Les électeurs à l’étranger sont convoqués à élire les 
membres de l’assemblée des représentants du peuple, 
les vendredi, samedi et dimanche, 24, 25 et 26 octobre 
2014. 

Art. 2 - Le présent arrêté Républicain sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne et 
entrera en vigueur dès sa publication. 

 

 إن رئيس الجمهورية،

 028و 55ين بعد االطالع على الدستور، وخاصة الفصل

 منه،

 01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،  4100ديسمبر 

 منه، 00وخاصة الفصل 

المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  4104ديسمبر  41

 لنصوص التي تممته أو نقحته،لالنتخابات وعلى جميع ا

المؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون األساسي عدد 

المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، وخاصة  4102ماي  41

 منه، 013و 014و 010الفصول 

جويلية  8المؤرخ في  4102لسنة  31وعلى القانون عدد 

المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية  4102

 بعد المصادقة على الدستور،ورئاسية 

 :يصدر القرار الجمهوري اآلتي نصه

يدعى الناخبون بالبالد التونسية النتخاب  -الفصل األول 

 .4102أكتوبر  41أعضاء مجلس نواب الشعب يوم األحد 

ويدعى الناخبون بالخارج النتخاب أعضاء مجلس نواب 

أكتوبر  41و 45و 42الشعب أيام الجمعة والسبت واألحد 

4102. 

ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي  - 4الفصل 

 .للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ فور نشره
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 على لإلنفاق الجملي السقف بتحديد يتعلق 2014 أوت 1 في مؤرخ 2014 لسنة 2261 عدد أمر
 وإجراءاته شروطه وضبط يالعموم التمويل سقف وبتحديد الخاص التمويل وسقف االنتخابية الحملة

 2014 لسنة التشريعية االنتخابات إلى بالنسبة
Décret n° 2014-2761 du 1er août 2014, fixant le plafond global des 

dépenses de la campagne électorale et le plafond du financement privé 
ainsi que le plafond du financement public et ses conditions et 

procédures, pour les élections législatives de l’année 2014 
 

Le chef du gouvernement, 

Vu la constitution, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 
2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-
4 du 5 février 2014, 

Vu la loi organique n°2012-23 du 20 décembre 2012, 
relative à l’instance supérieure indépendante pour les 
élections, telle que modifiée et complétée par la loi 
organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013 et la loi 
organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013, 

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, 
relative aux élections et référendums et notamment 
ses articles 25, 31, 48, 75, 76, 77, 78 et 81, 

Vu la loi n° 2014-36 du 8 juillet 2014, fixant les dates 
de la première élection législative ainsi que la 
première élection présidentielle après l’adoption de la 
constitution,  

Vu l’avis de l’instance supérieure indépendante pour 
les élections, 

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Chaque liste déclarée définitivement 
retenue pour les élections législatives de l’année 2014, 
par l’instance supérieure indépendante pour les 
élections, bénéficie d’une subvention, au titre d’aide 
publique au financement de la campagne électorale, 
imputée sur le budget du ministère de l’économie et 
des finances. 

Art.2 - Le montant de la subvention, au titre d’aide 
publique au financement de la campagne électorale 
susmentionné, réservé à chaque liste déclarée 
définitivement retenue dans les circonscriptions 
électorales au sein du territoire de la République 
Tunisienne, est calculé sur la base du nombre des 
électeurs inscrits dans la circonscription électorale et 
l’évolution du coût de la vie, et ce, ainsi qu’il suit :  

 الحكومة، رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 كما يةالعموم للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 4100 ديسمبر

 1024 لسنة 3 عدد األساسي بالقانون إتمامه و تنقيحه تم

 2 عدد األساسي القانون و 4102 فيفري 3 في المؤرخ

 ،4102 فيفري 5 في المؤرخ 4102 لسنة

 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41

 ددع األساسي بالقانون إتمامه و تنقيحه تم كما لالنتخابات

 القانون و 4103 نوفمبر 0 يف المؤرخ 4103 لسنة 22

 ديسمبر 48 في المؤرخ 4103 لسنة 54 عدد األساسي

4103، 

 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 صةوخا واالستفتاء باالنتخابات والمتعلق 4102 ماي 41

 80 و 78 و 77 و 71 و 75 و 28 و 30 و 45 الفصول

 منه،

 جويلية 8 في المؤرخ 4102 لسنة 31 عدد القانون على و

 و تشريعية انتخابات أّول مواعيد بتحديد المتعلق 4102

 الدستور، على المصادقة بعد رئاسية

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة رأي وعلى

 والمالية، االقتصاد وزير رأي وعلى

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 رئيس إعالم بعد و الوزراء مجلس مداولة على و

 .ريةالجمهو

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 رشحهات قبول عن اإلعالن تمّ  قائمة كل تنتفع ـ األول الفصل

 العليا الهيئة قبل من 4102 لسنة التشريعية لالنتخابات نهائيا

 لىع عمومية مساعدة بعنوان بمنحة لالنتخابات المستقلة

 وزارة ميزانية على تحمـل االنتخابية الحملة تمويل

  .ماليــةوال االقتصــاد

 نبعنوا أعاله إليها المشار المنحة مبلغ يُحتسب ـ 4 الفصل

 المخصص االنتخابية الحملة تمويل على عمومية مساعدة

 بالدوائر نهائيا ترشحها قبول عن اإلعالن تم قائمة لكل
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1- soixante-dix (70) dinars sur chaque mille électeurs 
dans la limite de cinquante mille (50 000) électeurs, 

2- quarante-cinq (45) dinars sur chaque mille 
électeurs pour au-delà de cinquante mille (50 000) 
électeurs et dans la limite de cent mille (100 000) 
électeurs, 

3- trente-cinq (35) dinars sur chaque mille électeurs 
pour au-delà de cent mille (100 000) électeurs et dans 
la limite de cent cinquante mille (150,000) électeurs, 

4- trente (30) dinars sur chaque mille électeurs pour 
au-delà de cent cinquante mille (150,000) électeurs et 
dans la limite de deux cent mille (200,000) électeurs, 

5- vingt-cinq (25) dinars sur chaque mille électeurs 
pour au-delà de deux cent mille (200,000) électeurs. 

Le montant de la subvention, au titre d’aide publique 
au financement de la campagne électorale, tel que fixé 
au premier paragraphe du présent article, est majoré 
en fonction de la taille de la circonscription électorale, 
ainsi qu’il suit :  

1- de six cent (600) dinars pour les circonscriptions 
électorales dont le niveau de densité de population est 
inférieur à 100 habitants au kilomètre carré (100 
habitants/km²), 

2- de quatre cent (400) dinars pour les 
circonscriptions électorales dont le niveau de densité 
de population est supérieur à 100 habitants au 
kilomètre carré (100 habitants/km²) et inférieur à 
300 habitants au kilomètre carré (300 
habitants/km²), 

3- de deux cent (200) dinars pour les circonscriptions 
électorales dont le niveau de densité de population est 
supérieur à 300 habitants au kilomètre carré (300 
habitants/km²). 

Art. 3 - Le montant de la subvention, au titre d’aide 
publique au financement de la campagne électorale, 
réservé à chaque liste déclarée définitivement retenue 
dans les circonscriptions électorales à l’étranger, est 
calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits 
dans la circonscription électorale, tout en prenant en 
compte les mêmes montants et modalités de calcul 
mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du 
présent décret. 

Le montant alloué conformément au premier alinéa 
du présent article, est multiplié par trois pour chaque 
liste. 

Art. 4 - La première tranche du montant de la 
subvention, au titre d’aide publique au financement de 
la campagne électorale, est versée au profit de chaque 
liste déclarée définitivement retenue, et ce, 7 jours au 
moins avant le début de la campagne électorale. 

La deuxième tranche du montant de la subvention, au 
titre d’aide publique au financement de la campagne 
électorale, est versée au profit de chaque liste ayant 
recueilli 3% au moins des suffrages exprimés au 

 ددع أساس على التونسية الجمهورية تراب داخل االنتخابية

 المعيشة ةكلف تطور و االنتخابية بالدائرة المرسمين الناخبين

 :التالي النحو على ذلك و

 حدود في ناخب ألف كل عن( د 71) دينارا سبعون ـ 1

 .ناخب( ألف 51) ألف خمسين

 في ناخب ألف كل عن( د 25) دينارا أربعون و خمسة ـ 2

 مائة حدود وفي ناخب( ألف 51) ألف خمسين عن زاد ما

 .ناخب( ألف 011) ألف

 في ناخب ألف كل عن( د 35) ارادين ثالثون و خمسة ـ 3

 مائة حدود وفي( ألف 011) ناخب ألف مائة عن زاد ما

 .ناخب( ألف 051) ألف وخمسون

 عن زاد ما في ناخب ألف كل عن( د 31) دينارا ثالثون ـ 4

 مائتي حدود وفي ناخب( ألف 051) ألف وخمسون مائة

 .ناخب( ألف 411) ألف

 في ناخب ألف كل عن( د 45) دينارا عشرون و خمسة ـ 5

 .ناخب( ألف 411) ألف مائتي عن زاد ما

 على ةعمومي مساعدة بعنوان المنحة مبلغ في الترفيع يتم و

 من ىاألول بالفقرة ضبطه تم كما االنتخابية الحملة تمويل

 لنحوا على ذلك و االنتخابية الدائرة حجم بحسب الفصل هذا

  :التالي

 االنتخابية الدوائر إلى بالنسبة( د 111) دينار ستمائة ـ 1

 ساكن 011 عن فيها السكانية الكثافة مستوى يقل التي

 .(4 كلم/ ساكن 011) المربع بالكيلومتر

 ةاالنتخابي الدوائر إلى بالنسبة( د 211)  دينار أربعمائة ـ 2

 ساكن 011 عن فيها السكانية الكثافة مستوى يزيد التي

 311 عن يقل و( 4 كلم/ ساكن 011) المربع بالكيلومتر

  .(4 كلم/ ساكن 311) المربع بالكيلومتر ساكن

 لتيا االنتخابية الدوائر إلى بالنسبة( د 411) دينار مائتيـ  3

 ساكن 311 عن فيها السكانية الكثافة مستوى يزيد

  .(4 كلم/ ساكن 311) المربع بالكيلومتر

 عمومية مساعدة بعنوان المنحة مبلغ يُحتسب ـ 3 الفصل

 مّ ت قائمة لكل المخصص االنتخابية الحملة تمويل على

 االنتخابية بالدوائر نهائيا ترشحها قبول عن اإلعالن

 بالدائرة المرسمين الناخبين عدد أساس على بالخارج

 االحتساب طريقة و المبالغ نفس باعتماد االنتخابية

 هذا من 4 الفصل من األولى بالفقرة عليها المنصوص

 .األمر

 حكامأل طبقا المخّول المبلغ في مرات ثثال الترفيع يتم و

  .قائمة كل إلى بالنسبة الفصل هذا من األولى الفقرة

 بعنوان المنحة مبلغ من األول القسط يصرف ـ 2 الفصل

 تم ةقائم لكل االنتخابية الحملة تمويل على عمومية مساعدة
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niveau de la circonscription électorale ou ayant gagné 
un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple, 
et ce, dans un délai maximum de 7 jours à compter de 
la date de la proclamation des résultats définitifs.  

Art. 5 - Conformément aux dispositions de l’article 25 
de la loi organique n° 2014-16 susmentionnée, les 
listes déclarées définitivement retenues, qui 
contreviennent aux dispositions dudit article, ne 
bénéficient que de la moitié de la première tranche de 
la subvention, au titre d’aide publique au financement 
de la campagne électorale. 

Les listes mentionnées au premier alinéa du présent 
article, bénéficient de la moitié de la deuxième tranche 
de la subvention, au titre d’aide publique au 
financement de la campagne électorale, en cas où elles 
recueillent 3% au moins des suffrages exprimés au 
niveau de la circonscription électorale ou elles 
gagnent un siège à l’Assemblée des Représentants du 
Peuple. 

L’instance supérieure indépendante pour les élections 
fournit au ministère de l’économie et des finances, un 
état visé par son Président, contenant les listes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. 

Art. 6 - La deuxième tranche du montant de la 
subvention, au titre d’aide publique au financement de 
la campagne électorale, est versée sur demande écrite 
adressée au trésorier régional territorialement 
compétent ou au comptable public compétent auprès 
des missions diplomatiques ou consulaires à 
l’étranger, et assortie :  

- d’un état des dépenses effectuées indiquant pour 
chaque dépense : le nom du fournisseur ou du 
prestataire de services, le numéro de son matricule 
fiscal ou, le cas échéant, le numéro de sa carte 
d’identité nationale, les références de la facture ou de 
la liste, la nature de la dépense, son volume et son 
montant. Ledit état est visé par le candidat tête de liste 
et le mandataire. 

Le visa doit comporter l’expression suivante : 

« Je soussigné, atteste de l’authenticité des données 
contenues dans le présent état ». 

- des justificatifs établissant que la première tranche a 
été dépensée pour couvrir les frais de la campagne 
électorale, et le dépôt de la comptabilité de la première 
tranche ainsi que les justificatifs de dépenses, auprès 
de la cour des comptes. 

Le trésorier régional ou le comptable public auprès 
des missions diplomatiques ou consulaires à 
l’étranger, procède à la vérification de l’exactitude du 
calcul des dépenses de la première tranche et 
l’existence du visa du candidat tête de liste et le 
mandataire sur l’état des dépenses effectuées, 
susmentionné au premier tiret du présent article. 

 األقل على أيام 7 وذلك نهائيا ترشحها قبول عن اإلعالن

 .االنتخابية حملةال بداية قبل

 مساعدة بعنوان المنحة مبلغ من الثاني القسط ويصرف

 لتتحص قائمة لكل االنتخابية الحملة تمويل على عمومية

 على بها المصرح األصوات من %3 عن يقل ال ما على

 بنوا بمجلس بمقعد فازت أو االنتخابية الدائرة مستوى

 عن عالناإل تاريخ من أيام 7 أقصاه أجل في ذلك و الشعب

  .النهائية النتائج

 األساسي القانون من 45 الفصل ألحكام طبقا ـ 5 الفصل

 القائمات تنتفع ال أعاله، إليه المشار 4102 لسنة 01 عدد

 تخالف التي و نهائيا ترشحها قبول عن اإلعالن تم التي

 من األّول القسط مبلغ بنصف إال المذكور الفصل أحكام

 الحملة تمويل على ميةعمو مساعدة بعنوان المنحة

  .االنتخابية

 لالفص هذا من األولى بالفقرة المذكورة القائمات وتنتفع

 مساعدة بعنوان المنحة من الثاني القسط مبلغ بنصف

 هاحصول صورة في االنتخابية الحملة تمويل على عمومية

 على بها المصرح األصوات من األقل على % 3 على

 بنوا بمجلس بمقعد فوزها أو االنتخابية الدائرة مستوى

  .الشعب

 اداالقتص وزارة لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة وتمدّ 

 لقائماتا يتضمن رئيسها قبل من عليه مؤشر بكشف والمالية

 .الفصل هذا من األولى بالفقرة المذكورة

 بعنوان المنحة مبلغ من الثاني القسط يُصرف ـ 1 الفصل

 على بناء االنتخابية لةالحم تمويل على عمومية مساعدة

 ياتراب المختص الجهوي المال أمين إلى يوجه كتابي طلب

 أو الدبلوماسية البعثة لدى العمومي المحاسب إلى أو

 :مشفوعا المختص، بالخارج القنصلية

 إلى بةبالنس توضح المنجزة المصاريف في بياني بكشف ـ

 ئيباالج معرفه ورقم الخدمة مسدي أو المزود اسم:  نفقة كل

 ورةالفات ومراجع االقتضاء، عند الوطنية تعريفه بطاقة أو

 ذاه على ويَُؤشَّرُ . ومبلغها وكميتها النفقة ونوع القائمة، أو

 .الوكيل و القائمة رئيس قبل من البياني الكشف

  :التالية العبارة التأشيرة وتحمل

 هذا نهاتضم التي البيانات بصحة أشهد أسفله الممضي إني"

 ."الكشف

 ةالحمل نفقات في األول القسط صرف تثبت بمؤيدات ـ

 هاصرف مؤيدات و األّول القسط حسابية وإيداع االنتخابية

 .المحاسبات محكمة لدى

 لدى العمومي المحاسب أو الجهوي المال أمين ويتولى

 صحة نم التثبت بالخارج القنصلية أو الدبلوماسية البعثة

 و ائمةالق رئيس أشيرةت ووجود األّول القسط نفقات احتساب
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La deuxième tranche de la subvention, au titre d’aide 
publique au financement de la campagne électorale, 
ne sera versée que lorsque le montant des dépenses 
contenu dans l’état est supérieur ou égal au montant 
de la première tranche de la subvention.  

Art. 7 - Le versement de la subvention, au titre d’aide 
publique au financement de la campagne électorale, 
intervient par arrêté du ministre de l’économie et des 
finances sur présentation d’un état visé par le 
président de l’instance supérieure indépendante pour 
les élections et contenant : 

- les listes déclarées définitivement retenues, pour le 
versement de la première tranche de la subvention. 

- les listes ayant recueilli 3% au moins des suffrages 
exprimés au niveau de la circonscription électorale ou 
ayant gagné un siège à l’Assemblée des Représentants 
du Peuple, pour le versement de la deuxième tranche 
de la subvention. 

Art. 8 - Le montant de la subvention, au titre d’aide 
publique au financement de la campagne électorale, 
est versé sur le compte bancaire unique dédié à la 
campagne électorale, énoncé à l’article 82 de la loi 
organique n° 2014-16 susmentionnée. 

Art. 9 - Les listes ayant recueilli moins de 3 % des 
suffrages exprimés au niveau de la circonscription 
électorale et n’ayant pas gagné un siège à l’Assemblée 
des Représentants du Peuple, sont tenues de reverser 
spontanément la somme perçue, au titre d’aide 
publique au financement de la campagne électorale, 
dans un délai de 10 jours à compter de la proclamation 
des résultats définitifs des élections. Les membres 
desdites listes sont réputés solidaires pour le 
reversement. 

En cas de non reversement spontané du montant de la 
première tranche de la subvention, dans le délai fixé 
au premier alinéa du présent article, il est procédé au 
recouvrement forcé des créances conformément aux 
dispositions du code de la comptabilité publique, par 
voie d’ordre de reversement pour le compte de la 
trésorerie générale de la République Tunisienne, émis 
par le ministre de l’économie et des finances ou par 
celui ayant reçu délégation dudit ministre à cet effet, 
et ce, sur présentation d’un état visé par le président 
de l’instance supérieure indépendante pour les 
élections, contenant les listes ayant recueilli moins de 
3% des suffrages exprimés au niveau de la 
circonscription électorale et n’ayant pas gagné un 
siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple. 

Art.10 - Le plafond global des dépenses de la 
campagne électorale, pour chaque liste déclarée 
définitivement retenue, est fixé à cinq fois le montant 
de la subvention, au titre d’aide publique au 
financement de la campagne électorale.  

Art. 11 - Le plafond du financement privé, en monnaie 
ou en nature, pour chaque liste déclarée 

 إليه المشار المنجزة للنفقات البياني الكشف على الوكيل

  .الفصل هذا من األولى بالمطة

 مساعدة بعنوان المنحة من الثاني القسط يُصرف وال

 مبلغ كان إذا إال االنتخابية الحملة تمويل على عمومية

 األول سطالق مبلغ يفوق أو يساوي بالكشف المضمنة النفقات

  .المنحة من

 على عمومية مساعدة بعنوان المنحة تصرف ـ 7 الفصل

 تصاداالق وزير من قرار بمقتضى االنتخابية الحملة تمويل

 رئيس قبل من عليها مؤشر كشوفات على بناء والمالية

  :تتضمن لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة

 يلتا القائمات المنحة، من األّول القسط صرف إلى بالنسبة- 

 .نهائيا ترشحها قبول عن اإلعالن تمّ 

 التي تالقائما المنحة، من الثاني القسط صرف إلى بالنسبة- 

 المصرح األصوات من %3 عن يقل ال ما على تحصلت

 جلسبم بمقعد فازت أو االنتخابية الدائرة مستوى على بها

 .الشعب نواب

 ةعمومي مساعدة بعنوان المنحة مبلغ تنزيل يتم ـ 8 الفصل

 يدالوح البنكي بالحساب االنتخابية الحملة تمويل لىع

 من 84 بالفصل عليه المنصوص االنتخابية بالحملة الخاص

 .أعاله المذكور 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون

 من لأق على تحصلت التي القائمات على يتعيّن ـ 9 الفصل

 الدائرة مستوى على بها المصرح األصوات من 3%

 اعإرج الشعب، نواب بمجلس بمقعد تفز لم و االنتخابية

 ويلتم على عمومية مساعدة بعنوان عليه المتحصل المبلغ

 من أيام 01 أقصاه أجل في تلقائيا االنتخابية الحملة

 اؤهاأعض ويعد. لالنتخابات النهائية بالنتائج التصريح

  .ذلك في متضامنين

 لاألج في تلقائيا المذكور المبلغ إرجاع عدم حالة وفي

 ينالمطالب جبر يتم الفصل، هذا من األولى بالفقرة المحدد

 ىبمقتض العمومية المحاسبة مجلة مقتضيات وفق بالدين

 للجمهورية العامة الخزينة حق في أموال بإرجاع إذن

 له فّوض من أو والمالية االقتصاد وزير يصدره التونسية

 هيئةال رئيس قبل من عليه مؤشر كشف على بناء ذلك، في

 حصلتت التى القائمات يتضمن لالنتخابات المستقلة لعلياا

 مستوى على بها المصرح األصوات من % 3 من أقل على

  .عبالش نواب بمجلس بمقعد تفز لم و االنتخابية الدائرة

 الحملة على لإلنفاق الجملي السقف يُحّدد ـ 01 الفصل

 قبول عن اإلعالن تم قائمة كل إلى بالنسبة االنتخابية

 اعدةمس بعنوان المنحة مبلغ أضعاف بخمسة نهائيا حهاترش

 .االنتخابية الحملة تمويل على عمومية

 الخاص التمويل سقف يتجاوز أن يمكن ال ـ 00 الفصل

 قبول عن اإلعالن تم قائمة كل إلى بالنسبة والعيني النقدي

 ملةالح على لإلنفاق الجملي السقف ُخمسي نهائيا ترشحها

  .االنتخابية
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définitivement retenue, ne doit pas dépasser les deux 
cinquièmes du plafond global des dépenses de la 
campagne électorale. 

Art. 12 - Le paiement des dépenses de la campagne 
électorale s’effectue obligatoirement à travers le 
compte bancaire unique dédié à la campagne 
électorale, énoncé à l’article 82 de la loi organique n° 
2014-16 susmentionnée.  

Art. 13 - Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

  

 وجوبا االنتخابية الحملة نفقات تأدية تتم ـ 04 لالفص

 ابيةاالنتخ بالحملة الخاص الوحيد البنكي الحساب بواسطة

 لسنة 01 عدد األساسي القانون من 84 بالفصل إليه المشار

  .أعاله إليه المشار 4102

 األمر هذا بتنفيذ مكلف والمالية االقتصاد وزير ـ 03 الفصل

 .التونسية للجمهورية ميالرس بالرائد ينشر الذي
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 روزنامة االنتخابات للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
Calendrier des élections de l’ISIE 
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 لالنتخابات المستقلة العلياقرارات الهيئة 
 

 2014 فيفري 9 في مؤرخ لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس من قرار
 لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة تنفيذي مدير لخطة شحالتر بفتح يتعلق 

 

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة رئيس إن

 المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

 ديسمبر 48 في المؤرخ 4103 لسنة 54 عدد األساسي القانون اوآخره وتممته نقحته التي النصوص جميع وعلى لالنتخابات

4103، 

 .4102 جانفي 49 بتاريخ بجلسته المنعقد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة مجلس مداوالت وعلى

 :يلي ما قّرر

 .الموالية واأليام 4102 فيفري 5 يوم لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة تنفيذي مدير لخطة الترشح باب يفتح ـ األول الفصل

  :المترّشح في يشترط ـ 4الفصل

 .الناخب صفة (1

 .سنة 35 عن تقل ال سن (2

 .والحياد واالستقاللية النزاهة (3

 .المهنية الهيئات إحدى في منتخبا عضوا يكون ال أن (4

 .رشحاتالت فتح لتاريخ السابقة سنوات الخمس خالل سياسي حزب أي في النشاط أو االنخراط عدم (5

 وعالمخل الجمهورية رئيس مناشدة أو المنحل الديمقراطي الدستوري التجمع حزب صلب مسؤولية أي تحمل عدم (6

 .جديدة رئاسية لمدة للترشح

 الرئيس حكم طيلة عمدة أو معتمد أو والية عام كاتب أو والي منصب تقلد أو الحكومة في مسؤولية تحمل عدم (7

 .المخلوع

 وأ واألعمال المشاريع إدارة أو العامة اإلدارة مجال في الثالثة المرحلة شهادة على األقل على متحصال يكون أن (8

 .العليا المدارس خريجي من يكون أن أو معادلة شهادة أو التصّرف أو القانون

 .والفني والمالي اإلداري التصّرف في والكفاءة الخبرة (9

  .الخاص و العمومي قطاعينال في المشاريع قيادة مجال في الكفاءة (10

  .والتأطير والقيادة والتنظيم التخطيط في الكفاءة (11

  .االختصاصات متعّددة إدارة صلب النزاعات وفضّ  القرارات اتخاذ في الكفاءة (12

 .االنتخابي بالمجال الصلة ذات والمؤسسات اإلدارات مختلف مع والتنسيق التواصل على القدرة (13

 .واالتصال اإلعالم تقنيات ومعرفة اإلعالمية لوسائلا من التمكن (14

 .إضافية ميزة اإلنقليزية اللغة إجادة وتُعتبر ومحادثة كتابة والفرنسية العربية اللغة من التمّكن (15

  :يلي ما الترّشح ملف يتضّمن أن يجب ـ 3 الفصل

 .(للهيئة اإللكتروني الموقع على تحميلها يتم) ترّشح استمارة ـ

 .باإلمضاء معّرفة والخبرة الكفاءة بمؤيدات مرفقة ذاتية ةسير ـ

  .العلمية الشهادات من لألصل مطابقة نسخة ـ

 .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة ـ

 .والدة مضمون ـ
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 .لها إيداع وصل أو 3عدد بطاقة ـ

  .شمسيتان صورتان ـ

 .طبية شهادة ـ

 4104 لسنة 43 عدد القانون من 7 بالفصل الواردة للشروط لمترشحا باستيفاء - باإلمضاء معّرف - الشرف على تصريح ـ

 يئةلله اإللكتروني الموقع على تحميله يتم) الترشح باستمارة الواردة البيانات وبصحة 4104 ديسمبر 41 في المؤّرخ

www.isie.tn). 

 ـ 09 ددع الجّزار بن بنهج الكائن كزيالمر بمقّرها لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة إلى الترشح ملف يوّجه ـ 2 الفصل

 السريع يدبالبر أو بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمونة برسالة أو الضبط بمكتب المباشر اإليداع بواسطة تونس الفايات

" خاباتلالنت مستقلةال العليا للهيئة التنفيذي للجهاز التنفيذي المدير لخطة الترشح" التالية العبارة يحمل مغلق ظرف في وذلك

 .(البريدي بالطابع المضّمن التاريخ األجل احتساب في يعتمد) 4102 فيفري 01 يوم أقصاه أجل في

 أعاله المبينة للشروط المستوفين المترشحين دعوة االقتضاء، عند له، ويمكن. الترشح مطالب في البتّ  الهيئة مجلس ويتولى

 .محاورة إلجراء

 

 2014يفري ف 22مؤرخ في  2014لسنة  9قرار عدد 
 .يتعلق بانتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

 

 إن رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط  4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 العمومية،

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى  4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104لسنة  43د وعلى القانون األساسي عد

 ،4103ديسمبر  48المؤرخ في  4103لسنة  54جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون األساسي عدد 

المتعلق بنشر مقررات الجلسة  2410جانفي  30وعلى القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 

 النتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، 4102جانفي  9و 8العامة المنعقدة يومي 

 .4102فيفري  45وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المنعقد بجلسته بتاريخ 

  قرر ما يلي

اقب الرئيس بالهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية، في خطة مدير تنفيذي الفصل األول ـ ينتدب السيد نبيل السالمي، المر

 .4102للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وذلك ابتداء من أول مارس 

 .ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 4الفصل 

 

  2014فيفري  22مؤرخ في  2014لسنة  4قرار عدد 
 .ير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتيتعلق بانتداب مد

 

 إن رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط  4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 العمومية،

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى  4104ديسمبر  14المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

 ،4103ديسمبر  48المؤرخ في  4103لسنة  54جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون األساسي عدد 

سة المتعلق بنشر مقررات الجل 4102جانفي  30وعلى القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 

 النتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، 4102جانفي  9و 8العامة المنعقدة يومي 
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 .4102فيفري  1وعلى مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المنعقد بجلسته بتاريخ 

  قرر ما يلي

جعي الطلب العمومي، في خطة مدير ديوان الفصل األول ـ ينتدب السيد صابر الزوق، المراقب الرئيس بسلك مراقبي ومرا

 .4102مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وذلك ابتداء من أول مارس 

 .ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 4الفصل 

 

  2014أفريل  24مؤرخ في  2014لسنة  2قرار عدد 
 .تقلّة لالنتخاباتيتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المس

 

  إّن مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،

 باقتراح من المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،

 منه، 041و 045بعد اطالعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى  4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

وخاصة  4103ديسمبر  48المؤرخ في  4103لسنة  54جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون األساسي عدد 

 .منه 47صل الف

  :وبعد التداول والنقاش قّرر ما يلي

ـ الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هيئة عمومية مستقلة ودائمة مقرها تونس العاصمة، تتمتع بالشخصية المعنوية  الفصل األول 

 .واالستقالل المالي واإلداري

ات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على ضمان انتخاب 4الفصل 

المؤرخ  4104لسنة  43وشفافة، وتتولى تنظيمها وإدارتها واإلشراف عليها طبقا للتشريع االنتخابي وللقانون األساسي عدد 

 .كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 4104ديسمبر  41في 

 تركيبة الهيئة وصالحياتها الباب األول

ـ تتركب الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من مجلس الهيئة وجهاز تنفيذي وهيئات فرعية عند االقتضاء. ويمكن  3الفصل 

 .لمجلس الهيئة بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات إحداث هياكل وقتية

قانون. عة لها بالنظر بموجب الـ يتولى مجلس الهيئة ضبط التوجهات العامة لعمل الهيئة والبّت في كل المسائل الراج 2الفصل 

وله أن يفوض جانباً من هذه الصالحيات إلى رئيسها أو إلى الجهاز التنفيذي أو إلى الهيئات الفرعية التي يمكن أن يحدثها 

 .بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات

 .لمجلس الهيئة تكليف األعضاء بمهام يحّددها وله إحداث لجان قارة أو ظرفية

 .لهيئة إحداث فرق عمل من الخبرات للمساندة الفنية، يتولى ضبط شكلها وتركيبتها ومجال عملهاولمجلس ا

 .ـ تحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بست سنوات غير قابلة للتجديد 5الفصل 

 43ادس والسابع من القانون األساسي عدد يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة طبق اإلجراءات المقررة بالفصول الخامس والس

 .كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104لسنة 

يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات رئيس مجلس نواب الشعب بقائمة األعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء 

 .من تاريخ نهاية مدة العضوية مهامهم قبل ثالثة أشهر على األقل

 .يمارس األعضاء المنتهية مدة عضويتهم، كامل صالحياتهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم األعضاء الجدد لمهامهم

ـ يلتزم أعضاء مجلس الهيئة مدة عضويتهم بالواجبات المحمولة عليهم قانوناً ويتجنبون كل فعل أو قول من شأنه  1الفصل 

 .تزامهم بالشروط والواجبات المحمولة عليهم أو على حسن أداء الهيئة لمهامهاأن يؤثر على ال
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 .ويلتزم أعضاء مجلس الهيئة بالتفرغ الكلي لممارسة مهامهم وبحضور جلسات مجلس الهيئة

 .ةيوال يجوز تغيب العضو دون موجب شرعي عن االجتماعات الواقع الدعوة إليها وفق الصيغ القانونية لثالث مرات متتال

يتولى مجلس الهيئة تذكير العضو المتغيب عن حضور جلسات المجلس، التي تمت الدعوة إليها بصيغة قانونية، لمرتين 

 .متتاليتين دون موجب شرعي بواجب الحضور المحمول عليه قانوناً وينذره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

ة لثالث مرات متتالية دون موجب شرعي رغم إنذاره من يعتبر متخلياً العضو الذي يتغيب عن حضور جلسات مجلس الهيئ

 .قبل مجلس الهيئة

ال يمكن ألي عضو بالهيئة المشاركة في مداوالت له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عالقة شخصية مباشرة 

 .ء الهيئة لمهامهاأو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى أدا

ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها و يتولى خاصة  7الفصل 

  :ما يلي

 .رئاسة جلسات مجلس الهيئة ورئاسة جلسات اللجان عندما يحضر اجتماعاتها •

 .أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها تعيين مواعيد االجتماعات والدعوة لها وضبط جدول •

 .اتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ مداوالت مجلس الهيئة طبقاً للقانون وألحكام هذا النظام الداخلي •

 .تمثيل الهيئة لدى جميع الهيئات الدستورية وجميع السلط السياسية واإلدارية والقضائية ذات النظر •

قديم تقارير دورية لمجلس الهيئة حول التصرف اإلداري والمالي والفني مراقبة الجهاز التنفيذي والتأكد من ت •

 .لهذا الجهاز

التصرف في الميزانية طبقاً للقوانين الجاري بها العمل وللتوجهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة  •

 .ولمبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن سالمة التصرف المالي ونزاهته وشفافيته

ة أن يفوض بعد استشارة مجلسها بعض صالحياته إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة. وله أن يفوض ولرئيس الهيئ

 .إمضاءه إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس أو إلى اإلدارة التنفيذية

 .وتنشر قرارات التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة

 .ع تعيين نائب رئيس الهيئة من بين أعضاء مجلسها بالتوافق بينهم وإن تعذر ذلك فباألغلبية المطلقة ألعضائهاـ يق 8الفصل 

يساعد نائب رئيس الهيئة رئيسها في االضطالع بالمهام األصلية الموكولة إليه أو تلك المفوضة إليه من قبل مجلس الهيئة 

 .س الهيئة أو في إطار توزيع المهام الذي يقرره مجلس الهيئةوذلك في حدود التفويض المسند إليه من قبل رئي

  :ـ يلحق مباشرة بمجلس الهيئة 9الفصل 

 ـ ديوان مجلس الهيئة،

 ـ وحدة التوثيق واألرشيف،

 .ـ وحدة التدقيق والرقابة الداخلية

  :ويشرف ديوان مجلس الهيئة على المهام األساسية التالية

 ـ الضبط المركزي، 

 لس الهيئة، ـ كتابة مج

 ـ التشريفات، 

 ـ اإلعالم،

  .ـ التعاون الدولي

 .ويضبط تنظيم ديوان مجلس الهيئة وطرق سيره وفق الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الهيئة
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لية اـ تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاسبية تضمن سالمة القوائم الم 01الفصل 

ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. وتنشأ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب 

 .وتتبع مباشرة مجلس الهيئة

الل اتباع ختقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بأعمالها باستقاللية ومهنية وفقاً للمعايير الدولية لممارسة التدقيق الداخلي من 

 .مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين األداء وإدارة المخاطر والرقابة على كامل أعمال الهيئة

وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية برفع تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية. ويمكن لمجلس الهيئة تكليفها 

 .لذلك بمهام تدقيق كلما دعت الضرورة

 .تعّد وحدة التدقيق والرقابة الداخلية تقريراً سنوياً يعرض على مجلس الهيئة وينشر على الموقع اإللكتروني الخاص بها

يتداول مجلس الهيئة في التقارير المرفوعة إليه من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية ويبت بشأن التوصيات والحاالت المضمنة 

 .بها

 ز التنفيذيالجها الباب الثاني

 .ـ يتركب الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من مدير تنفيذي وإدارة مركزية وإدارات فرعية 00الفصل 

يسير المدير التنفيذي الجهاز التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة ورقابة رئيسه ويسهر على حسن سير إدارة الهيئة في 

الفنية، ويرفع إلى رئيس الهيئة ومجلسها بشكل دوري أو كلما طلب منه ذلك رئيس أو أعضاء المجاالت اإلدارية والمالية و

مجلس الهيئة تقاريرا حول التصرف اإلداري والمالي والفني ويضع على ذمتهم عند الطلب كل المعطيات والوثائق المطلوب 

 .االطالع عليها

إلى أحد مساعديه. وينشر قرار التفويض بالرائد الرسمي  للمدير التنفيذي أن يفوض إمضاءه أو جانبا من صالحياته

 .للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة

 .يضبط بقرار من مجلس الهيئة التنظيم اإلداري والمالي والفني للجهاز التنفيذي

 الهيئات الفرعية الباب الثالث

ات إحداث هيئات فرعية تتولى مساعدتها على القيام بمهامها طبقا ـ يمكن للهيئة بمناسبة االنتخابات أو االستفتاء 04الفصل 

 .لما يضبطه القانون

تتكون الهيئة الفرعية من رئيس وثالثة أعضاء على األكثر، يتّم اختيارهم من قبل مجلس الهيئة باألغلبية المطلقة ألعضائه 

من نفس  5مع مراعاة الفصل  4104ة لسن 43من القانون عدد  04و 7وفق الشروط المنصوص عليها صلب الفصلين 

 .القانون

  .يضبط مجلس الهيئة بقرار، إجراءات اختيار أعضاء الهيئات الفرعية وصيغ تعيينهم ونظام تأجيرهم

  :مع مراعاة أحكام القانون االنتخابي يمكن لمجلس الهيئة أن يفوض للهيئات الفرعية المهام التالية

 .النظر في االعتراضات ومتابعة الطعون الخاصة بها في الدائرة االنتخابية المعنيةـ متابعة عمليات تسجيل الناخبين و

 .ـ السهر على نشر وتحيين سجل الناخبين في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر

 .ـ مراجعة ملفات قائمات المترشحين أو رفع التوصية بشأنها

 .بيةـ مراجعة وإقرار تقسيم أماكن ومساحات الدعاية االنتخا

 .ـ متابعة مخالفات الحملة االنتخابية والبت فيها

 .ـ متابعة عملية االقتراع والفرز واإلشراف على عملية تجميع النتائج

 .ـ متابعة الطعون المتعلقة بالقائمات المترشحة وتمثيل الهيئة في هذا الشأن أمام المحاكم المختصة

 .االنتخابي ورفع التوصيات ـ المساهمة في إعداد التقرير النهائي حول المسار

ـ تمثيل مجلس الهيئة أمام األحزاب ومنظمات المجتمع المدني الناشطة ضمن مجال اختصاصها الترابي وفقاً للتوجيهات التي 

 .يضبطها مجلس الهيئة

 .ـ أي مهام أخرى يرتئي مجلس الهيئة تفويضها للهيئات الفرعية
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 .يئات الفرعية، وعليهم االلتزام بحضورهاتنظم الهيئة برامج ودورات تكوين ألعضاء اله

 .يمضي أعضاء الهيئات الفرعية حال مباشرتهم لمهامهم، تعهدا بااللتزام بحدود تفويضهم وصالحياتهم

 .ولمجلس الهيئة اتخاذ التدابير الالزمة تجاه أي عضو ال يلتزم بحدود التفويض

للهيئة إحاطة أعضاء الهيئة الفرعية بالتطورات العملياتية  يتولى منسق اإلدارة الفرعية تحت إشراف اإلدارة المركزية

 .واإلجراءات الصادرة عن مجلس الهيئة كما يتولى اإلعداد المادي ألعمال الهيئة

 اجتماعات الهيئة الباب الرابع

 ثيـ تعقد اجتماعات مجلس الهيئة بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها وال تنعقد إال بحضور ثل 03الفصل 

  .األعضاء

  .يضبط مجلس الهيئة تراتيب اعتماد الحضور عن بعد لألعضاء باستعمال وسائل االتصال الحديثة اآلمنة

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر من أعضائه على أن 

 .قراريقتصر االجتماع على التداول ودون إمكانية اتخاذ ال

يحدد مجلس الهيئة دورية االجتماعات العادية على أن ال تقل عن اجتماع دوري واحد شهرياً في فترات عدم وجود انتخابات 

 .أو استفتاءات

 .ترسل دعوات االجتماع مكتوبة لألعضاء و للمدير التنفيذي قبل يومين على األقل من موعد االجتماع العادي

مفصل ونسخة من محضر االجتماع السابق وكافة الوثائق المتوفرة الخاصة بالمواضيع يرفق بالدعوة جدول األعمال ال

 .المدرجة على جدول األعمال

وتكون الدعوة الجتماعات مجلس الهيئة، في فترة االنتخابات واالستفتاءات، في آجال مقتضبة تراعي الطابع االستعجالي 

 .وتكون بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

 .وللمدير التنفيذي اقتراح إدراج بنود إضافية على جدول األعمال في بداية االجتماع ويمكن لألعضاء

 .يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات

باً ويتم تدوين مداوالت مجلس الهيئة صلب محضر مرقم يضمن بدفتر مرقم و مؤشر عليه من رئيس الهيئة يتضمن وج

  :البيانات التالية

 ـ تاريخ وساعة ومكان الجلسة،

 ـ قائمة األعضاء الحاضرين والمتغيبين وأسباب الغياب إن وجدت،

 ـ جدول أعمال االجتماع، 

 ـ القرارات المتخذة واألغلبية التي وافقت عليها،

 .يتم إمضاء المحضر من قبل أعضاء المجلس الحاضرين

 .ألغلبية المطلقة ألعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاءهايتخذ مجلس الهيئة قراراته با

 .يتولى رئيس مجلس الهيئة بمعية باقي األعضاء متابعة تنفيذ القرارات مع المدير التنفيذي

ينشر ملخص مداوالت اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها 

 .لكترونياإل

ـ يمكن لمجلس الهيئة إحداث لجان مختصة تتولى اقتراح السياسات ومتابعة المستجدات وإقرار الخطط العملياتية  02الفصل 

لالنتخابات واالستفتاءات ومراجعتها ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي. ويمكن أن تكون هذه اللجان مركزية أو جهوية، 

 .قارة أو ظرفية

الهيئة ضبط تركيبة اللجان وصالحياتها بما ال يتداخل مع مهام الجهاز التنفيذي. تعمل جميع اللجان تحت  يتولى مجلس

 .إشراف مجلس الهيئة وترفع تقاريرها وتوصياتها إليه

تنشر  وكيتولى مجلس الهيئة تحديد الواجبات المحمولة على كافة أعوانها والمتعاونين والمتعاقدين معها في مدونات سل

  .بالموقع االلكتروني للهيئة
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تعتبر مدونة السلوك جزءاً ال يتجزأ من كافة العقود واالتفاقيات التي تبرمها الهيئة. وتتولى الجهة المتعاقدة مع الهيئة أو 

 .كامهاأحالمتعاونة معها التصريح، وفق نموذج تعّده الهيئة، باطالعها على مضمون مدونة السلوك وبالتزامها بعدم مخالفة 

 .يمكن للهيئة االستعانة في أدائها لمهامها بخبراء ومختصين

 السلطة الترتيبية الباب الخامس

  .ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بسلطة ترتيبية خاصة في المجال االنتخابي 05الفصل 

دخلين رض التشريع االنتخابي من قبل جميع المتيتولى مجلس الهيئة وضع التراتيب الالزمة لتنفيذ المهام الموكولة إليه وف

في المسار االنتخابي بما في ذلك تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة على المخالفات االنتخابية. ويتخذ على وجه 

  :الخصوص التراتيب في المجاالت التالية

 .ـ الهيكل التنظيمي لمجلس الهيئة ولجهازها التنفيذي

 .مالي و اإلداريـ أنظمة التصرف ال

 .ـ مدونات السلوك

 .ـ ضبط روزنامة االنتخابات واالستفتاءات بما يتفق مع المدد المقررة في الدستور والقانون االنتخابي

ـ القواعد واإلجراءات المنظمة العتماد عمل ممثلي المترشحين والمالحظين والضيوف والصحفيين المحليين 

 .واألجانب

 .الناخبينـ قواعد وإجراءات تسجيل 

 .ـ قواعد وإجراءات الترشح

 .ـ قواعد وإجراءات مراقبة الحملة االنتخابية وتمويلها

 .ـ قواعد وإجراءات االقتراع والفرز

 .ـ إجراءات اإلعالن عن النتائج

 .ـ قواعد وإجراءات تأمين األرشيف االنتخابي

 الميزانية وطرق التصرف فيها الباب السادس

 .ميزانية خاصة. وتتكون مواردها من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولةـ تكون للهيئة  01الفصل 

   :تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في

 ـ نفقات تسيير الهيئة،

 ـ نفقات التجهيز،

 .ـ نفقات االنتخابات واالستفتاءات

 .التنفيذي يتولى مجلس الهيئة ضبط التوجهات العامة للميزانية السنوية للهيئة ويعلم بها المدير

يتولى المدير التنفيذي إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي طبقاً للتوجهات العامة التي حددها مجلس الهيئة ويراعي في ذلك 

اآلجال المنصوص عليها في القانون األساسي للميزانية والنصوص القانونية ذات العالقة ثم يحيله على مجلس الهيئة 

 .للمصادقة

 .يئة في مشروع الميزانية المعروض عليه من المدير التنفيذي ويضبطه في صيغته النهائيةيتداول مجلس اله

يعرض رئيس الهيئة مشروع الميزانية على الحكومة إلبداء الرأي مع مراعاة اآلجال المنصوص عليها في القانون األساسي 

ب للمصادقة عليه طبق اإلجراءات الخاصة للميزانية والنصوص القانونية ذات العالقة ثم يحيله على مجلس نواب الشع

 .بميزانية الدولة

 .تتولى الهيئة نشر الميزانية على موقعها اإللكتروني

يمكن للهيئة إعداد مشروع ميزانية تكميلي في الحاالت الطارئة التي تستدعي تنظيم انتخابات أو استفتاءات في غير مواعيدها 

  .العادية
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 31المؤرخ في  0991لسنة  004لية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد ـ تضبط القوائم الما 07الفصل 

 .0991ديسمبر 

ـ تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة طبق اإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض  08الفصل 

 .هاأو القوانين المعدلة ل 4104لسنة  43مع أحكام القانون عدد 

يحرص مجلس الهيئة على وضع تراتيب خاصة تضمن شفافية كامل مسار إبرام الصفقات العمومية وضمان احترام واجب 

 .عدم تضارب المصالح من طرف جميع المتدخلين في هذا المسار

 .تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية

 .الت التي يتطلب فيها اإلذن بالصرف مصادقة مسبقة من مجلس الهيئةـ تضبط بقرار من مجلس الهيئة الحا 09الفصل 

 .تضبط بقرار من مجلس الهيئة صيغ وشروط تفويض الصالحيات المالية

ـ تعرض الحسابات المالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية  41الفصل 

قاً للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثالث سنوات قابلة يعينهما مجلس الهيئة طب

 .للتجديد مرة واحدة

  .تعمل الهيئة في اختيارها لمراقبي الحسابات على احترام مبدأ التنافس والشفافية وعدم تضارب المصالح

 لتقرير المالي السنوي إن وجدت ويأذن عند االقتضاء بتشكيليبت مجلس الهيئة في تحفظات مراقبي الحسابات المضمنة با

 .لجنة تحقيق للوقوف على أسبابها ووضع الخطط الكفيلة بتداركها مستقبال

أفريل من  31يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات في أجل أقصاه 

 .على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليهاالسنة الموالية ثم يحيلها 

ينشر التقرير المالي للهيئة، بعد المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع 

 .جوان من السنة الموالية 31اإللكتروني للهيئة في أجل أقصاه 

س نواب الشعب وتشكيل لجنة تحقيق، يضع مجلس الهيئة على في حالة عدم المصادقة على التقرير المالي من طرف مجل

ذمة اللجنة المذكورة فريقاً من اإلدارة المالية ومن مراقبي الحسابات يتولى تيسير مهامها. وفي صورة توصل اللجنة المذكورة 

ى بموجبه تحديد إلى وجود إخالالت قانونية في الحسابات، يأذن مجلس الهيئة، دون تأخير، بإجراء بحث داخلي يتول

 .المسؤوليات عن تلك اإلخالالت واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية وقضائية لردعها

 .تخضع الحسابات المالية للهيئة إلى الرقابة الالحقة لدائرة المحاسبات

 حاالت اإلعفاء وانتهاء العضوية الباب السابع

  :إال في الحاالت التالية ـ ال يتم إعفاء رئيس أو أحد أعضاء مجلس الهيئة 40الفصل 

 .ارتكاب خطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون •

من القانون المحدث  03عدم التصريح بحالة تضارب مصالح دائم على معنى الفقرة الخامسة من الفصل  •

 .للهيئة

 .اإلدانة بموجب حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية •

الهيئة وجوباً في وجاهة طلب إعفاء رئيسها أو أحد أعضائها قبل توجيهه إلى مجلس نواب الشعب، ويقع  يتداول مجلس

 .االستماع وجوبا إلى الرئيس أو العضو المعني وتمكينه من وسائل الدفاع المالئمة وتضمين كل ذلك في محضر جلسة

مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه باألغلبية المطلقة يرفع طلب اإلعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على األقل إلى 

 .ألعضائه

  :ـ تنتهي العضوية في الهيئة في إحدى الحاالت التالية 44الفصل 

 انتهاء المدة القانونية، •

 الوفاة، •

 االستقالة، •
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 العجز الدائم، •

 اإلعفاء،  •

 .التخلي •

 .اه أسبوع من تاريخ تضمين المطلب بمكتب الضبطيتولى مجلس الهيئة البت في مطلب االستقالة في أجل أقص

يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدّونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سد 

بناء على طلب رئيس  4104لسنة  43الشغور طبقاً لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون األساسي عدد 

 .ة أو نصف أعضاء مجلسهاالهيئ

يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع اإللكتروني للهيئة العليا 

 المستقلة لالنتخابات.

 

 2014 أفريل 90 في مؤرخ 2014 لسنة 6 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة والفني والمالي اإلداري التنظيم طرق بضبط يتعلق

 

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 لالنتخابات، المستقلة العليا للهيئة التنفيذي المدير من باقتراح

  منه، 041و 045 الفصلين وخاصة التونسية الجمهورية دستور على إطالعه بعد

 وعلى العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم والمتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 ددع التأسيسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع

 لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 .منه 48 الفصل وخاصة هوتممت نقحته التي النصوص جميع وعلى

 المستقلة العليا للهيئة الداخلي النظام بضبط والمتعلق 4102 أفريل 42 في المؤرخ 4102 لسنة 5 عدد القرار وعلى

 لالنتخابات،

 :يلي ما قرر والنقاش التداول وبعد

 .سيرها طرقو لالنتخابات ستقلةالم العليا للهيئة والفني والمالي اإلداري التنظيم ضبط إلى القرار هذا يهدف -األول الفصل

 عــــــــامة أحكــــام األول البــــاب

 اإلداري تقاللواالس المعنوية بالشخصية تتمتّع ودائمة مستقلة دستورية هيئة لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة -4 الفصل

 .العاصمة تونس مقّرها والمالي،

 .واالستفتاءات االنتخابات على واإلشراف وتنظيم إدارة اباتلالنتخ المستقلة العليا الهيئة تتولى -3 الفصل

 :من لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تتركب -2 الفصل

 الهيئة، مجلس •

 .التنفيذي الجهاز •

 .القانون قطب بمهامها القيام على مساعدتها تتولى فرعية هيئات تحدث أن االستفتاءات، أو االنتخابات بمناسبة لها، ويمكن

 .وقتية هياكل إحداث االستفتاءات أو االنتخابات بمناسبة الهيئة لمجلس ويمكن

 مصالحها وتنظم فرعية، ووحدات ووحدات، مركزية، وحدات شكل في للهيئة المركزية اإلدارية المصالح تنظم -5 الفصل

  .فرعية إدارات شكل في الجهوية اإلدارية

 بالهيئة منها اءاإلعف وشروط الوظيفية الخطط إسناد لنظام طبقا للهيئة إلداريةا بالمصالح الوظيفية الخطط في التسمية وتتم

 .لالنتخابات المستقلة العليا
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 .منها واإلعفاء الوظيفية الخطط في التسمية شروط الهيئة مجلس من قرار ويضبط

 االداري التنظيم الثاني الباب

 الهيئة مجلس األول القسم
 43 عدد األساسي القانون حدده لما وفقا داخلها تقريرية سلطة أعلى هو لالنتخابات لمستقلةا العليا الهيئة مجلس -1 الفصل

 .أعاله إليهما المشار الداخلي ولنظامها 4104 لسنة

 للتجديد قابلة غير سنوات ستّ  لمّدة التشريعي المجلس قِبل من منتخبين أعضاء تسعة من الهيئة مجلس يتركب -7 الفصل

 .ئهأعضا ثلثي بأغلبية

 .ألعضائه المطلقة باألغلبية التشريعي المجلس قِبل من الهيئة مجلس رئيس ينتخب

 .المجلس ألعضاء المطلقة فباألغلبية تعذر وإن بالتوافق، الهيئة رئيس نائب اختيار ويتم

 43 عدد يألساسا القانون من والسابع والسادس الخامس بالفصول المقررة اإلجراءات طبق الهيئة مجلس تركيبة تجديد ويتمّ 

   .أعاله إليه المشار 4104 لسنة

 خاصة يتولىو ميزانيتها صرف وآمر مجلسها ورئيس القانوني ممثلها هو لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس - 8 الفصل

  :يلي ما

 اجتماعاتها، يحضر عندما اللجان جلسات ورئاسة الهيئة مجلس جلسات رئاسة •

 نظامها، وحفظ وإدارتها أعمالها جدول وضبط لها والدعوة اعاتاالجتم مواعيد تعيين •

 الداخلي، النظام وألحكام للقانون طبقا الهيئة مجلس مداوالت لتنفيذ الالزمة القرارات إتخاذ •

 ظر،الن ذات والقضائية واإلدارية السياسية السلط وجميع الدستورية الهيئات جميع لدى الهيئة تمثيل •

 والفني يوالمال اإلداري التصرف حول الهيئة لمجلس دورية تقارير تقديم من والتأكد التنفيذي الجهاز مراقبة •

 الجهاز، لهذا

 هيئةال مجلس يضبطها التي العامة وللتوجهات العمل بها الجاري للقوانين طبقا الميزانية في التصرف •

 .فافيتهوش ونزاهته المالي التصرف سالمة يضمن بما الرشيدة الحوكمة ولمبادئ

 يفوض أن هول. الهيئة مجلس أعضاء أحد إلى أو نائبه إلى صالحياته بعض مجلسها، استشارة بعد يفوض، أن الهيئة ولرئيس

 .التنفيذية اإلدارة إلى أو المجلس أعضاء أحد إلى أو نائبه إلى إمضاءه

  .للهيئة نياإللكترو وبالموقع والتونسية للجمهورية الرسمي بالرائد التفويض قرارات وتنشر

 عهدي ودراسات بحوث فرق شكل في وذلك الهيئة، خارج من بخبرات االستعانة االقتضاء، عند الهيئة، لمجلس - 9 الفصل

 .الهيئة اختصاص نطاق في تدخل ظرفية بمهام القيام لها

 اأعضائه وعدد ومهامها اأهدافه تحديد يتولى الذي الهيئة مجلس من بقرار والدراسات البحوث فرق مهام وإنهاء إحداث ويتم

  .إنجازها وآجال عملها ووسائل

 .الهيئة مجلس عن صادر قرار بموجب ضبطها يتم وامتيازات منح والدراسات البحوث فرق ألعضاء يسند

 :الهيئة بمجلس مباشرة يلحق ـ 01 الفصل

 الهيئة، مجلس ديوان •

 االداخلية، والرقابة الداخلي التدقيق وحدة •

 .والتوثيق األرشيف وحدة •

 الهيئة مجلس ديوان -أوال

 .طرفه من إليه الموكولة األعمال كل بإنجاز للمجلس، المباشرة السلطة تحت ، الهيئة مجلس ديوان يكلف ـ 00 الفصل

  .بالديوان وملحقين بمأمورية مكلفين بمساعدة ديوان مدير الهيئة مجلس ديوان تسيير ويتولى
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  :التالية لالهياك الهيئة مجلس بديوان وتلحق

 الهيئة، مجلس كتابة •

 المركزي، الضبط مكتب •

  والصحافة، اإلعالم مكتب •

 التشريفات، مكتب •

 .الدولي التعاون مكتب •

 .لهيئةا مجلس مداوالت كتابة على بالسهر الديوان، لمدير المباشرة السلطة تحت الهيئة، مجلس كتابة تكلف - 04 الفصل

 :خاصة الغرض لهذا وتتولى

 الجلسة، النعقاد المادي اإلعداد •

 القانونية، اآلجال في أعضائه إلى وإرسالها الهيئة مجلس أعمال بجدول المدرجة الملفات إعداد •

 آلجالا حسب المعنية الهياكل إلى وتوجيهها الجلسات محاضر وتحرير الهيئة مجلس جلسات مداوالت تدوين •

 .القانونية

 :يلي بما خاصة، الديوان لمدير المباشرة السلطة تحت ركزي،الم الضبط مكتب يكلف - 03 الفصل

 المراسالت، وإرسال وتسجيل قبول •

 المراسالت، ومتابعة فرز •

 المعمول اإلجراءات وفق وأرشفتها وترقيمها والصادرة الواردة المراسالت وتوثيق حفظ على الحرص •

  .بها

  :يلي بما خاصة الديوان لمدير المباشرة ةالسلط تحت والصحافة، اإلعالم مكتب يكلف ـ 02 الفصل

 الهيئة، بنشاط يتعلق فيما اإلعالم وسائل مع العالقات وتنظيم إرساء •

 .الصحفية بياناتها ونشر الهيئة بأنشطة المتصلة الصحفية المضامين وتحليل جمع •

 من هيئةال ضيوف استقبال ظيمبتن خاصة الديوان، لمدير المباشرة السلطة تحت التشريفات، مكتب يكلف ـ 05 الفصل

 الخارج، لىإ الهيئة وأعضاء رئيس بها يقوم التي الرسمية الزيارات ومتابعة وتنظيم الوفود من وغيرها الرسمية الشخصيات

 .النظر ذات الهياكل مع بالتنسيق وذلك

 الهيئة عالقات تنسيق على ربالسه خاصة الديوان، لمدير المباشرة السلطة تحت الدولي، التعاون مكتب يكلف ـ 01 الفصل

 وطنيةال الجهات مع بالتنسيق وذلك العالقة، ذات األجنبية والهيئات واإلقليمية الدولية المنظمات مع نشاطها مجاالت في

 .النظر ذات الرسمية

 :الداخلية والرقابة الداخلي التدقيق وحدة -ثانيا

 المحاسبيةو والمالية اإلدارية لإلجراءات داخلية رقابة نظام بإرساء ةالداخلي والرقابة الداخلي التدقيق وحدة تكلفـ  07 الفصل

 .العمل بها الجاري للقوانين ومطابقتها وشفافيتها ونزاهتها المالية القوائم سالمة تضمن

 .محاسب خبير الداخلية والرقابة الداخلي التدقيق وحدة تسيير ويتولى

 والتوثيق األرشيف وحدة -ثالثا

 :يلي بما خاصة والتوثيق األرشيف وحدة فتكل - 08 الفصل

 الهيئة، نشاط أوجه بمختلف المرتبطة والوثائق السجالت في التصرف برنامج وتطبيق إعداد •

 أحكام، من تتضمنه ما تنفيذ على والسهر الهيئة وثائق استبقاء مدد جداول إعداد •

 .الغرض لهذا معدة محالت في الوسيط األرشيف وحفظ وتنظيم جمع •
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 الهيئة، اختصاص بمجال والمتعلقة وأوعيتها مصادرها مختلف على والمعلومات الوثائق جمع •

 عهاووض ولحفظها والرقمي المادي إلعدادها الضرورية باألعمال والمعلومات، الوثائق لهذه بالنسبة القيام، •

 المستعملين، ذمة على

 راتيبوالت للتشريع طبقا الوطني األرشيف مؤسسة إلى والملفات الوثائق إلحالة الالزمة التدابير إتخاذ •

 .العمل بها الجاري

 للهيئة التنفيذي الجهاز الثاني القسم
 على ئيسها،ر رقابة وتحت لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة مجلس إشراف تحت للهيئة، التنفيذي الجهاز يسهر -09 الفصل

 بالهيئة المتعلق 4104 لسنة 43 عدد األساسي للقانون طبقا والفنية ليةوالما اإلدارية المجاالت في الهيئة إدارة سير حسن

 .لالنتخابات المستقلة العليا

 المشار 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون ألحكام وفقا مهامه ويمارس ينتدب تنفيذي مدير للهيئة التنفيذي الجهاز ويسير

  .أعاله إليه

 .جهوية وهياكل مركزية هياكل على لالنتخابية المستقلة العليا ةللهيئ التنفيذي الجهاز يشتمل -41 الفصل

 المركزية الهياكل األول الفرع

 وعلى لتنفيذيا بالمدير مباشرة ملحقة للمساندة إدارية هياكل على للهيئة التنفيذي للجهاز المركزية الهياكل تشتمل -40 الفصل

 .تنفيذية إدارية هياكل

  ندةللمسا المركزية الهياكل -أوال

 :التالية للمساندة اإلدارية الهياكل مباشرة، للهيئة التنفيذي بالمدير تلحق -44 الفصل

 والمتابعة، والبرمجة التخطيط وحدة- 

 .التنفيذي المدير مكتب- 

 :والمتابعة والبرمجة التخطيط وحدة-1

 :يلي بما خاصة التنفيذي، للمدير المباشر اإلشراف تحت والمتابعة، والبرمجة التخطيط وحدة تكلف -43 الفصل

 أساس لىع االستفتاءات أو باالنتخابات المتعلقة للعمليات االستراتيجية الخطة ووضع إعداد في المساهمة •

 أعاله، إليه المشار 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون من 3 الفصل يبينه ما

 االستفتاءات، أو االنتخابات إجراء بمناسبة االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة •

 واقتراح االستفتاءات أو باالنتخابات المتعلقة بالعمليات الخاصة االستراتيجية الخطة تقويم في المساهمة •

 الصلة، ذات المشاريع

 متابعتها، على والسهر الهيئة ميزانية إعداد في المشاركة •

 المراقبة، وجداول الميزانيات متابعة •

 دورية، بصفة ابعةالمت جداول إعداد في المشاركة •

  الحاجة، دعت كلما وتحيينها العمل بها الجاري التصرف أساليب إعداد على اإلشراف •

 افباألهد مقارنة...( تكلفة آجال،) اإلنجازات وتطور الفوارق بتحليل تتعلق بتقارير الهيئة مجلس مـد •

  المرسومة،

  .الهيئة لنشاط السنوي التقرير إعداد في المساهمة •

  :وحدتين على تشتمل و وحدة، رئيس والمتابعة والبرمجة التخطيط وحدة تسيير لىويتو

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى واألساليب الفنية للمساندة فرعية وحدة •

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى المشاريع تقدم لمتابعة فرعية وحدة •
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  :التنفيذي المدير مكتب- 2

 التنفيذي لجهازا أعمال تنسيق على بمساعدته خاصة، التنفيذي المدير إشراف تحت التنفيذي، المدير بمكت يكلفـ  42 الفصل

  .الهيئة داخل التصرف لترشيد الضامنة والوسائل اآلليات واستشراف

 :التنفيذية المركزية الهياكل -ثانيا

 :يةالتال الوحدات على للهيئة التنفيذية المركزية الهياكل تشتمل -45 الفصل

 ، العامة والوسائل والمالية اإلدارية للشؤون المركزية الوحدة •

 ، للعمليات المركزية الوحدة •

 المعلوماتي، للنظام المركزية الوحدة •

 واإلعالم، والتوعية العامة العالقات وحدة •

 .والنزاعات القانونية الشؤون وحدة •

 :العامة وسائلوال والمالية اإلدارية للشؤون المركزية الوحدة 1- 

 خاصة ة،للهيئ التنفيذي المدير إشراف تحت العامة، والوسائل والمالية اإلدارية للشؤون المركزية الوحدة تكلف -41 الفصل

 :يلي بما

 للهيئة، العامة والوسائل والمالية اإلدارية بالشؤون المكلفة المصالح مختلف تسيير •

 نفقاتوال للهيئة الجاري للتصرف بالنسبة والمحاسبي والمالي اإلداري التصرف مراجع إعداد في المساهمة •

 االنتخابية،

 تنفيذها، ومتابعة الهيئة ميزانية مشروع إعداد •

 للشركات، المحاسبي النظام لمقتضيات طبقا المالية القوائم إعداد •

 للهيئة، ليةالداخ الرقابة وإجراءات للتراتيب والمالي اإلداري التصرف أعمال احترام على السهر •

 تنفيذه، ومتابعة للهيئة البشرية الموارد برنامج إعداد •

 العمومية، والصفقات الشراءات دليل وتطوير وضع في المساهمة •

 والعقود، العمومية الصفقات ملفات مسك •

 والمقاييس، للمواصفات مطابقتها ومن والخدمات المواد استالم من التأكد •

 بالهيئة، الخاصة النقل ووسائل جهيزاتوالت البناءات في التصرف •

  .العمل بها الجاري التراتيب وفق والدفاتر السجالت ومسك الهيئة ممتلكات حفظ •

 :وحدات الثث على تشتمل و مركزية، وحدة رئيس العامة والوسائل والمالية اإلدارية للمصالح المركزية الوحدة تسيير يتولى

  اإلدارية، الشؤون وحدة •

 والمحاسبة، المالية لشؤونا وحدة •

 .والممتلكات التزويد وحدة •

 اإلدارية الشؤون وحدة -أ

  :يلي بـما خاصة اإلدارية الشؤون وحدة تكلف ـ 47 الفصل

 تطبيقه، على والحرص للهيئة البشرية الموارد برنامج إعداد •

 الترقية، أو باالنتداب الخاصة والمناظرات االمتحانات تنظيم على السهر •
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 تحيينها، على والسهر اإلدارية األعوان ملفات مسك •

 والثقافي، االجتماعي بالعمل خاصة برامج إعداد في المساهمة •

 البشرية، الموارد في التصرف سياسة تنفيذ •

  المعنية، المصالح مع بالتنسيق وذلك الهيئة، بأعوان الخاص التكوين برنامج إعداد •

 راجعتها،وم فيها والتثبت األجور إعداد •

  .بها المتصلة القرارات وإعداد باألعوان المتعلقة التأديبية المسائل متابعة •

 :فرعيتين وحدتين على وتشتمل وحدة، رئيس اإلدارية الشؤون وحدة تسيير يتولى

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى البشرية للموارد الفرعية الوحدة •

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها تولىوي والمرتبات لألجور الفرعية الوحدة •

 والمحاسبة المالية الشؤون وحدة -ب

 :يلي بما خاصة والمحاسبة المالية الشؤون وحدة تكلف ـ 48 الفصل

 تنفيذها، ومتابعة الهيئة ميزانية مشروع إعداد •

 للشركات، المحاسبي النظام لمقتضيات طبقا المالية والقوائم الشهرية الكشوفات وضبط إعداد •

 بها، المتعلقة الحسابات ومسك بها المتعهد المصاريف بدفع األذون إعداد •

 المحاسبة، لنظام العملية األطر إعداد •

 المالي، التوازن على والسهر للهيئة المالية الوضعية ومراقبة وتقييم إعداد •

 للهيئة، العامة المحاسبة وتجميع مسك •

 .الدورية التقارير مختلف إعداد •

 :فرعيتين وحدتين على تشتمل و وحدة رئيس والمحاسبة المالية الشؤون وحدة ييرتس يتولى

  فرعية، وحدة رئيس تسييرها يتولى و المالية للشؤون الفرعية الوحدة •

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى للمحاسبة الفرعية الوحدة •

 والممتلكات التزود وحدة-ج

 :يلي بما خاصة كاتوالممتل التزود وحدة تكلف ـ 49 الفصل

 فيها، والتصرف الهيئة مصالح لسير الضرورية والتجهيزات المعدات اقتناء •

 المغازة، وشؤون الشراء عمليات مراقبة •

 وصيانتها، للهيئة األساسية والبنية اإلدارية بالبناءات العناية •

 للهيئة، التابعة والتجهيزات البناءات سالمة على المحافظة على السهر •

 والتكييف، الطاقة وتجهيزات والمعدات العقارات استغالل حسن على السهر •

  .وصيانته النقل أسطول في التصرف •

 :فرعيتين وحدتين على تشتمل و وحدة، رئيس والممتلكات التزود وحدة تسيير يتولى

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى والتزويد للشراءات الفرعية الوحدة •

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى النقل ووسائل للبناءات يةالفرع الوحدة •
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 للعمليات المركزية الوحدة 2- 

 :يلي بما خاصة للهيئة، التنفيذي المدير إشراف تحت للعمليات، المركزية الوحدة تكلف -31 الفصل

 طييغ زمني دولج ووضع الوطن، وخارج داخل االنتخابية للعملية التنفيذية الخطة وتنسيق وإدارة إعداد •

 :التالية الجوانب

 الناخبين، سجل تحيين •

 واالستفتائية، االنتخابية العملية مسار لمراحل االنتدابات برنامج •

  واالستفتائية، االنتخابية للعملية التكوين برنامج •

 األصوات، وفرز االقتراع مستلزمات •

 ية،االنتخاب المواد ونقل الهيئة موظفي تنقل وخطط متطلبات •

 مراحلها، كافة في واالستفتائية االنتخابية العملية أمن لضمان الضرورية األمنية التدابير •

 واالستفتائية، االنتخابية للعملية اللوجستية لالحتياجات التقديرية الميزانية إعداد في المساهمة •

  االستفتائية،و االنتخابية عمليةلل اإلعالمية بالتغطية المتعلقة واالستراتيجية التصورات وضع في المساهمة •

 الفرعية، لإلدارات اإلدارات وكافة التنفيذي والمدير الهيئة مجلس تعليمات تبليغ على العمل •

 العمليات، مراكز على اإلشراف •

 العمليات، تنفيذو بتخطيط يتعلق فيما الميدانية والفرق الفرعية اإلدارات لمكاتب واإلداري الفني الدعم توفير •

 ومكاتب المركزي المقر بين الهيئة في والسياسات التعليمات تدفق لضمان المعتمدة االتصال خطة تطبيق •

 الفرعية، اإلدارات

 المحدد، الزمني للجدول وفقا أنجزت قد واالستفتائية االنتخابية العمليات أن من التأكد •

 .وجهويا كزيامر واالستفتائية االنتخابية ليةالعم في المتدخلين كافة لنشاط الدورية التقارير وتجميع إعداد •

 :وحدات ثالث على وتشتمل مركزية، وحدة رئيس للعمليات المركزية الوحدة تسيير يتولى

  االنتخابي، المجال في التكوين وحدة •

 اللوجستيك، وحدة •

 .الميدانية العمليات وحدة •

 االنتخابي المجال في التكوين وحدة-أ

  :يلي بـما خاصة االنتخابي المجال في التكوين دةوح تكلف ـ 30 الفصل

 واالقتراع الناخبين تسجيل وأدلة إجراءات بينها ومن واألدلة اإلجراءات ومراجعة صياغة في المساهمة •

 المعنية، اإلدارات مع بالتنسيق والفرز

 تنفيذها، ومتابعة االنتخابي المسار مراحل لجميع التكوين برنامج إعداد •

 تنفيذها، ومتابعة التكوين برامج إعداد في المساهمة لضمان الفرعية اإلدارات مع قالتنسي •

 المدربين، إلعداد برامج وتنفيذ تخطيط •

 .التكوين برامج مختلف حول تقارير إعداد •

 :فرعيتين وحدتين على تشتمل و وحدة، رئيس االنتخابي المجال في التكوين وحدة تسيير يتولى

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى والمتابعة للبرمجة الفرعية الوحدة •
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 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى التكوين لمحامل الفرعية الوحدة •

 اللوجستيك وحدة-ب

  :يلي بما خاصة اللوجستيك وحدة تكلف ـ 34 الفصل

 وتأمينها، االنتخابية المواد ونقل شحن خطط إعداد •

 والنقل، بالشحن الخاصة النماذج إعداد •

 ووضع الفرعي أو المركزي المستوى على االنتخابية للمواد المناسبة الضرورية المخازن توفير على العمل •

 المخازن، بإدارة الخاصة األنظمة

 وضمان االنتخابية بالدوائر الخاصة الشحن خطط تطوير لضمان الجهوية اإلدارات مكاتب مع المتابعة •

 نتخابية،اال المواد نقل وتأمين تطبيقها

 تخزينها،و ونقلها وتعبئتها معها التعامل وكيفية الحساسة االنتخابية بالمواد الخاصة اإلجراءات إتباع ضمان •

 ةالخاص التقارير وإعداد انتخابية عملية كل بعد االنتخابية المواد معالجة على واإلشراف الخطط إنجاز •

 بذلك،

  .المخازن جرد وعمليات بمحتويات الخاصة التقارير وبكافة محينة بسجالت االحتفاظ •

 :فرعية وحدات ثالث على تشتمل و وحدة، رئيس اللوجستيك وحدة تسيير يتولى

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى اللوجستي والتنسيق للدعم الفرعية الوحدة •

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى والتوزيع لتخزين الفرعية الوحدة •

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى اللوجستي االستغالل لرقابة رعيةالف الوحدة •

  الميدانية العمليات وحدة-ج

 :يلي بما خاصة الميدانية العمليات وحدة تكلف ـ 33 الفصل

 زمني لجدو ووضع الوطن، وخارج داخل واالستفتائية االنتخابية للعملية التنفيذية الخطة وتنسيق إعداد •

 :اليةالت الجوانب يغطي

 الناخبين، سجل تحيين ـ

 واالستفتائية، االنتخابية العملية مسار لمراحل االنتدابات برنامج ـ

  واالستفتائية، االنتخابية للعملية التكوين برنامج ـ

 األصوات، وفرز االقتراع مستلزمات ـ

 االنتخابية، المواد ونقل الهيئة موظفي تنقل وخطط متطلبات ـ

 مراحلها، كافة في واالستفتائية االنتخابية العملية أمن لضمان ضروريةال األمنية التدابير ـ

 واالستفتائية، االنتخابية للعملية اللوجستية لالحتياجات التقديرية الميزانية إعداد في المساهمة ـ

  ائية،االستفتو االنتخابية للعملية اإلعالمية بالتغطية المتعلقة واالستراتيجية التصورات وضع في المساهمة •

 الفرعية، اإلدارات وكافة التنفيذي والمدير الهيئة مجلس تعليمات تبليغ على العمل •

 الوطن، وخارج داخل العمليات مراكز على اإلشراف •

  بالخارج، التصويت عمليات بمواقع المتعلقة والخطط التصورات إعداد •

 يةالخارج الشؤون كوزارة الخارجية الجهات مع التواصل لضمان الهيئة داخل المعنية الهياكل مع التنسيق •

 المعنية، والقنصليات والسفارات
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 لمعنيةا الهياكل مع بالتنسيق وذلك الالزم، للتكوين البالد خارج االقتراع طواقم تلقي ضمان على العمل •

 بالهيئة،

 الهيئة، داخل المعنية لالهياك مع الالزمة التقارير وإعداد بالخارج والتحسيس التوعية حمالت وتقييم مراقبة •

 النتائج، استالم و والمراقبة التواصل آليات نجاعة وضمان إعداد •

 والمواد والخطط التكوين وبرامج المفصلة اإلجراءات إعداد لضمان بالهيئة المعنية الهياكل مع العمل •

 اإلعالمية،

 القانونية الشؤون وحدة مع بالتنسيق والطعون الشكاوى مع التعامل خطط وتنفيذ وضع في المساهمة •

 والنزاعات،

 المعنية، الهياكل مع بالتنسيق الخارج إلى االنتخابية المواد نقل على العمل •

 العمليات، خطط وضع في المساهمة •

  الهيئة، وخارج بالهيئة المعنية الهياكل مع بالتنسيق بالخارج االنتخابية العمليات مسار متابعة •

   .الخارج في بالتونسيين الخاصة اإلحصائيات وتطوير ةالدوري التقارير وضع •

 العمليات، تنفيذو بتخطيط يتعلق فيما الميدانية والفرق الفرعية اإلدارات لمكاتب واإلداري الفني الدعم توفير •

 ومكاتب المركزي المقر بين الهيئة في والسياسات التعليمات تدفق لضمان المعتمدة اإلتصال خطة تطبيق •

 الفرعية، راتاإلدا

 المحدد، الزمني للجدول وفقا أنجزت قد واالستفتائية االنتخابية العمليات أن من التأكد •

 هويا،ج واالستفتائية االنتخابية العملية في المتدخلين كافة لنشاط الدورية التقارير وتجميع إعداد •

 .والترابي والمحلي جهويوال اإلقليمي المستوى على الهيئة مصالح لنشاط الميدانية المتابعة •

  :فرعيتين وحدتين على تشتمل و وحدة، رئيس الميدانية العمليات وحدة تسيير يتولى •

  الوطن، داخل للعمليات الفرعية الوحدة •

 .بالخارج للعمليات الفرعية الوحدة •

 المعلوماتي للنظام المركزية الوحدة3-

 :يلي بما خاصة ماتيالمعلو للنظام المركزية الوحدة تكلف ـ 32 الفصل

 عمليةبال الخاصة والبرامج الهيئة مصالح لمختلف البيانات قواعد بتطوير الخاصة والبرامج الخطط إعداد •

 االنتخابية،

 البيانات إدخال عملية إدارة ومتابعة عمليات مراكز في المعلومات لتقنية التحتية البنية إنشاء على اإلشراف •

 وصيانتها،

 البيانات، قاعدة ومراقبة وتطوير إعداد •

 المعلوماتية، المنظومات مختلف واندماج واستغالل توزيع في األمثل التصرف ضمان •

 المعلوماتية، السالمة برامج وتنفيذ تصور في المساهمة •

 المعلوماتية، والشبكات باألنظمة المتصلة المخاطر إدارة نجاعة من التأكد •

 واإلحصائيات، التقارير إعداد •

 والتطبيقات، للبرمجيات الشامل التصميم من والتمكن إعداد •

  المعلوماتي، النظام مكونات لمختلف التقنية المواصفات إعداد •
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 للهيئة، الوظيفية الحاجيات وفق المعلوماتي النظام تطوير على العمل •

 .المعلوماتية النظم صيانة على السهر •

 :وحدات ثالث على تشتمل و مركزية، وحدة رئيس لوماتيالمع للنظام المركزية الوحدة تسيير يتولى

  :فرعيتين وحدتين على وتشتمل وحدة، رئيس تسييرها يتولى المعلوماتية العمليات وحدة - أ

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى واإلشراف لإلدارة الفرعية الوحدة ـ

  .فرعية وحدة رئيس سييرهات ويتولى والشبكات والسالمة التحتية للبنية الفرعية الوحدة ـ

  :فرعيتين وحدتين على تشتمل و وحدة، رئيس تسييرها يتولى المعلوماتية والجودة الهندسة وحدة - ب

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى للتطوير الفرعية الوحدة ـ

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى المعلوماتية للجودة الفرعية الوحدة ـ

 :فرعيتين وحدتين على وتشتمل وحدة، رئيس تسييرها يتولى اإلعالمية والمساندة ماتالمنظو وحدة - ت

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى المعلوماتية األنظمة في للتصرف الفرعية الوحدة ـ

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى اإلعالمية للمساندة الفرعية الوحدة ـ

 اإلعالمو والتوعية العامة العالقات وحدة4-

 :يلي بما خاصة واإلعالم والتوعية العامة العالقات وحدة تكلف ـ 35 الفصل

 الهيئة ؤيةر على التركيز مع والدولية الوطنية المؤسسات مع للتواصل فاعلة استراتيجية وتنفيذ تطوير •

  ومهامها،

 الناخبين، توعية مجال في الهيئة استراتيجية تنفيذ ومتابعة إعداد •

 خابي،االنت المسار في المتدخلين مختلف مع العالقة وتطوير مأسسة شأنها من التي واآلليات ططالخ وضع •

 والدوليين نالوطنيي والمالحظين المترشحين ممثلي باعتماد المتعلقة اإلجراءات لتنفيذ العملية الصيغ ضبط •

 الهيئة، وضيوف واإلعالميين

 راتوالمؤتم والبيانات للهيئة اإللكتروني الموقع ذلك يف بما والتواصل االتصال وسائل وإدارة تطوير •

 االجتماعي، التواصل وشبكات الصحفية

 اإلعالمية، باالستراتيجية الخاصة الهيئة إصدارات وإنتاج إعداد على اإلشراف •

 باستمرار، وتحيينه للهيئة اإللكتروني الموقع على اإلشراف •

 وإدارته، يئةلله اإلعالمي المركز تركيز على اإلشراف •

 المحددة اجاتاالحتي االعتبار بعين األخذ مع التحسيسية الخطط وتنفيذ لتصميم اإلشهار وكاالت مع التنسيق •

 المستهدفة، للفئات

 التثقيفية، المواد وتوزيع وإنتاج األفكار وصياغة التصميم عمليات متابعة •

 جماهيرية،ال بالتوعية المتعلقة المواد وإخراج إنتاج على اإلشراف •

 الالزمة، التقارير وإعداد والتحسيس التوعية حمالت وتقييم مراقبة •

 االنتخابية، بالعملية المتعلقة الدعائية الحمالت تنفيذ متابعة •

 الجماهيرية، التوعية نشر بخصوص الفرعية اإلدارات عمل متابعة •

 الناخبين، تحسيس مجال في ناشطةال الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع مكونات مع التنسيق •

 .اإلعالمية للتغطية مشتركة تصورات لتقديم المعنية الهيئات مع التنسيق •
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 :فرعية وحدات ثالث على وتشتمل وحدة رئيس واإلعالم والتوعية العامة العالقات وحدة تسيير يتولى

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى العامة للعالقات الفرعية الوحدة •

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى والتحسيس للتوعية الفرعية الوحدة •

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى لإلعالم الفرعية الوحدة •

 والنزاعات القانونية الشؤون وحدة5-

 :يلي بما خاصة والنزاعات القانونية الشؤون وحدة تكلف -31 الفصل

 الهيئة، مشموالت في الداخلة الترتيبية النصوص مشاريع إعداد •

  الهيئة، أنظار على تعرض التي والترتيبية التشريعية النصوص مشاريع دراسة •

 التنفيذية، اإلدارة أو الهيئة مجلس من بطلب محددة مسائل حول دراسات إنجاز •

 الهيئة، على الواردة والشكايات العرائض مختلف ومتابعة دراسة •

 فيها، طرفا الهيئة تكون التي االنتخابية وغير يةاالنتخاب النزاعات ملفات متابعة •

  المحاكم، أصناف مختلف لدى الهيئة تمثيل •

 للغرض، لها تقدم التي المواضيع في القانوني بالرأي اإلدالء •

 اتالنزاع في الهيئة مصالح عن الدفاع لضمان اتخاذها الواجب التدابير يخص فيما الهيئة هياكل توجيه •

  بها، المتعلقة

  الهيئة، نشاط تهم التي الجديدة والتراتيب بالقوانين للهيئة المعنية الهياكل إعالم •

 أصنافها، بمختلف الغير مع الهيئة عالقات تنظم التي واالتفاقات العقود مشاريع في الرأي إبداء •

 .الهيئة لممتلكات العقارية الملفات حفظ •

 :فرعية وحدات ثالث على تشتمل و وحدة رئيس اتوالنزاع القانونية الشؤون وحدة تسيير ويتولى

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى للنزاعات الفرعية الوحدة •

 فرعية، وحدة رئيس تسييرها ويتولى واالستشارات للدراسات الفرعية الوحدة •

 .فرعية وحدة رئيس تسييرها ويتولى للتراتيب الفرعية الوحدة •

 يةالجهو الهياكل: الثاني الفرع

 العليا لهيئةل التنفيذي للجهاز الموكولة المهام تنفيذ تتولى التي الفرعية اإلدارات في الجهوية الهياكل تتمثل -37 الفصل

 :بــــــــ خاصة مكلفة وهي لها، المحدد الترابي النطاق في لالنتخابات المستقلة

 المضبوط اراإلط وفق االنتخابية الدائرة ىمستو على االنتخابية الخطط إعداد بعملية الخاصة البيانات توفير •

 الهيئة، قبل من

 االنتخابية، الدائرة مستوى على للهيئة واالنتخابية اإلدارية األنشطة كل تنسيق •

 الدائرة مستوى على اإلعالم ووسائل الرسمية وغير الرسمية والهياكل المؤسسات لدى الهيئة تمثيل •

 الهيئة، من الصادرة والتعليمات اتواإلجراء الصالحيات وفق االنتخابية

 يقوتنس االنتخابية العمليات تطورات حول معلومات من يلزم ما وتوفير الفرعية الهيئة مع التنسيق •

 اإلدارية لمساندةوا الدعم وتوفير الهيئة وتعليمات قرارات واستيعاب وتبليغ نشر من والتأكد الفرعية الهيئة اجتماعات

 الهيئة، تقررها التي واالختصاصات حياتالصال وفق لها والفنية
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 امالت التطبيق وضمان االنتخابية بالدوائر المباشرين األعوان وتأهيل تكوين عمليات على اإلشراف •

 توظيفهم، إلجراءات

 ومسؤولياتهم، مهامهم تحديد ذلك في بما االنتخابية الدائرة في الموظفين شؤون وتنسيق إدارة •

 الهيئة، واستفسارات طلبات على المناسب الوقت في الفعال الرد ضمان •

 لجدولوا العمليات خطة أساس على المحدد الوقت في الدائرة مستوى على العملياتية المهام كافة إتمام ضمان •

 الهيئة، قبل من والمعلن المحدد الزمني

 االنتخابية ئرةالدا مستوى على االنتخابية العمليات كافة وتنفيذ تحضير عملية سير حول دورية تقارير رفع •

 .المقررة االتصاالت خطة حسب

  :التالية الهياكل على فرعية إدارة كل وتشتمل وحدة رئيس خطة له منسق الفرعية اإلدارة تسيير يتولى

 العامة، والوسائل والمالية اإلدارية للشؤون الجهوية الفرعية الوحدة •

 ،الميدانية للعمليات الجهوية الفرعية الوحدة •

 .االنتخابي المجال في للتكوين الجهوية الفرعية الوحدة •

 العامة والوسائل والمالية اإلدارية للشؤون الجهوية الفرعية الوحدة: أوال

 :يلي بما خاصة العامة والوسائل والمالية اإلدارية للشؤون الجهوية الوحدة تكلف -38 الفصل

 لدائرةا مستوى على للهيئة العامة والوسائل والمالية ةاإلداري بالشؤون المكلفة المصالح مختلف تسيير •

 الفرعية،

 الهيئة، عن الصادرة والمحاسبية والمالية اإلدارية الصبغة ذات والتعليمات اإلجراءات تنفيذ •

 من الفرعية الدائرة احتياجات ضبط خالل من للهيئة البشرية الموارد برنامج الفرعية إعداد في المساهمة •

 األعوان،

 والمقاييس، للمواصفات مطابقتها ومن والخدمات المواد استالم من التأكد •

 الفرعية، بالدائرة الخاصة النقل ووسائل والتجهيزات البناءات في التصرف •

 .العمل بها الجاري التراتيب وفق والدفاتر السجالت ومسك الفرعية الدائرة ممتلكات حفظ •

  .فرعية وحدة رئيس العامة والوسائل والمالية اإلدارية للشؤون الجهوية الفرعية الوحدة تسيير يتولى

 الميدانية للعمليات الجهوية الفرعية الوحدة: ثانيا

 :يلي بما خاصة الميدانية للعمليات الجهوية الفرعية الوحدة تكلف -39 الفصل

 في مساهمةوال الفرعية، ارةاإلد مستوى على االنتخابية للعملية التنفيذية الخطة وتنفيذ إعداد في المساعدة •

 :التالية الجوانب يغطي زمني جدول وضع

  الناخبين، سجل ـ

 األصوات، وفرز االقتراع مستلزمات ـ

 االنتخابية، المواد ونقل الهيئة موظفي تنقل وخطط متطلبات ـ

 االنتخابية، ائرةالد مستوى على مراحلها كافة في االنتخابية العملية أمن لضمان الضرورية األمنية التدابير ـ

 االنتخابية، الدائرة مستوى على االنتخابية العملية احتياجات ضبط في المساهمة?

 االنتخابية، الدائرة مستوى على االنتخابية العمليات مراكز على اإلشراف?

 مستوى على اتمليالع وتنفيذ بتخطيط يتعلق فيما الميدانية والفرق الفرعية اإلدارة لمكتب واإلداري الفني الدعم توفير?

 االنتخابية، الدائرة
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 الفرعية، داراتاإل ومكاتب المركزي المقر بين الهيئة في والسياسات التعليمات تدفق لضمان المعتمدة اإلتصال خطة تطبيق?

 المحدد، الزمني للجدول وفقا االنتخابية العمليات إنجاز من التأكد?

 من ةالمطلوب التقارير إعداد على الفرعية اإلدارة منسق ومساعدة نتخابيةاال العملية عمل لسير الدورية التقارير إعداد?

 .االنتخابية الدائرة

 .فرعية وحدة رئيس الميدانية للعمليات الجهوية الفرعية الوحدة تسيير يتولى

 االنتخابي المجال في للتكوين الجهوية الفرعية الوحدة: ثالثا

  :يلي بـما خاصة االنتخابي المجال في لتكوينل الجهوية الفرعية الوحدة تكلف -21 الفصل

 واالقتراع الناخبين تسجيل وأدلة إجراءات بينها ومن واألدلة اإلجراءات ومراجعة صياغة في المساهمة •

 ، والعد والفرز

 جدوللل ووفقا تنفيذها ومتابعة االنتخابي المسار مراحل لجميع التكوين وبرامج خطط إعداد في المساهمة •

 المقرر، الزمني

 االنتخابية، الدائرة مستوى على المدربين إعداد برامج تنفيذ على واإلشراف التخطيط في المساهمة •

 التكوين، مراحل من مرحلة بكل الخاصة التقييم عملية تنفيذ •

 االنتخابية، العمليات من االنتهاء بعد وتحيينها التكوين برامج متابعة •

 .الحاجة وعند دوري بشكل الخاصة التقارير إعداد •

 .فرعية وحدة رئيس االنتخابي المجال في للتكوين الجهوية الفرعية الوحدة تسيير يتولى

 المالي التنظيم الثالث الباب

 المجلس على إحالتها قبل الرأي إلبداء الحكومة على وتُعرض مجلسها من باقتراح الهيئة ميزانية تضبط -20 الفصل

  .الدولة بميزانية الخاصة اإلجراءات طبق عليها للمصادقة التشريعي

 .الّدولة ميزانية من مخّصصة سنوية اعتمادات من لإلنتخابات المستقلة العليا الهيئة موارد تتكون -24 الفصل

  :على الهيئة ميزانية نفقات تشتمل -23 الفصل

  التسيير، نفقات •

 التجهيز، نفقات •

 .واإلستفتاءات اإلنتخابات نفقات •

 المؤرخ 0991 لسنة 004 عدد القانون ضبطها كما المؤسسات في المحاسبة لقواعد طبقا الهيئة حسابات تمسك -22 الفصل

  .0991 ديسمبر 31 في

 طبقا لتونسيةا بالبالد المحاسبين الخبراء هيئة من عضوان يجريها سنوية مراجعة إلى للهيئة السنوية المالية القوائم وتخضع

 .دةواح مّرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمّدة العمومية المنشآت و المؤسسات إلى بالنسبة العمل به الجاري للتشريع

  .عليها للمصادقة التشريعي المجلس على للهيئة المالية القوائم وتعرض

 31 أقصاه جلأ في للهيئة اإللكتروني الموقع وعلى التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد الحسابات مراجعي تقرير وينشر

 .الموالية السنة من جوان

 .المحاسبات لدائرة الالحقة الرقابة إلى لإلنتخابات المستقلة العليا للهيئة المالية الحسابات تخضع -25 الفصل

 .العمومية للمصاريف المسبقة الرقابة من الهيئة نفقات تُعفى -21 الفصل
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 التأجير نظام الرابع الباب

 القانون من 07 الفصل ألحكام طبقا مجلسها وأعضاء لالنتخابات المستقلة لعلياا الهيئة رئيس تأجير يضبط -27 الفصل

  .أعاله إليه المشار 4104 لسنة 43 عدد األساسي

 .الهيئة مجلس من قرار بموجب للهيئة التنفيذي المدير تأجير يضبط -28 الفصل

  .بأعوانها الخاص األساسي النظام ألحكام طبقا الهيئة وأعوان إطارات تأجير يضبط -29 الفصل

 لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تسيير طرق الخامس الباب

 .لالنتخابات لمستقلةا العليا للهيئة الداخلي النظام ألحكام وفقا لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تسيير طرق تضبطـ  51 الفصل

 السادس الباب

 ختامية أحكام

 بتنفيذ يخصه، فيما لك مكلفون، التنفيذية الهياكل رؤساء وسائر لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة التنفيذي المدير -50 الفصل

  .القرار هذا

 .حاال وينفّذ للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 

  2014 وانج 9 في مؤرخ 2014 لسنة 2 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 واالستفتاء لالنتخابات الناخبين تسجيل وإجراءات بقواعد يتعلق

 

 نتخابات،الل ستقلةلما العليا الهيئة مجلس إن

 منه، 041و 045و 55و 52و 32 الفصول على وخاصة التونسية الجمهورية دستور على اطالعه بعد

 وعلى العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم والمتعلق 0041 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 تممته، أو نقحته التي النصوص جميع

 لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى

 واالستفتاء، باالنتخابات والمتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 :يلي ما قرر والنقاش التداول وبعد

 عامة أحكام األول الباب

 .واالستفتاء لالنتخابات الناخبين تسجيل وإجراءات قواعد القرار هذا ينظم ـ األول الفصل

 :القرار هذا معنى على التالية بالمصطلحات يُقصد ـ 4 الفصل

 .لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة: الهيئة

 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون من 40 الفصل بموجب الهيئة مجلس يحدثها أن يمكن التي الهيئات: الفرعية الهيئات

 .الحقةال بالنصوص وإتمامه تنقيحه تمّ  كما لالنتخابات المستقلّة العليا بالهيئة والمتعلّق 4104 ديسمبر 41 في المؤّرخ

 إلى الموكولة المهام يذتنف تتولى والتي لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة التنفيذي للجهاز التابعة الهياكل:  الفرعية اإلدارات

 .الهيئة مجلس قرارات طبق لها المحدد الترابي النطاق في الهيئة

 .واالستفتاء االنتخابات في للتصويت المؤهلين األشخاص بيانات قاعدة: الناخبين سجل

 على توضع تيوال الناخبين، سجل من المستخرجة االستفتاء أو االنتخابات في للتصويت المؤهلين قائمات: الناخبين قائمات

 علىو البلدية، غير المناطق بخصوص عمادة أو معتمدية وكلّ  بلدية، كلّ  إلى بالنسبة انتخابية دائرة كل في العموم ذّمة

 موزعين الناخبين قائمات وتضم القنصلية أو الديبلوماسية البعثة بمقر بالخارج التونسيين إلى بالنسبة االنتخابية الدائرة مستوى

 .قنصليات وجود عدم صورة في والسفارات القنصليات حسب
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 .الناخبين لتسجيل الهيئة تعّدها التي اإلعالمية التطبيقات: التسجيل منظومة

 .التسجيل كاتبم في يتم الذي التسجيل: المباشر التسجيل

 .الواب طريق عن أو"  المهيكلة غير البيانات خدمة" الجّوال الهاتف عبر يتم الذي التسجيل: بُعد عن التسجيل

 .التسجيل طرق أحد عبر لنفسه باألمر المعني تسجيل: الشخصي التسجيل

 .الثانية الرتبة حتى الفروع أو األصول أو القرين لفائدة يكون الذي التسجيل: الغير لفائدة التسجيل

 .الناخبين تسجيل فيه يتم الذي الفضاء :التسجيل مكتب

 .أكثر أو اقتراع مكتب يضم الذي الفضاء: االقتراع مركز

 .االقتراع يوم التصويت فيه يتم الذي الفضاء :االقتراع مكتب

 الناخبين تسجيل شروط الثاني الباب

 :وهي الناخب شروط فيهم تتوفر نالذي المواطنين بيانات الناخبين سجل يضم ـ 3 الفصل

 الجنسية، تونسي يكون أن ـ

 لالقتراع، السابق اليوم في كاملة سنة 08 بلغ قد يكون أن ـ

 :والسياسيّة المدنيّة بحقوقه متمتعاً  يكون أن ـ

 االنتخاب، قّ ح ممارسة من تحرمه الجزائيّة، المجلة من 5 الفصل معنى على تكميليّة بعقوبة عليه محكوماً  يكون ال أن - أ

 بات، قضائي حكم بموجب وذلك الحجر مدة طيلة ُمطبق لجنون عليه محجوراً  يكون ال أن - ب

 بهم، الخاص العام األساسي القانون حّددهم كما العسكريين من يكون ال أن ـ

 :وهم الداخلي األمن أعوان من يكون ال أن ـ

 الوطنية، والشرطة الوطني األمن أعوان - أ

 الوطني، لحرسا أعوان - ب

 المدنية، الحماية أعوان - ج

 واإلصالح، السجون أعوان - د

 .الرسمية والشخصيات الدولة رئيس أمن سلك أعوان - ه

 التسجيل عملية في العاّمة الواجبات الثالث الباب

 .الناخبين سجل وتحيين ومسك بإعداد قانونا المكلفة الجهة هي الهيئة ـ 2 الفصل

 لواردةا القانونية واإلجراءات الشروط حسب التسجيل التصويت في حقه ممارسة في يرغب من كل ىعل يتعيّن ـ 5 الفصل

 :التالية الحاالت في وذلك القرار هذا في

 التسجيل، له يسبق لم إذا ـ

 .4100 لسنة التأسيسي الوطني المجلس انتخابات في آلياً  الُمسجلين من كان إذا ـ

 على لمرتين جيلهتس بتحيين القيام اقتراعه، مركز تغيير في يرغب والذي تسجيله سبق الذي الشخص على يتعين ـ 1 الفصل

 .األقصى

 والنظر اخبينالن تسجيل عمليات متابعة على الهيئة، مجلس من وبتفويض إحداثها حالة في الفرعية، الهيئات تسهرـ  7 الفصل

 .بالنظر لها الراجع بيالترا النطاق في بها المتعلّقة الطعون ومتابعة االعتراضات في

 .لهيئةا مجلس قرارات طبق لها المحدد الترابي النطاق في إليها الموكولة المهام تنفيذ الفرعية اإلدارات تتولى ـ 8 الفصل

 :التالية للواجبات ويخضعون. الهيئة تحددها التي اإلجراءات وفق التسجيل أعمال التسجيل أعوان يباشر ـ 9 الفصل
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 ابطوالضو التسجيل وإجراءات وقواعد السلوك ومدونة االنتخابي القانون وخاصةً  العمل به الجاري عبالتشري التقيد ـ

 الهيئة، عن الصادرة والتعليمات

 التحفّظ، وواجب المهني السر على والمحافظة الحياد ـ

 الشخصية، المعطيات سرية على الحفاظ ـ

 الهيئة، تنظمها التي التكوين حلقات متابعة ـ

 اختيارهم، في توجيههم أو التسجيل طالبي على لتأثيرا عدم ـ

 التسجيل، لعملية تعطيل أو خلل بأي الفوري اإلعالم ـ

 .التسجيل طالبي مع التعامل وحسن الالئق بالمظهر االلتزام ـ

 اإلجراءات ةسالم مدى من والتثبت الناخبين تسجيل عملية متابعة الهيئة، قبل من المعتمدون المالحظون، يتولى ـ 01 الفصل

  .االنتخابي للقانون واحترامها

  .التسجيل عملية تغطية الهيئة، قبل من المعتمدة اإلعالم، لوسائل يمكن ـ 00 الفصل

 الناخبين تسجيل عمليات الرابع الباب

 التسجيل طرق األول القسم

 .بُعد عن أو مباشرا الناخبين تسجيل يكون ـ 04 الفصل

 .الغير لفائدة أو شخصياً  المتنقلة أو الثابتة التسجيل بمكات في المباشر التسجيل يتم

 كما ورية،الجمه داخل المسّجلين على ويقتصر ،" المهيكلة غير البيانات خدمة" عبر الجّوال بالهاتف بُعد عن التسجيل يتم

 .سواهم دون بالخارج للتونسيين بالنسبة الواب عبر بُعد عن التسجيل يتمّ 

 الناخبين تسجيلل اإلعداد الثاني القسم

 وتقوم. اخبينالن لسجل تحيين آخر إلى باالستناد للتصويت المؤهلين بيانات قاعدة وتطوير إعداد الهيئة تتولى ـ 03 الفصل

 .المعنية داريةاإل الهياكل بها تمدها التي بالمعطيات ذلك في وتستعين الناخب، صفة فقدوا وَمنْ  المتوفين أسماء بشطب دورياً 

 قائمات من اانطالق الناخبين سجل ضبط الهيئة تتولى القرار، هذا إصدار بعد ورئاسية تشريعية انتخابات لألو وبالنسبة

 .التأسيسي الوطني المجلس انتخابات بمناسبة إراديا المرسمين الناخبين

 سجل بطلض ضروري هو بما وتطويرها الناخبين سجل لتحيين الالزمة اإلعالمية التطبيقات بإعداد الهيئة تقوم ـ 02 الفصل

 طالبي ةكاف وبيانات ألسماء وشامالً  الهيئة، على الواردة المعطيات بأحدث ومحيّناً  األخطاء، من خالياً  دقيقاً  يكون للناخبين

 .القانونية الشروط فيهم تتوفّر والذين التسجيل

. التسجيل مليةع انطالق قبل بتكوينهم موتقو الناخبين، بتسجيل تكلّفهم التعاقد طريق عن أعواناً  الهيئة تنتدب ـ 05 الفصل

 لقواعد ستندت التسجيل أعوان لفائدة تكوين وثائق إعداد الهيئة وتتولى. التسجيل أعوان وواجبات مهام وجوباً  التكوين ويشمل

 .القرار هذا في عليها المنصوص التسجيل وإجراءات

 التسجيل آجال عن اإلعالن الثالث القسم

 .التسجيل عملية غلق وطُُرقه،وتاريخ التسجيل عملية انطالق تاريخ ةالهيئ تضبط ـ 01 الفصل

 ترجمة لىإ وتسعى والبصرية، والسمعية المكتوبة اإلعالم وسائل بواسطة وطرقه التسجيل آجال عن الهيئة تُعلنـ  07 الفصل

  .للهيئة كترونياإلل الموقع على التسجيل مكاتب قائمة تنشر كما. اإلشارة لغة بواسطة المرئية إعالناتها

 يشمل بحيث جزئياً  يكون أن يمكن شامالً،كما التمديد يكون أن ويمكن. التسجيل تمديد يقرر أن الهيئة لمجلس ـ 08 الفصل

 بعض على تمديدال يقتصر أن ويمكن. فقط المهيكلة غير البيانات خدمة عبر أو الواب عبر التسجيل أو فقط، المباشر التسجيل

 .غيرها دون التسجيل مكاتب
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 التسجيل مكاتب الرابع القسم

 التسجيل كاتبم لضبط الخارجية الشؤون بوزارة وتستعين انتخابية، دائرة كل في التسجيل مكاتب الهيئة تضبط ـ 09 الفصل

  .رقابتهاو الهيئة إشراف تحت بالتسجيل للقيام والقنصلية الدبلوماسية البعثات بأعوان تستعين أن لها كما. بالخارج

 األولوية وتُمنح. يلالتسج سير حسن تضمن بطريقة التسجيل طالبي الستقبال المكاتب بتهيئة التسجيل أعوان يقومـ  41 الفصل

 .الحوامل والنساء والمسنين اإلعاقة ذوي لألشخاص التسجيل في

 مّكنهميُ  وبما لمكتب،ا استيعاب طاقة حدود في الهيئة، من اعتماد لبطاقات الحاملين للمالحظين أماكن تُخّصص ـ 40 الفصل

 .التسجيل في للراغبين الشخصية المعطيات بسرية المس دون التسجيل متابعة من

 على لحصولا بعد فيها والتصوير التسجيل مكاتب بدخول الهيئة من اعتماد لبطاقات الحاملين لإلعالميين يُسمح ـ 44 الفصل

 ضاءألع يسمح ال. التسجيل عون من بإذن إال داخلها المقابالت بإجراء لهم يسمح وال الخدمة، وطالبي التسجيل عون من إذن

  .الهيئة تعليمات حدود في إال اإلعالم لوسائل تصريحات بإعطاء التسجيل مكاتب

 تسجيلال سير حسن لضمان الالزمة التدابير اتخاذ عليهم ويتعيّن المكتب داخل النظام التسجيل أعوان يحفظ ـ 43 الفصل

 .االقتضاء عند العامة بالقوة االستعانة ولهم عليه، التأثير نهشأ من عمل كل ومنع

 يحجر كما الوطني والجيش الوطني األمن قوات أعوان باستثناء التسجيل، مكاتب داخل أسلحة حمل يحّجر ـ 42 الفصل

 .التسجيل مكاتب داخل الغير وجود

 التسجيل إجراءات الخامس القسم

 الجمهوريّة لداخ لالقتراع التسجيل األّول الفرع

 :لجمهوريةا داخل اقتراع مركز الختيار الشخصي للتسجيل بالنسبة التالية باإلجراءات التسجيل عون يلتزم ـ 45 الفصل

 المنظومة، استعمال دليل في عليها المنصوص التعليمات طبق التسجيل منظومة إلى الدخول 1- 

 البط كون ومن إليه المقّدمة الوثيقة سالمة من ويتحقق. يلالتسج طالب سفر جواز أو الوطنية التعريف بطاقة طلب 2- 

 السفر، جواز أو الوطنية التعريف بطاقة صاحب الشخص نفس هو التسجيل

 منها، نسخ تُقبل وال األصلية بالوثائق االستظهار الحاالت كل في يُشترط

 .(القديمة) القومية التعريف ببطاقة التسجيل يقبل ال

 التعريف بطاقة عدد يتضّمن سفر جواز أو الوطنية التعريف بطاقة غير وثيقة بأي الجمهورية داخل تراعلالق التسجيل يقبل ال

 .الصلوحية منته السفر جواز ويُقبل الوطنية،

 ثمّ  فرالس بجواز أو التعريف ببطاقة عليه منصوص هو كما التسجيل منظومة في الوطنية التعريف بطاقة عدد إدخال 3- 

  .الناخبين تسجيل منظومة في السفر جواز أو البطاقة صاحب بيانات عن البحث

  .الناخبين تسجيل منظومة في بياناته تظهر ال الذي الشخص بتسجيل يُسمح ال

 .السفر جواز أو التعريف بطاقة في الواردة البيانات مع المنظومة في تظهر التي البيانات مطابقة من التثبت 4- 

 :السفر جواز أو التعريف بطاقة في الواردة والبيانات المنظومة في الواردة اناتالبي في التطابق عدم صورة في

 :التالية الحاالت في التسجيل طالب بتسجيل يُسمح ال - أ

  .سجيلالت منظومة في الواردة المعطيات مع التعريف بطاقة في الوارد اللقب أو الجد اسم أو األب اسم أو االسم تطابق عدم- 

 المنظومة، في الواردة المعطيات مع السفر جواز في الوارد اللقب أو األب اسم أو السما تطابق عدم- 

 .الوالدة سنة في التطابق عدم- -

 :التالية الحاالت في بالتسجيل ويُسمح - ب

 الزوج، لقب أو باسم المتعلّقة اإلضافة بسبب التطابق عدم- 
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 بيّني والدة بمضمون التسجيل طالب استظهر إذا: الوالدة سنة أو اللقب أو الجد اسم أو األب اسم أو االسم في التطابق عدم- 

 على مرّ  دق يكون ال أن ويشترط المذكورة، المعطيات بتغيير قضائي حكم على ينص أو التطابق، إلثبات الالزمة المعطيات

 التسجيل، عند أشهر ستة من أكثر المضمون إصدار

 الوطنية، تعريفال بطاقة إصدار تاريخ في التطابق عدم- 

 .والمهنة المقر مثل األخرى المعطيات في التطابق عدم- 

 ."به المصّرح العنوان" خانة في التسجيل طالب به يصّرح الذي الحالي اإلقامة عنوان إدراج 5- 

 .ابه الُمصّرح الجديدة بالبيانات تحيينها يتم سابقة، بيانات على تحتوي" به المصّرح العنوان" خانة كانت وإذا

 أي أو أحدها اختيار يمكنه الذي التسجيل طالب على به المصّرح الناخب عنوان من القريبة االقتراع مراكز عرض 6- 

  .الجمهورية داخل شاغر اقتراع مركز

 المراكز عبر يلالتسج حالة وفي. التسجيل شروط باستيفاء تصريحاً  يتضمن الذي التسجيل وصل وطباعة البيانات حفظ 7- 

 .يدوياً  التسجيل وصل أنموذج بتعمير التسجيل عون يقوم طباعة، آلة توفّر وعدم ةالمتنقل

. األخرى النسخةب االحتفاظ ويتم ختمها، بعد إحداهما تسليمه ثمّ  إلمضائه، نسختْين في التسجيل بوصل التسجيل طالب مد 8- 

 الحتفاظا ويتم. التسجيل وصل نسختيْ  على" اإلمضاء رفض" مالحظة التسجيل عون يُدّون الوصل إمضاء رفض حالة وفي

 .المعنية الفرعية الهيئة إلى يسلم خاص ظرف ضمن بالوصلين

 :يلي بما التسجيل طالب إعالم 9- 

  .الحقة مرحلة في يتم االقتراع لمكتب النهائي التحديد وأن اختاره، الذي االقتراع مركز- 

 رعب أو مباشرةً  عليها باإلطالع إّما: العموم ذّمة على وضعها بعد الناخبين قائمات على اسمه إدراج من التثبت إمكانية- 

 ."المهيكلة غير البيانات خدمة" عبر الجوال بالهاتف أو للهيئة اإللكتروني الموقع

 :التالية الحاالت في التسجيل عملية استكمال يتم ال ـ 41 الفصل

 الوطنية، التعريف بطاقة عدد لإدخا بعد المنظومة تظهره ما طبق الناخب شروط استيفاء عدم- 

 أعاله، 45 الفصل من 4 عدد الفقرة وفق التسجيل عون إلى المقّدمة الوثيقة سالمة عدم- 

 أعاله، 45 الفصل من 4 عدد الفقرة وفق الوثيقة صاحب غير من الشخصي التسجيل طلب- 

  أعاله، 45 فصلال من 3 عدد الفقرة وفق عنها البحث بعد المنظومة في البيانات ظهور عدم- 

 أعاله، 45 الفصل من( أ) 2 عدد الفقرة وفق البيانات تطابق عدم- 

 لسج في اسمه إدراج عدم على اعتراض مطلب تقديم بإمكانه أنّ  التسجيل طالب التسجيل عون يُعلم الحاالت، هذه وفي

 .عمومال ذّمة على الناخبين قائمات وضع أجل انقضاء تاريخ من أيام ثالثة خالل الناخبين

 بالخارج لالقتراع التسجيل الثاني الفرع

 45 الفصل من 9 إلى 0 بالفقرات المبينة لإلجراءات التسجيل عون اتباع عبر بالخارج لالقتراع التسجيل يتم ـ 47 الفصل

 :يلي ما االعتبار بعين األخذ مع أعاله،

 .الصلوحية منته غير السفر جواز غير أخرى وثيقة بأي بالخارج لالقتراع التسجيل يقبل ال- 

 أعاله، 45 الفصل من 3 عدد بالفقرة مبين هو كما الوطنية التعريف بطاقة عدد عن عوضاً  السفر جواز عدد إدخال يتم- 

 ،"به المصّرح العنوان" خانة تعمير يشترط ال- 

 على توييح سفر جواز أو الوطنية تعريفه ببطاقة يستظهر أن عليه الجمهورية، داخل باالقتراع التسجيل طالب رغب إذا- 

 .الوطنية تعريفه بطاقة عدد

 .الجمهورية داخل التسجيل مكاتب في الوطني بالتراب المتواجدين بالخارج التونسيين تسجيل يمكن: 48 الفصل

 الغير لفائدة التسجيل الثالث الفرع

 .الثانية الرتبة حتى والفروع واألصول القرين تسجيل يجوز ـ 49 الفصل
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 :الغير لفائدة التسجيل طالب في يُشترط ـ 31 الفصل

 الجنسية، تونسي يكون أن- 

 التسجيل، عند كاملة سنة 08 بالغاً  يكون أن- 

 .سفره جواز أو الوطنية تعريفه ببطاقة يستظهر أن- 

 .تسجيلهب يرغب الذي الشخص سفر جواز أو الوطنية التعريف ببطاقة الغير لفائدة التسجيل طالب يستظهر ـ 30 الفصل

 .منها نسخ تُقبل وال األصلية بالوثائق االستظهار ويُشترط

 :التسجيل عون يتثبت أعاله، 45 الفصل من 4 عدد الفقرة في الواردة اإلجراءات إلى باإلضافة ـ 34 الفصل

 .الزوجة تعريف بطاقة في لقبه أو الزوج اسم على التنصيص من: القرين تسجيل عند - أ

 تطابق من يلالتسج عون ويتثبت الصداق، عقد أو العائلي بالدفتر االستظهار يجب التنصيص، هذا الوثيقة تتضمن لم وإذا

 .للمعنيّْين السفر جوازات أو الوطنية التعريف بطاقات مع الصداق عقد أو العائلي الدفتر في الواردة البيانات

 نسب لسلةس مع الثانية الرتبة حتى األب نسب سلسلة تطابق من: ألبيهم األبناء تسجيل أو ألبنائه األب تسجيل عند - ب

 .األبناء

 لقبها أو أبيها واسم األم اسم مع لقبها أو أبيها واسم اسمها تطابق من: ألّمهم األبناء تسجيل أو ألبنائها األم تسجيل عند - ج

 .األبناء تعريف بطاقة في عليها المنصوص

 عريفت بطاقة في الواردة المعطيات مع الجد ولقب اسم تطابق من: لجّدهم األحفاد تسجيل أو ألحفاده الجد تسجيل عند - د

 .الحفيد

 التسجيل، وصل في الواردة البيانات بصحة بالتصريح االكتفاء يتم: لجّدتهم األحفاد تسجيل أو ألحفادها الجدة تسجيل عند - ه

 .جزائية لعقوبة هاصاحب يُعّرض مدلّسة بتصريحات اإلدالء بأنّ  الغير لفائدة التسجيل طالب تذكير مع

 ةالقراب صلة يبيّن والدة بمضمون االستظهار يمكن د، ج، ب، أ، بالنقاط الواردة البيانات من أي تطابق عدم حالة وفي

 مرّ  قد يكون ال أن ويشترط المتطابقة، غير المعطيات بتغيير قضائي حكم على ينص أو التطابق إلثبات الالزمة والمعطيات

 .التسجيل عند أشهر ستة من ثرأك المضمون إصدار على

 .الفرع هذا في الواردة الشروط من أي استيفاء عدم حالة في للغير التسجيل عملية استكمال يتم ال

 بُعد عن التسجيل الرابع الفرع

 علىو مّرة، ألول التسجيل طالبي على المهيكلة غير البيانات خدمة عبر الجّوال بالهاتف التسجيل يقتصر ـ 33 الفصل

 .التسجيل طالب باسم ُمسّجلة الجّوال الهاتف اتصال شريحة تكون أن ويتعيّن. الجمهوريّة داخل لالقتراع سجيلالت

 مركز برمز اً ملحق التسجيل لطالب الوطنية التعريف بطاقة عدد يتضمن رمز إدخال عبر الجّوال الهاتف بواسطة التسجيل يتم

 .للهيئة اإللكتروني الموقع عبر االقتراع مراكز رموز على االطالع ويمكن. اختياره يود الذي االقتراع

 التوّجه هعلي اقتراعه، مركز تغيير في الناخب رغب وإذا. المهيكلة غير البيانات خدمة عبر االقتراع مركز تغيير يمكن ال

 .التسجيل مكاتب أحد إلى

 اسمب ُمسّجلة االتصال شريحة تكون أن الةالح هذه في يُشترط وال االقتراع، مركز من للتثبت الخدمة هذه استعمال يمكن

 .الخدمة طالب

 عبر تهمذمّ  على الموضوعة الجوالة الهواتف باستخدام الناخبين لتسجيل التسجيل أعوان قبل من الخدمة هذه استعمال يمكن

 .جيلالتس مركز برمز ملحقا التسجيل لطالب الوطنية التعريف بطاقة عدد يتضّمن ورمز التسجيل عون رمز إدخال

 .بالخارج التونسيين إلى بالنسبة لالقتراع التسجيل على الواب عبر التسجيل يقتصر ـ 32 الفصل

 هاخارج أو الجمهورية داخل التسجيل مكاتب أحد إلى التوّجه عليه الجمهورية، داخل االقتراع في بالخارج الناخب رغب إذا

 .الوطنية تعريفه بطاقة دعد يتضمن سفر جواز أو الوطنية تعريفه ببطاقة واالستظهار

 إليه تُسند يوالت الهيئة، قبل من له المخصصة العبور وكلمة التسجيل طالب سفر جواز عدد بإدخال الواب عبر التسجيل يتم

 .الهيئة تحددها بمعطيات اإلدالء بعد حصرية بصفة
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 بتغيير بالخارج الناخب رغب وإذا فقط، واحدة لمّرة وذلك سابقاً، للُمسّجلين االقتراع مركز لتغيير الخدمة هذه استعمال يمكن

  .التسجيل مكاتب أحد إلى التوّجه عليه أخرى، مرةً  اقتراعه مركز

 .االقتراع مركز من للتثبت الخدمة هذه استعمال بالخارج للتونسيين يمكن

 العموم ذّمة على األوليّة الناخبين قائمات وضع الخامس الباب

 عمادة وأ معتمدية وكلّ  بلدية، كلّ  إلى بالنسبة انتخابية دائرة كل في األوليّة الناخبين تقائما الهيئة تضبط ـ 35 الفصل

 :من قّقالتح بعد بالخارج التونسيين إلى بالنسبة االنتخابية الدائرة مستوى وعلى البلدية، غير المناطق بخصوص

 الناخب، شروط فيهم تتوفّر ال ومّمن الوفيات من خلّوها

 .نفسها القائمة في واحدة مّرة من أكثر أو قائمة من أكثر في اخبن اسم إدراج عدم

 ّراتومق العمادات أو المعتمديات أو البلديات ومقّرات الهيئة بمقّرات العموم ذمة على الناخبين قائمات توضع ـ 31 الفصل

  .يئةباله الخاص لكترونياإل بالموقع القائمات هذه وتنشر. بالخارج التونسيّة القنصليات أو الدبلوماسية البعثات

 .اختاره الذي االقتراع ومركز للناخب الكامل االسم بيان على النشر يقتصر

 ةبواسط اآلجال هذه حلول عن وتعلن نشرها، ومدة العموم، ذمة على الناخبين قائمات وضع آجال الهيئة تضبط ـ 37 الفصل

 .اإلشارة لغة بواسطة المرئية إعالناتها ةترجم إلى وتسعى والبصرية والسمعية المكتوبة اإلعالم وسائل

 الناخبين قائمات على االعتراض السادس الباب

 .خطأ تصحيح أو اسم، ترسيم أو اسم، شطب بهدف الناخبين قائمات على االعتراض يمكن ـ 38 الفصل

 .مصلحة له ممن االعتراض ويتم

 .العموم ذّمة على الناخبين ائماتق وضع أجل انقضاء من أيام ثالثة خالل االعتراض يتم ـ 39 الفصل

  .تابياك أثرا تترك وسيلة وبأي. الفرعية هيئاتها مقرات في الهيئة إلى مباشرة االعتراض مطلب تقديم يتم ـ 21 الفصل

 االعتراض حاالت األّول القسم

 :اعتراض مطلب تقديم يتم أن يمكن ـ 20 الفصل

 توفر عدم ىإل االعتراض يستند أن ويُشترط. الناخبين بقائمة رّسممُ  آخر شخص اسم لتشطيب أو المعترض اسم لتشطيب- 

 .فقدانها أو الناخب شروط أحد

 .الناخبين بقائمة اسمه يجد ولم التسجيل، فترة خالل تسجيل بمطلب تقّدم الذي المعترض اسم لترسيم- 

  .الناخبين بقائمة هتسجيل طلب من اسم إدراج ميت ولم التسجيل، فترة خالل الغير لفائدة للتسجيل تقّدم الذي المعترض قبل من- 

  .رآخ بناخب المتعلقة البيانات أو الناخبين بقائمة المعترض اسم بإدراج المتعلقة البيانات في خطأ لتصحيح- 

 بها مدرجال خابيةاإلنت الدائرة في أو التسجيل مطلب فيها قُّدم التي االنتخابية الدائرة بنفس الحاالت جميع في االعتراض ويتم

 .اإلعتراض موضوع الناخب إلسم المتضمنة الناخبين قائمة

 االعتراض إجراءات الثاني القسم

 أو ي،اإللكترون وبموقعها بمقراتها العموم ذمة على الهيئة تضعها التي المطبوعة باستعمال إّما االعتراض يتم ـ 24 الفصل

 :التالية التنصيصات وجوباً  يتضّمن كتابي بمطلب

 السفر، جواز أو الوطنية التعريف بطاقة في ورد كما لمعترضا اسم- 

 ُوجدا، إن اإللكتروني بريده وعنوان المعترض هاتف ورقم المراسلة، عنوان- 

 اسم بها ردو التي القائمة وبيان الناخبين، بقائمة ورد كما عليه المعترض اسم ذكر يجب بالغير يتعلّق االعتراض كان إذا- 

 عليه، الُمعترض

 خطأ، تصحيح اسم، إدراج اسم، شطب: االعتراض نوع- 
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 .ومؤيداته االعتراض سبب- 

  .المعترض قبل من ُممضىً  االعتراض طلب يكون أن ويشترط

 تدعم تيال الوثائق وبكل سفره، جواز أو للمعترض الوطنية التعريف بطاقة من بنسخة االعتراض طلب يُرفق ـ 23 الفصل

 .االعتراض طلب

 .ُمرقّمة وتكون ورودها، تاريخ حسب االعتراضات به تُضّمن خاّصاً  سجالً  الفرعية اإلدارة تعدّ  ـ 22 الفصل

 بما ّددهتح أجل خالل وذلك إضافية، بمؤيدات اإلدالء أو البيانات بعض استكمال الُمعترض من تطلب أن للهيئة ـ 25 الفصل

 .القانونية اآلجال في االعتراضات في البت من يُمّكنها

  .ورودها تاريخ من أيّام ثالثة أجل في االعتراض مطالب في البت يتم ـ 21 الفصل

 ،المطلب ورود وتاريخ للمعترض، الكامل االسم على التنصيص خاصةً  الهيئة عن الصادر القرار يتضمن ـ 27 الفصل

 .المطلب ومآل االعتراض، وموضوع

 تصحيح وأ الناخبين، قائمة في اسم ترسيم أو الناخبين، قائمة من االسم وشطب المطلب بقبول قرارا تتخذ أن للهيئة يمكن

 .الخطأ

 .أصالً  فضهر أو الوجوبية، التنصيصات من لخلوه أو الصفة، النعدام أو األجل بعد لتقديمه شكالً  المطلب رفض للهيئة يمكن

 .ُمعلاّل الرفض قرار ويكون

 .كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي صدوره تاريخ من عةسا 28 أجل في بقرارها المعنية األطراف الهيئة تعلم ـ 28 الفصل

 للناخبين النهائية القائمات ضبط الرابع القسم

 وتنفيذاً  فيها، عنالط يتم لم التي االعتراضات قبول لقرارات تبعاً  للناخبين النهائية القائمات ضبط الهيئة تتولّى ـ 29 الفصل

  .الباتّة القضائية لألحكام

 .حاال وينفّذ للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي ائدبالر القرار هذا ينشر

 

 2014 جوان 4 في مؤرخ 8 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 عملها سير وطرق مشموالتها وضبط لالنتخابات فرعية هيئات بإحداث يتعلق

 

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 منه، 041و 045 الفصلين وخاصة التونسية الجمهورية دستور على اطالعه بعد

 العمومية، للسلط المؤقت بالتنظيم والمتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 لالنتخابات ةالمستقل العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

  منه، 40و 09 الفصلين وخاصة وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى

 واالستفتاء، باالنتخابات والمتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 المستقلّة العليا للهيئة الداخلي النظام بضبط والمتعلق 4102 أفريل 42 في المؤرخ 4102 لسنة 5 عدد القرار وعلى

 ،04و 2 الفصلين وخاصة النتخابات

  :يلي ما قّرر والنقاش التداول وبعد

 لالنتخابات فرعية هيئة انتخابية دائرة بكل ،4102 لسنة والتشريعية الرئاسية االنتخابات بمناسبة تحدث، ـ األول الفصل

 .للهيئة الداخلي والنظام القانون بطهيض ما طبق بمهامه القيام على المركزية الهيئة مجلس مساعدة تتولى

 ألعضائه لقةالمط باألغلبية الهيئة مجلس قبل من اختيارهم يتم األكثر على أعضاء وثالثة رئيس من فرعية هيئة كل تتكون

 .القرار هذا وألحكام 4104 لسنة 43 عدد بالقانون عليها المنصوص للشروط طبقا
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 تأجيرهم ونظام الفرعية الهيئات أعضاء تعيين وإجراءات شروط األول الباب

  :الفرعية الهيئات لعضوية المترشح في يشترط ـ 4 الفصل

 الناخب صفة ـ

 أعاله، إليه المشار 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون من 5 بالفصل عليها المنصوص المهنية الفئات إحدى إلى االنتماء ـ

 سنة، 35 عن سنه تقل أالّ  ـ

 والحياد، واالستقاللية النزاهة ـ

 والخبرة، الكفاءة ـ

 نشاطها، مدة طيلة الفرعية الهيئة صلب المهام لممارسة الكلي بالتفرغ االلتزام ـ

 المهنية، الهيئات إحدى في منتخبا عضوا يكون أال ـ

 الترشحات، فتح لتاريخ السابقة سنوات الخمس خالل سياسي حزب أي في النشاط أو االنخراط عدم ـ

 شحللتر المخلوع الجمهورية رئيس مناشدة أو المنحل الديمقراطي الدستوري التجمع حزب صلب ؤوليةمس أي تحمل عدم ـ

 جديدة، رئاسية لمدة

 ،المخلوع الرئيس حكم طيلة عمدة أو معتمد أو والية عام كاتب أو والي منصب تقلد أو الحكومة في مسؤولية تحمل عدم ـ

 .الشرط بهذا يتقيد لم ترشح لك ويرفض وحيدة فرعية بدائرة الترشح تقديم ـ

  :أعاله المذكورة للشروط باإلضافة المترشح في يشترط بالخارج الفرعية للهيئات وبالنسبة

 بالنظر، لها الراجع بالخارج االنتخابية الدائرة في قنصلية بطاقة على متحصال يكون أن ـ

 .بالنظر لها الراجع بالخارج ةاالنتخابي الدائرة لغة إجادة إلى باإلضافة العربية اللغة إجادة ـ

  :التالية الوثائق الترشح ملف يتضمن أن يجب ـ 3 الفصل

 للهيئة، االلكتروني الموقع من تحميلها يقع ترشح استمارة ـ

 لألصل، مطابقة والخبرة الكفاءة بمؤيدات مرفقة ذاتية سيرة ـ

 العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

 الوطنية، فالتعري بطاقة من نسخة ـ

 عليها، الحصول مطلب إيداع وصل أو 3 عدد بطاقة ـ

 شمسيتين، صورتين ـ

 طبية، شهادة ـ

 4104 لسنة 43 عدد القانون من 7 بالفصل الواردة للشروط المترشح باستيفاء باإلمضاء، معّرف الشرف، على تصريح ـ

 .الترشح باستمارة الواردة البيانات وبصحة أعاله إليه المشار

  :التالية الطرق بإحدى لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة المركزي المقر إلى الترشح ملف يوّجه

 المركزي، الضبط بمكتب المباشر اإليداع ـ

 بالبلوغ، اإلعالم مع الوصول مضمونة رسالة ـ

 .السريع البريد ـ

 اإلدالء يقع نأ على االلكتروني لبريدا طريق عن الترشح مطلب إرسال بالخارج الفرعية للهيئات للترشح بالنسبة ويمكن

 .النهائي القبول عند األصلية بالوثائق

 .الترشح مطالب لتقديم القصوى اآلجال عن االلكتروني موقعها و اإلعالم وسائل طريق عن الهيئة تعلم

 .القانونية للشروط المستجيبة الترشح مطالب فرز أولى مرحلة في الهيئة تتولى ـ 2 الفصل
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 محاورة إلجراء يةالقانون للشروط المستوفين المترشحين دعوة الترشحات، في البت وقبل االقتضاء عند الهيئة لسمج ويتولى

 .للغرض يعينها أن يمكن التي اللجنة مع أو معه

 للشروط ةالمستوفا الترشحات كانت أو أكثر، أو انتخابية دائرة في الفرعية الهيئات لعضوية ترشحات ورود عدم حالة وفي

 لقانونيةا للشروط المستوفاة الترشحات إلى بالرجوع النقص استكمال الهيئة لمجلس يمكن المطلوب، العدد دون لقانونيةا

 الفرعية، الهيئات وأعضاء رؤساء بين من سواء األعضاء تعيين الهيئة لمجلس يمكن االستحالة، وعند. أخرى انتخابية بدائرة

 من أو للهيئة، المحدث بالقانون الواردة القانونية الشروط مراعاة مع ،4100 رأكتوب 43 انتخابات بمناسبة تشكلت التي

 .الذكر سالفة الشروط فيهم تتوفّر مّمن غيرهم

 .ألعضائه المطلقة باألغلبية فرعية هيئة كل وأعضاء رئيس الهيئة مجلس يختار

 ساعة 28 صاهأق أجل في الترشحات صحة في الطعن ويمكن. للهيئة اإللكتروني بالموقع المقبولين المترشحين قائمة تنشر

 .النشر تاريخ من

 النهائية القائمة ويصدر الطعن أجل انقضاء تاريخ من ساعة 28 أقصاه أجل في االعتراضات في الهيئة مجلس يبتّ 

 .فرعية هيئة لكل بالنسبة المقبولين للمترشحين

 .لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس من بقرار الفرعية الهيئات وأعضاء رئيس يعين ـ 5 الفصل

 .دينار وسبعمائة ألفان قدرها صافية شهرية منحة الفرعية الهيئات وأعضاء رئيس إلى تسند ـ 1 الفصل

 الفرعية الهيئات صالحيات الثاني الباب

 المستقلة ياالعل الهيئة مجلس يفّوض ،4103 لسنة 43 عدد األساسي القانون من 40 الفصل ألحكام تطبيقا ـ 1 الفصل

  :الفرعية الهيئات إلى أسفله المبينة سلطاته بعض لالنتخابات

  :الناخبين بتسجيل يتعلق فيما (1

 واالستفتاء، خاباتلالنت الناخبين تسجيل وإجراءات بقواعد المتعلق الهيئة مجلس لقرار طبقا الناخبين تسجيل عمليات متابعة ـ

 البعثات ومقّرات العمادات أو المعتمديات أو البلديات ومقّرات الهيئة مقّراتب العموم ذمة على الناخبين قائمات وضع ـ

 بالخارج، التونسيّة القنصليات أو الدبلوماسية

 فيها، والبت الناخبين قائمات على االعتراض مطالب قبول ـ

 الناخبين قائماتب المتعلقة زاعاتالن باستثناء الناخبين بقائمات المتعلقة النزاعات في المختصة المحاكم لدى الهيئة تمثيل ـ

 .بالخارج

   :التشريعية لالنتخابات بالترشحات يتعلق فيما (2

 الترشح إجراءاتو قواعد بتنظيم المتعلق الهيئة مجلس لقرار طبقا فيها والبت التشريعية لالنتخابات الترشح مطالب قبول ـ

 الشعب، نواب مجلس لعضوية

 فيها، والبت الترشحات سحب مطالب قبول ـ

 لتمثيل حاتبالترش المتعلقة النزاعات باستثناء بالترشحات المتعلقة النزاعات في المختصة المحاكم لدى الهيئة تمثيل ـ

 بالخارج، التونسيين

 .بالترشحات المتعلقة الباتة القضائية األحكام تنفيذ ـ

  :االنتخابية بالحملة يتعلق فيما (3

 المراقبة، أعوان أعمال تنسيق ـ

 تمويلهاو الحملة تنظيم قواعد بضبط المتعلقة الهيئة مجلس لقرارات طبقا احترامها وفرض الحملة قواعد احترام راقبةم ـ

 وإجراءاتها،

  باالستفتاء، المتعلقة أو االنتخابية باالجتماعات الخاص السجل مسك ـ

 تخاباتاالن في والمترشحين تشريعيةال االنتخابات في المترشحة القائمات معلقات لوضع المخصصة األماكن مراقبة ـ

  .المعنية الجهات مع والتنسيق االستفتاءات في واألحزاب الرئاسية
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  :والفرز باالقتراع يتعلق فيما (4

 وجدت، إن الجمع ومراكز المركزي والمكتب االقتراع ومكاتب مراكز أعوان اختيار ـ

 وجدت، إن الجمع مراكزو المركزي والمكتب االقتراع ومكاتب مراكز على اإلشراف ـ

 .والفرز االقتراع عمليتي سير حسن لضمان المختصة اإلدارية الهياكل مع التنسيق ـ

  :والتوعية بالتكوين يتعلق فيما (5

 .االنتخابية بالدائرة الهيئة مجلس ينظمها التي التكوينية والدورات التوعوية الحمالت على اإلشراف ـ

 الالحقة القرارات بمقتضى الهيئة مجلس من إليها المفوضة والصالحيات المهام مختلف سةممار الفرعية الهيئات تتولى كما

  .عنه الصادرة

 .نظربال إليها الراجعة االنتخابية الدوائر أو الدائرة حدود في لها المفّوضة السلطات الفرعية الهيئات تمارس ـ 7 الفصل

 .إليها ةالمفّوض السلطات إطار في يتخذونها التي القرارات بكل هيئةال مجلس حاال الفرعية الهيئات رؤساء يعلم ـ 8 الفصل

 عتد كلّما القرارات بعض اتخاذ في الفرعية الهيئة محلّ  الهيئة مجلس حلول إمكانية دون التفويض يحول ال ـ 9 الفصل

 .لذلك الحاجة

 .حاال وينفذ هيئةلل االلكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 

 2014 جوان 3 في مؤرخ 3 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 واالستفتاء لالنتخابات واألجانب المحليين المالحظين اعتماد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 

 

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس إنّ 

 منه، 041و 045و 75و 55 الفصول ةوخاص التونسية الجمهورية دستور على االطالع بعد

 تمّ  كما العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 الالحقة، بالنصوص وإتمامه تنقيحه

 ماك لالنتخابات المستقلة ياالعل بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، 09 والفصل 01و 9 فقرتان الثالث الفصل وخاصة الالحقة، بالنصوص وإتمامه تنقيحه تمّ 

 نالفصلي وخاصة واالستفتاء باالنتخابات والمتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، والرابع الثاني

 أفريل 42 في المؤرخ 4102 لسنة 5 عدد القرار بمقتضى الصادر لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة الداخلي النظام وعلى

 منه، 05 الفصل وخاصة 4102

  :يلي ما قرر والنقاش التداول بعد و

 .واالستفتاء لالنتخابات واألجانب المحليين المالحظين اعتماد وإجراءات شروط القرار هذا يضبط ـ األّول الفصل

 لعلياا الهيئة قبل من االعتماد على حصولها شريطة واالستفتاء االنتخابات مالحظة جمعية أو منظمة لكل يمكن ـ 4 صلالف

 .لالنتخابات المستقلة

 نتخاباتلال المستقلة العليا الهيئة عن الصادرة واألجانب، المحليين بالمالحظين الخاصة السلوك مدونة تتضمن ـ 3 الفصل

 .االعتماد لمنح أساسيا شرطا إمضاؤها ويكون عليهم المحمولة الواجبات مختلف رار،الق بهذا والملحقة

 :التالية الشروط الجمعيات أو المنظمات من المرشحين المالحظين في تتوفر أن يجب ـ 2 الفصل

 :المحليين للمالحظين بالنسبة (1

  الناخب، صفة ـ

 بات،لالنتخا المستقلة العليا الهيئة إلى االنتماء عدم ـ

 المالحظة، موضوع لالنتخابات الترشح عدم ـ
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 والمواطنة، اإلنسان وحقوق الديمقراطية مجاالت أو االنتخابي المجال في تنشط جمعية أو منظمة من مرشحا يكون أن ـ

 .االنتخابات مالحظة مجال في تكوين تلقي ـ

 :األجانب للمالحظين بالنسبة (2

 االعتماد، طلب تقديم يوم األقل على سنة عشرة ثماني بالغا يكون أن ـ

 االنتخابات، مالحظة مجال في ناشطة أجنبية جمعية أو منظمة من مرشحا يكون أن ـ

 .االنتخابات مالحظة مجال في تكوين تلقي ـ

 بوعاأس البالمط تقدم أن على استفتاء أو انتخابات كل في الهيئة تحددها التي اآلجال في االعتماد مطالب قبول يتمّ  ـ 5 الفصل

  .االستفتاء أو االقتراع يوم قبل األقل على

 البريد طريق عن أو الهيئة إلى مباشرة االعتماد على الحصول في الراغبة الجمعية أو المنظمة قبل من المطالب توّجه

  :التالية بالوثائق مرفقة بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمون

 االعتماد، طلب تقديم عن المسؤول تعيين تفيد التي الرسمية الوثيقة ـ

 الجمعية، أو المنظمة نشاط لمجال المبينة الوثائق ـ

 االنتخابات، مالحظة مجال في التكوين تثبت التي الوثائق ـ

 المعنية، الجمعية أو للمنظمة القانوني الممثل قبل من ممضاة للهيئة االلكتروني الموقع على الموضوعة االستمارة ـ

 الجمعية، أو للمنظمة القانوني الممثل من ممضاة االقتضاء عند والمترجمين ين،للمالحظ االسمية القائمة ـ

 قانونيال الممثل من وختمها وإمضاؤها االلكتروني الموقع من تحميلها أو الهيئة مقرّ  من سحبها يتمّ  المالحظين سلوك مدّونة ـ

 االعتماد، طلب صاحبة الجمعية أو للمنظمة

 والمترجمين، للمالحظين السفر جوازات من أو طنيةالو التعريف بطاقات من نسخ ـ

 .واللقب االسم بيان مع مترجم أو مالحظ لكلّ  شمسيتان صورتان ـ

 .البلوغب اإلعالم أو بالهيئة المطلب إيداع تاريخ من أيام خمسة يتجاوز ال أجل في االعتماد مطالب في الهيئة تبتّ  ـ 1 الفصل

 الحظينالم قائمة وتنشر معلاّل، الرفض قرار ويكون كتابيا أثرا تترك وسيلة يبأ بقرارها المطلب صاحب الهيئة تعلم

 .للهيئة االلكتروني الموقع على تباعا المعتمدين

 لمتعلقةا االستفتاء عملية أو االنتخابية العملية مراحل مختلف متابعة في الحق واألجانب المحليين للمالحظين ـ 7 الفصل

  :بـــــــــ

 الناخبين، ئماتبقا التسجيل ـ

 الترشحات، ـ

 االستفتاء، فترة أو االنتخابية الفترة ـ

 االقتراع، ـ

 الفرز، ـ

 النتائج، جمع ـ

 باالستفتاء، المتعلقة أو االنتخابية النزاعات ـ

 .والنهائية األولية بالنتائج التصريح ـ

  :واألجانب المحليين للمالحظين يحق كما

 والفرز، االقتراع بومكات التسجيل مكاتب إلى النفاذ ـ

 االستفتاء، أو االنتخابية العملية سير حول الهيئة من بيانات على الحصول ـ

 الهيئة، من اعتماد لبطاقة حامل بمترجم األجانب للمالحظين بالنسبة االستعانة ـ
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 عملية حضربم ترفق مذكرة ضمن والفرز االقتراع بعمليتي الخاصة والتحفظات المالحظات جميع بتضمين المطالبة ـ

 .الفرز عملية بمحضر أو االقتراع

  :بــــــــــ االلتزام واألجانب المحليين المالحظين على يجب ـ 8 الفصل

 المالحظين، سلوك ومدونة االنتخابي التشريع احترام ـ

 األجانب، للمالحظين بالنسبة خاصة التونسية الدولة وسيادة المحلي التشريع احترام ـ

 االستفتاء، أو االنتخابية العملية في المتدخلة األطراف جميع إزاء والنزاهة ليةواالستقال الحياد ـ

 االنتخابات، بمالحظة المتعلقة الدولية المعايير وفق العمل ـ

 عرقلته، أو االستفتاء أو االنتخابي للمسار العادي بالسير اإلخالل شأنه من قول أو فعل أيّ  عن االمتناع ـ

 .مصالح تضارب وضعية إلى يؤدي أن شأنه من ما كلّ  تجنب ـ

 .األجانب المالحظين مع العاملين المترجمين على االلتزامات نفس وتنسحب

  :التالية الصور في إليها يرجع التي الجمعية أو المنظمة أو المالحظ من االعتماد سحب للهيئة يمكن ـ 9 الفصل

 االنتخابي، التشريع احترام عدم ـ

 السلوك، بمدونة أو القرار بهذا المضّمنة المالحظين على المحمولة تالواجبا بأحد اإلخالل ـ

 االستفتاء، أو االنتخابي للمسار العادي بالسير اإلخالل ـ

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة عن الصادرة للقرارات االمتثال عدم ـ

 االستفتاء، أو االنتخابية يةالعمل سير أماكن أحد في األحزاب أو القائمات أو المترشحين أحد تمثيل ـ

 .األحزاب أو القائمات أو المترشحين ألحد الدعم من نوع أي تقديم ـ

 تماعواالس الضرورية األبحاث إجراء بعد للهيئة عليهم، المحمولة والواجبات بااللتزامات المالحظين من إخالل معاينة وعند

 عالمإ مع االعتماد بسحب يقضي معلّل قرار اتخاذ أو إنذار توجيه ،المعنية الجمعية أو المنظمة ممثل أو باألمر المعني إلى

 .بالهيئة الخاص االلكتروني بالموقع النشر طريق عن أو كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي الجمعية أو المنظمة

 .األجانب المالحظين مع العاملين المترجمين على األحكام نفس وتنسحب

 .حاال وينفّذ للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية جمهوريةلل الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 واالستفتاء لالنتخابات واألجانب المحليين المالحظين سلوك مدونة

 هدفي حيث وشفافة، ونزيهة ديمقراطية انتخابات تحقيق في تساهم التي الضمانات أهم إحدى االنتخابات مالحظة تمثّل

 ودعم نتخابية،اال للعملية والمصداقية األمان من جوّ  توفير إلى االنتخابي المسار في وليالد والمجتمع المدني المجتمع تشريك

 السياسية زابواألح المترشحة والقائمات والمترشحين الناخبين تقبّل وضمان فيه، الثقة وتعزيز االنتخابي المسار شفافية

 .االستفتاء أو لالنتخابات النهائية للنتائج

 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي والقانون منه، 041و 045و 75و 55 الفصول وخاصة رالدستو بأحكام وعمال

 منه، 09 والفصل 01و 9 فقرتان الثالث الفصل وخاصة لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41

 ثانيال الفصلين وخاصة واالستفتاء خاباتباالنت المتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي والقانون

 منه، والرابع

 الخاصة وكالسل مدونة ضمن واالستفتاء االنتخابات مالحظة وقواعد مبادئ ضبط لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قّررت

  .إمضاءها واالستفتاء االنتخابات مالحظة في يرغب من كل على يتعين والتي بالمالحظين

  :الجمعية أو ظمةالمن التزامات ?

 :االستفتاء أو االنتخابات مالحظة في ترغب جمعية أو منظمة كل على يتعيّن

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة عن الصادرة والقرارات االنتخابي التشريع احترام ـ

 المحلي، وتشريعها التونسية الدولة سيادة باحترام األجنبية الجمعيات أو للمنظمات بالنسبة االلتزام ـ
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 واالستفتاء، االنتخابية العملية في المتدخلة األطراف جميع إزاء واالستقاللية الحياد التزام ـ

 السلوك، ومدونة االنتخابي التشريع على واطالعهم االنتخابات مالحظة مجال في لها التابعين المالحظين تكوين ـ

 لها، التابعين المالحظين على اإلشراف على القدرة ـ

 يعالتشر حسب لذلك المخولة الرسمية المصادر من والبيانات المعلومات جمع من والتأكد والموضوعية التحفظ يتوخ ـ

 االنتخابي،

 واالستفتاء، االنتخابات بنتائج التصريح عدم ـ

 لالنتخابات النهائية جبالنتائ التصريح بعد الهيئة إلى منه نسخة وإحالة االنتخابية للعملية موضوعيا تقييما يتضمن تقرير إعدادـ 

 .معقولة آجال في االستفتاء أو

  :المالحظ التزامات ?

  :مهامه مباشرة أثناء المالحظ على يتعيّن

 واضح، بشكل االعتماد بطاقة حمل ـ

 عرقلته، أو االنتخابي للمسار العادي بالسير اإلخالل عدم ـ

 الناخبين، إرادة على التأثير شأنه من ما كل تجنّب ـ

 سياسي، انتماء أي إلى يشير شعار أو زيّ  حمل عن اعاالمتن ـ

 المترشحين، أو المترشحة القائمات أو السياسية األحزاب من ألي كان دعم أي تقديم عن االمتناع ـ

 وأ المترشحين أو المترشحة القائمات أو السياسية األحزاب من غيره أو مادي امتياز أو مالي مبلغ أي تلقي عن االمتناع ـ

 االستفتاء، أو باالنتخابات عالقة لها جهة أي

 عرقلته، أو االستفتاء أو االنتخابي للمسار العادي بالسير اإلخالل شأنه من قول أو فعل أي عن االمتناع ـ

 مصالح، تضارب وضعية إلى يؤدي أن شأنه من ما كلّ  تجنب ـ

 ووفق مصالحياته نطاق في عنهم الصادرة وامرلأل واالمتثال االنتخابية العملية على المشرفين مختلف مع التعامل حسن ـ

 االنتخابي، التشريع عليه ينص ما

 االقتراع، سرية مبدأ احترام ـ

 االنتخابية، العملية مواقع ومختلف االقتراع مكاتب داخل المناقشات أو المفاوضات من نوع أي في المشاركة عدم ـ

 .االنتخابية ةالعملي مواقع مختلف داخل السالح من نوع أي حمل عدم ـ

 

  :االلتزام نص

 القانوني ممثلها شخص في.................................................................................  الجمعية/المنظمة تقرّ 

  :بـــــــ... .....................................................................................................

 باحترامها، والتزامها السلوك ومدونة االنتخابي التشريع على اطالعها ـ

 عليهم، المحمولة الواجبات باحترام والتزامهم السلوك ومدونة االنتخابي التشريع على مالحظيها إطالع ـ

 منظمةال بواجبات االلتزام على رالتأثي شأنه من غيره أو اقتصاديا أو سياسيا كان نوع أي من مصالح تضارب وجود عدم ـ

  .لها التابعين المالحظين أو الجمعية أو

 والختم اإلمضاء التاريخ

 

 

 2014 جوان 3 في مؤرخ 2014 لسنة 10 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 واالستفتاء لالنتخابات واألجانب المحليين الصحفيين اعتماد وإجراءات شروط بضبط يتعلق
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 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 منه، 041و 045و 75و 55 الفصول وخاصة التونسية الجمهورية دستور على االطالع بعد

 تمّ  كما العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 ،الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه

 ماك لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، 09 والفصل 01و 9 فقرتان الثالث الفصل وخاصة الالحقة، بالنصوص وإتمامه تنقيحه تمّ 

 الفصل وخاصة واالستفتاء باالنتخابات لمتعلقا 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، الثاني

 أفريل 42 في المؤرخ 4102 لسنة 5 عدد القرار بمقتضى الصادر لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة الداخلي النظام وعلى

 .منه 05 الفصل وخاصة 4102

  :يلي ما قّرر والنقاش التداول وبعد

. ستفتاءواال لالنتخابات اإلعالمية المؤسسات وممثلي الصحفيين اعتماد وإجراءات روطش القرار هذا يضبط ـ األّول الفصل

 منها والمحلية والخاصة، منها العمومية واإللكترونية، والمكتوبة والمرئية المسموعة الصحافة على أحكامه وتنطبق

 .واألجنبية

  .به ةالمتعلق المطالب في والبت االعتماد لمنح لمخّولةا الوحيدة الجهة هي لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة ـ 4 الفصل

 الهيئة نع الصادرة واألجانب، المحليين اإلعالمية المؤسسات وممثلي بالصحفيين الخاصة السلوك مدونة تتضمن ـ 3 الفصل

 لمنح أساسيا رطاش إمضاؤها ويكون عليهم المحمولة الواجبات مختلف القرار، بهذا والملحقة لالنتخابات المستقلة العليا

 .االعتماد

 التالية وطالشر االعتماد على الحصول في الراغبين اإلعالمية المؤسسات وممثلي الصحفيين في تتوفر أن يجب ـ 2 الفصل

: 

   :المحليين للصحفيين بالنسبة 1- 

 الناخب، صفة ـ

  لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة إلى االنتماء عدم ـ

 اإلعالمية، التغطية موضوع خاباتلالنت الترشح عدم ـ

 .التونسيين للصحفيين الوطنية النقابة في انخراط بطاقة أو احتراف بطاقة حمل ـ

  :األجانب للصحفيين بالنسبة 2- 

 المختّصة، التونسية العمومية السلط من الوطني التراب على النشاط ممارسة في اعتماد على الحصول ـ

 .احتراف بطاقة حمل ـ

 الهيئة لىإ المطالب وتوّجه. استفتاء أو انتخابات كل في الهيئة تحددها التي اآلجال في االعتماد مطالب قبول يتم ـ 5 الفصل

. ضللغر المخصص االلكتروني البريد عنوان على أو بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمون البريد طريق عن أو مباشرة

  :التالية بالوثائق مرفقة المطالب وتكون

 عالمية،اإل للمؤسسة القانوني الممثل من أو االعتماد طالب من ممضاة للهيئة االلكتروني الموقع على الموضوعة مارةاالست ـ

 وختمها هاوإمضاؤ االلكتروني الموقع من تحميلها أو الهيئة مقر من سحبها يتمّ  القرار بهذا الملحقة الصحفيين سلوك مدونة ـ

  اإلعالمية، للمؤسسة القانوني الممثل من أو االعتماد طالب الصحفي قبل من

 اعتماد، طالب لكل السفر جواز أو الوطنية التعريف بطاقة من نسخة ـ

 النقابة في اطاالنخر ببطاقة االكتفاء يمكن التونسيين للصحفيين وبالنسبة اعتماد، طالب لكل االحتراف بطاقة من نسخة ـ

 للصحفيين، الوطنية
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 .واللقب االسم بيان مع تماداع طالب لكل شمسيتان صورتان ـ

  :تقديم اإلعالمية المؤسسات على يتعيّن ذلك، على وعالوة

 المطلب، تقديم عن المسؤول تعيين تفيد التي الرسمية الوثيقة ـ

 لمعنية،ا اإلعالمية المؤسسة من ممضاة االقتضاء، عند والمترجمين والتقنيين والمصورين للصحفيين، االسمية القائمة ـ

 .حترافا ببطاقة اإلدالء من والمترجمون التقنيون ويعفى. اعتماد طالب لكل والمشترطة أعاله المذكورة بالوثائق ومصحوبة

 قبل من االعتماد تفيد التي الرسمية الوثيقة من نسخة تقديم األجنبية اإلعالمية والمؤسسات األجانب الصحفيين على ويتعين

 .المختصة التونسية العمومية السلط

. لوغبالب اإلعالم أو بالمطلب توّصلها تاريخ من أيام خمسة يتجاوز ال أجل في االعتماد مطالب في الهيئة تبتّ  ـ 1 الفصل

 لمؤسساتا قائمة وتنشر معلاّل، الرفض قرار ويكون كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي بقرارها المطلب صاحب الهيئة وتعلم

 .للهيئة لكترونياال الموقع على المعتمدين والصحفيين اإلعالمية

 والحصول تمييز أو عوائق دون المعلومة إلى النفاذ في الحق واألجانب المحليين والصحفيين اإلعالمية للمؤسساتـ  7 الفصل

 أو االنتخابية مليةالع مراحل مختلف بسير والمتعلقة للنشر القابلة البيانات جميع على لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة من

 .االستفتاء

  :التالية بالواجبات والصحفيون اإلعالمية المؤسسات ممثلو يلتزم ـ 8 الفصل

 الصحفيين، سلوك ومدونة االنتخابي التشريع احترام ـ

 األجانب، والصحفيين اإلعالمية للمؤسسات بالنسبة التونسية الدولة وسيادة المحلي التشريع احترام ـ

 اإلعالم، ووسائل الصحافة لمهنة المنظم لوطنيا والتشريع المهنة وأخالقيات قواعد احترام ـ

 االستفتاء، فترة أو االنتخابية الفترة خالل اإلعالم وسائل على المحمولة وااللتزامات القواعد احترام ـ

 االستفتاء، أو االنتخابي للمسار ومحايدة ومتوازنة موضوعية إعالمية تغطية تأمين ـ

 .عرقلته أو االستفتاء أو نتخابياال للمسار العادي بالسير اإلخالل عدم ـ

 .اإلعالمية والمؤسسات الصحفيين مع العاملين والمترجمين التقنيين على االلتزامات نفس وتنسحب

  :التالية الصور في اإلعالمية المؤسسات أو الصحفيين من االعتماد سحب للهيئة يمكن ـ 9 الفصل

 االنتخابي، التشريع احترام عدم ـ

 الصحفيين، سلوك مدونة أو القرار هذا بمقتضى اإلعالم ووسائل الصحفيين على المحمولة لواجباتا بأحد اإلخالل ـ

 االستفتاء، فترة أو االنتخابية الفترة خالل اإلعالم وسائل على المحمولة وااللتزامات القواعد مخالفة ـ

 االستفتاء، أو االنتخابي للمسار العادي بالسير اإلخالل ـ

 االستفتاء، أو االنتخابية العملية سير أماكن أحد في األحزاب أو القائمات أو رشحينالمت أحد تمثيل ـ

 .األحزاب أو القائمات أو المترشحين ألحد الدعم من نوع أي تقديم ـ

 اءإجر بعد للهيئة، يمكن عليهم، المحمولة والواجبات بااللتزامات إعالمية مؤسسة أو صحفي قبل من إخالل معاينة عند

 للمع قرار اتخاذ أو إنذار توجيه المعنية، اإلعالمية المؤسسة ممثل أو باألمر المعني إلى واالستماع الضرورية األبحاث

 الخاص رونيااللكت بالموقع النشر طريق عن أو كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي باألمر المعني إعالم مع االعتماد بسحب يقضي

 .بالهيئة

 .اإلعالمية والمؤسسات الصحفيين مع العاملين والمترجمين التقنيين على األحكام نفس وتنسحب

 .حاال وينفّذ للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 واالستفتاء لالنتخابات واألجانب المحليين الصحفيين سلوك مدونة

 تغطية تأمينل االنتخابية العملية مواقع مختلف إلى النفاذ من همتمكين إطار في واألجانب المحليين الصحفيين اعتماد يندرج

 .واالستفتاء االنتخابي للمسار ومحايدة شاملة
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 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي والقانون منه، 041و 045و 75و 55 الفصول وخاصة الدستور بأحكام وعمال

 منه، 09 والفصل 01و 9 فقرتان الثالث الفصل وخاصة خاباتلالنت المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41

 يالثان الفصل وخاصة واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي والقانون

 منه،

 المحليين ينوالصحفي ةاإلعالمي المؤسسات وتغطية متابعة وقواعد مبادئ أهم ضبط لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قّررت

 طلب يف يرغب من كل على يتعين سلوك مدونة ضمن له المخصصة المواقع في االستفتاء أو االنتخابي للمسار واألجانب

  .إمضاءها الهيئة من االعتماد

  :العامة الواجبات •

  :بــــــ االلتزام الهيئة من االعتماد على الحصول في ترغب إعالمية مؤسسة أو صحفي كل على يتعيّن

 نةومدو االنتخابي والقانون اإلعالم ووسائل الصحافة لمهنة المنظم الوطني والتشريع المهنة وأخالقيات قواعد احترام ـ

 السلوك،

 لمحلي،ا وتشريعها التونسية الدولة سيادة باحترام األجانب والصحفيين األجنبية اإلعالم لوسائل بالنسبة االلتزام ـ

 لفترةا خالل اإلعالم وسائل على المحمولة وااللتزامات بالقواعد المتعلقة منها وخاصة الهيئة عن لصادرةا القرارات احترام ـ

 االستفتاء، فترة أو االنتخابية

 أو خابيةاالنت العملية في المتدخلة األطراف جميع إزاء الحياد والتزام االنتخابي للمسار موضوعية إعالمية تغطية تأمين ـ

 االستفتاء،

 االنتخابي، التشريع حسب لذلك المخولة الرسمية المصادر من والبيانات المعلومات جمع من تأكدال ـ

 صحيحة، معلومة حجب أو مغلوطة معلومة نشر مقابل كانت جهة أي من هدايا أو أموال قبول عدم ـ

 أو ياالنتخاب المسار عرقلة أو العنف على التحريض منها الهدف للعموم معلومات أو تصريحات بثّ  أو نشر عن االمتناع ـ

 االستفتاء،

 سياسي، انتماء أي إلى يشير شعار أو زيّ  حمل عدم ـ

  .االستفتاء أو االنتخابية العمليات مختلف وتغطية متابعة أثناء االعتماد بطاقة حمل ـ

  :االقتراع بيوم الخاصة الواجبات •

  :بــــــ االلتزام االقتراع عملية بعةمتا أثناء صحفي كل على يتعيّن العامة، الواجبات على عالوة

 بين،الناخ إرادة على التأثير أو والفرز االقتراع عمليتي عرقلة أو الهيئة عمل تعطيل إلى يؤدي سلوك أي عن االمتناع ـ

 االقتراع، مكتب رئيس من ترخيص بعد إال االقتراع مكاتب داخل التصوير عن االمتناع ـ

 ووفق مصالحياته نطاق في عنهم الصادرة لألوامر واالمتثال االنتخابية العملية على فينالمشر مختلف مع التعامل حسن ـ

 االنتخابي، التشريع عليه ينص ما

 .االستفتاء أو االنتخابية العملية مواقع مختلف داخل السالح من نوع أي حمل عدم ـ

  :االلتزام نص

  :بـــــــ............ القانوني ممثلها شخص في........................ ....................... اإلعالمية المؤسسة/الصحفي يقرّ 

 مضمونهما، باحترام وااللتزام الصحفيين سلوك ومدونة االنتخابي التشريع على االطالع ـ

 .االستفتاء فترة أو االنتخابية الفترة خالل اإلعالم وسائل على المحمولة وااللتزامات بالقواعد االلتزام ـ

 

 والختم اإلمضاء تاريخال
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 2014 جويلية 16 في مؤرخ 2014 لسنة 11 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار

 وإجراءات بقواعد المتعلق 2014 جوان 9 في المؤرخ 2014 لسنة 2 عدد القرار بتنقيح يتعلق
 واالستفتاء لالنتخابات الناخبين تسجيل

 

 تخابات،لالن المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 منه، 041و 045و 55و 52و 32 الفصول وخاصة التونسية الجمهورية دستور على االطالع بعد

 وعلى العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 تممته، أو نقحته التي النصوص جميع

 علىو لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع

 .واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 :يلي ما قّرر التداول وبعد

 من 27 الفصل من الثالثة والفقرة 20 الفصل من األولى والمطة 47 الفصل من 4 و 0 المطتين أحكام تلغى ـ األول الفصل

 :التالية باألحكام وتعوض أعاله إليه المشار 4102 لسنة 7 عدد القرار

 :(جديدتان) وثانية أولى مطتان ـ 47 الفصل

 الوطنية، التعريف ببطاقة أو /و الصلوحية منته غير سفر جواز بواسطة بالخارج لالقتراع التسجيل يتم ـ

 .أعاله 45 الفصل من 3 عدد بالفقرة مبين هو كما الوطنية التعريف بطاقة عدد أو/و السفر جواز عدد إدخال يتم ـ

 :(جديدة) أولى مطة ـ 20 الفصل

 توفر معد إلى االعتراض يستند أن ويشترط. الناخبين بقائمة مرسم آخر شخص اسم لتشطيب أو المعترض اسم لتشطيب ـ

 .قائمة من بأكثر اسمه ورود أو فقدانها أو الناخب شروط أحد

 :(جديدة) ثالثة فقرة ـ 27 الفصل

 .أصال رفضه أو الصفة، النعدام أو األجل بعد لتقديمه شكال المطلب رفض للهيئة يمكن

 .االح وينفذ للهيئة االلكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 

 2014جويلية  16مؤرخ في  2014لسنة  12قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

المتعلق بضبط النظام الداخلي  2014أفريل  24المؤرخ في  2014لسنة  2يتعلق بتنقيح القرار عدد 
 للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

 

 إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،

 اح من المدير التنفيذي،باقتر

 منه، 041و 045بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى  4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

 جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى  4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104لسنة  43 وعلى القانون األساسي عدد

 جميع النصوص التي نقحته وتممته،

 .المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 4102ماي  41المؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون األساسي عدد 

 :وبعد التداول قّرر ما يلي
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المشار إليه أعاله وتعوض باألحكام  4102لسنة  5من القرار عدد  00حكام الفقرة الثالثة من الفصل الفصل األول ـ تلغى أ

 :التالية

 :(ـ فقرة ثالثة )جديدة 00الفصل 

للمدير التنفيذي أن يفوض إمضاءه إلى أحد مساعديه. وينشر قرار التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع 

 .ئةااللكتروني للهي

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع االلكتروني للهيئة وينفذ حاال

 

 2014 جويلية 16 في مؤرخ 2014 لسنة 19 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس قرار
 اإلمضاء حق بتفويض يتعلق

 

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة رئيس إن

 منه، 041و 045 الفصلين وخاصة التونسية الجمهورية دستور على عاالطال بعد

 العمومية، للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 علىو لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، 40و 00 الفصلين وخاصة وتممته، نقحته التي النصوص جميع

 واالستفتاء، باالنتخابات المتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 خاصةو لالنتخابات، لةالمستق العليا للهيئة الداخلي النظام بضبط المتعلق 4102 أفريل 42 في المؤرخ 5 عدد القرار وعلى

 ،04و 2 الفصلين

 سير وطرق مشموالتها وضبط لالنتخابات فرعية هيئات بإحداث المتعلق 4102 جوان 2 في المؤرخ 8 عدد القرار وعلى

 .عملها

 :يلي ما قرر

 إلبرام اإلمضاء حق التنفيذي، المدير السالمي، نبيل السيد إلى لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس يفوض ـ األول الفصل

 .بعهدته المناطة المشموالت حدود في وذلك االنتداب، عقود

 .الفرعية اإلدارات منسقي إلى إمضائه حق تفويض في التنفيذي للمدير يرخص ـ 4 الفصل

 .حاال وينفذ للهيئة االلكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 

 2014 جويلية 18 في مؤرخ 2014 لسنة 14 عدد لالنتخابات المستقلة ياالعل الهيئة قرار

 2014 لسنة والرئاسية التشريعية االنتخابات بروزنامة يتعلق
 

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 منه، 028 الفصل من الثالثة والفقرة 041 الفصل وخاصة التونسية الجمهورية دستور على االطالع بعد

 وعلى العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون لىوع

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع

 علىو لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

  منه، 33 والفصل خامسا 3 الفصل وخاصة وتممته نقحته التي وصالنص جميع

 واالستفتاء، باالنتخابات المتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 دعب ورئاسية تشريعية انتخابات أول مواعيد بتحديد المتعلق 4102 جويلية 8 في المؤرخ 4102 لسنة 31 عدد القانون وعلى

 .الدستور على المصادقة

 :يلي ما قرر التداول وبعد
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 عامة أحكام األول الباب

 التي للمواعيد وفقا 4102 لسنة والرئاسية التشريعية االنتخابات على القرار هذا موضوع الروزنامة تنطبق ـ األول الفصل

 بتحديد المتعلق 4102 جويلية 8 في رخالمؤ 4102 لسنة 31 عدد القانون بمقتضى التأسيسي الوطني المجلس من تحديدها تم

 .الدستور على المصادقة بعد ورئاسية تشريعية انتخابات أول مواعيد

 بعد ورئاسية تشريعية انتخابات أول مواعيد بتحديد المتعلق القانون من 5 الفصل أحكام الروزنامة تراعي ـ 4 الفصل

 الدينيةو الوطنية األعياد أيام باستثناء عمل أيام األسبوع أيام كامل باعتبار وذلك أعاله، المذكور الدستور على المصادقة

 واألطراف طعونال هذه مختلف في بالنظر المتعهدة المحاكم إلى بالنسبة االنتخابية بالطعون المتعلقة اآلجال عد في واحتسابها

 .بالنزاع المعنية

 الناخبين تسجيل الثاني الباب

 أحكام مراعاة مع وذلك ،4102 جويلية 44 يوم وتنتهي 4102 جوان 43 يوم بينالناخ تسجيل عملية تنطلق ـ 3 الفصل

 بقواعد المتعلق 4102 جوان 3 في المؤرخ 4102 لسنة 7 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار من 09 الفصل

 .واالستفتاء لالنتخابات الناخبين تسجيل وإجراءات

 على االعتراض مطالب قبول عملية وتتم ،4102 أوت 3 و 4 يومي العموم مةذ على الناخبين قائمات توضع ـ 2 الفصل

 .4102 أوت 1 و 5 و 2 أيام الناخبين قائمات

 التشريعية االنتخابات الثالث الباب

 للقائمات وبالنسبة صفر، الساعة على 4102 جويلية 1 يوم التشريعية لالنتخابات بالنسبة االنتخابية الفترة تنطلق ـ 5 الفصل

 .صفر الساعة على 4102 جويلية 2 يوم بالخارج االنتخابية الدوائر عن المترشحة

 ويغلق صباحا الثامنة الساعة على أوت 44 يوم الفرعية الهيئات في التشريعية لالنتخابات الترشحات باب يفتح ـ 1 الفصل

 في عيةالتشري لالنتخابات للمترشحين ةالمقبول القائمات عن اإلعالن ويتم. مساء السادسة الساعة على 4102 أوت 49 يوم

 .4102 سبتمبر 1 يوم أقصاه أجل

 وبالنسبة ،4102 سبتمبر 09 يوم أقصاه أجل في التشريعية االنتخابات من المترشحين انسحاب مطالب قبول يتم ـ 7 الفصل

 .4102 سبتمبر 07 يوم أقصاه أجل في يتم بالخارج االنتخابية الدوائر عن للمترشحين

 42 يوم وتنتهي صفر الساعة على 4102 أكتوبر 2 يوم التشريعية لالنتخابات بالنسبة االنتخابية الحملة تنطلق ـ 8 الفصل

 .الليل منتصف الساعة على 4102 أكتوبر

 وتنتهي صفر الساعة على 4102 أكتوبر 4 يوم الحملة تنطلق بالخارج، االنتخابية الدوائر عن المترشحة للقائمات وبالنسبة

  .الليل منتصف الساعة على 4102 أكتوبر 44 يوم

 وإلى الصفر الساعة من ابتداء 4102 أكتوبر 45 يوم التشريعية لالنتخابات بالنسبة االنتخابي الصمت يوم يكون ـ 9 الفصل

 .الليل منتصف غاية

 صفر الساعة من ابتداء 4102 أكتوبر 43 الصمت يوم يكون. بالخارج االنتخابية الدوائر عن المترشحة للقائمات وبالنسبة

 .الليل منتصف غاية وإلى

 .4102 أكتوبر 41 األحد يوم الجمهورية داخل التشريعية االنتخابات إلى بالنسبة االقتراع يتم ـ 01 الفصل

 .4102 أكتوبر 41 و 45 و 42 واألحد والسبت الجمعة أيام بالخارج للتونسيين بالنسبة االنتخابات لنفس االقتراع ويتم

 الرئاسية االنتخابات الرابع الباب

 الرئاسية لالنتخابات األولى الدورة األول القسم

 .صفر الساعة على 4102 أوت 3 يوم الرئاسية لالنتخابات بالنسبة االنتخابية الفترة تنطلق ـ 00 الفصل

 .صفر الساعة على 4102 أوت 0 يوم بالخارج االنتخابية الفترة وتنطلق
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 8 يوم كزيالمر مقرها في لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة لدى الرئاسية لالنتخابات حاتالترش باب يفتح ـ 04 الفصل

 .مساء السادسة الساعة على 4102 سبتمبر 44 يوم ويغلق صباحا الثامنة الساعة على 4102 سبتمبر

  .4102 تمبرسب 49 يوم أقصاه أجل في الرئاسية لالنتخابات المقبولين المترشحين قائمة عن اإلعالن ويتم

 صفر الساعة على 4102 نوفمبر 0 يوم الرئاسية لالنتخابات األولى للدورة بالنسبة االنتخابية الحملة تنطلق ـ 03 الفصل

 .الليل منتصف الساعة على 4102 نوفمبر 40 يوم وتنتهي

 على نوفمبر 09 يوم تنتهيو صفر الساعة على 4102 سبتمبر 31 يوم الحملة تنطلق بالخارج، االنتخابية للحملة وبالنسبة

 .الليل منتصف الساعة

 وإلى الصفر الساعة من ابتداء 4102 نوفمبر 44 يوم الرئاسية لالنتخابات بالنسبة االنتخابي الصمت يوم يكون ـ 02 الفصل

 تصفمن غاية وإلى صفر الساعة من ابتداء 4102 نوفمبر 41 يوم الجمهورية خارج الصمت يوم ويكون الليل، منتصف غاية

 .الليل

 .4102 نوفمبر 43 األحد يوم الجمهورية داخل الرئاسية لالنتخابات األولى الدورة إلى بالنسبة االقتراع يتم ـ 05 الفصل

 .4102 نوفمبر 43 و 44 و 40 واألحد والسبت الجمعة أيام بالخارج للتونسيين بالنسبة االقتراع ويتم

 ئاسيةالر لالنتخابات الثانية الدورة الثاني القسم

 األولى، الدورة في بها المصرح األصوات من المطلقة األغلبية على المترشحين من أي حصول عدم حالة في ـ 01 الفصل

 األحوال كل يف تتجاوز أن دون األولى للدورة النهائية النتائج عن لإلعالن التاليين األسبوعين خالل ثانية دورة تنظيم يتم

 المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون من 004 و 013 و 014 الفصول أحكام مراعاة مع وذلك ،4102 سنة موفى

 .واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 4102 ماي 41 في

 بالنتائج التصريح ورف يصدر بقرار الرئاسية لالنتخابات الثانية بالدورة المتعلقة المواعيد ضبط الهيئة تتولى الحالة، هذه وفي

 .ولىاأل للدورة النهائية

 .للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 

 2014 جويلية 29 في مؤرخ 2014 لسنة 12 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس قرار
 اإلمضاء حق بتفويض يتعلق

 

 لالنتخابات، المستقلة العليا الهيئة رئيس إن

 المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي انونالق على االطالع بعد

 منه، 40 و 00 الفصلين وخاصة وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى لالنتخابات

 واالستفتاء، باالنتخابات المتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 المستقلّة العليا للهيئة الداخلي النظام بضبط المتعلق 4102 أفريل 42 في المؤرخ 4102 لسنة 5 عدد القرار ىوعل

 .منه 8 و 7 الفصلين وخاصة لالنتخابات،

 :يلي ما قرر

 التفاقاتا إمضاء قح الهيئة رئيس نائب مولّى بن مراد السيد إلى لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة رئيس يفوض ـ وحيد فصل

 .الرئيس تغيّب حالة في والشيكات الترتيبية، القرارات باستثناء والقرارات،

 .حاال وينفذ للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 

 2014 أوت 1 في مؤرخ 2014 لسنة 16 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار
 التشريعية لالنتخابات الترشح وإجراءات دبقواع يتعلق

 

 النتخابات، المستقلة العليا الهيئة مجلس إن
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 منه، 041و 55و 53و 21و 32 الفصول وخاّصةً  التونسية، الجمهورية دستور على االطالع بعد

 وعلى العمومية طللسل المؤقت بالتنظيم والمتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع

 لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى

 القسم وخاّصةً  واالستفتاء، باالنتخابات لقوالمتع 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، الثالث الباب من األّول

 :يلي ما قرر التداول بعد و

 عامة أحكام: األول الباب

 .الشعب نواب مجلس لعضوية الترشح وإجراءات قواعد القرار هذا يُنظّم ـ األول الفصل

 :القرار هذا معنى على التالية بالمصطلحات يقصد ـ 4 الفصل

 .لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة: ئةالهي

 .االنتخابي القانون من 40 الفصل بموجب الهيئة مجلس يحدثها أن يمكن التي الهيئات :الفرعية الهيئة

 ةالهيئ إلى الموكولة مالمها تنفيذ يتولى والذي لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة التنفيذي للجهاز التابع الهيكل :الفرعية اإلدارة

 .الهيئة مجلس قرارات طبق له المحدد الترابي النطاق في

 .التكميليّة والقائمة األصلية القائمة وتتضّمن الشعب، نواب مجلس لعضوية المترّشحين قائمة: المترّشحة القائمة

 .ةقلّ مست أو ائتالفية أو حزبية قائمة كانت سواء الشعب، نواب مجلس لعضوية المترشحين قائمة: األصلية القائمة

 كل في يزيد وال ناثني عن المترشحين عدد فيها يقل ال األصلية القائمة مع تُقّدم احتياطيين مترشحين قائمة: التكميلية القائمة

 .االنتخابية الدائرة مقاعد عدد عن الحاالت

 مستقلّة، ماتقائ عّدة من أو مستقلين، مع أكثر أو حزب من أو أكثر، أو حزبين من يتكون انتخابي تحالف: االنتخابي االئتالف

 .موّحدين ورمز تسمية تحت االنتخابات إلى ويتقدم

 الترشح شروط: الثاني الباب

 بالمترشح المتعلقة الشروط: األول القسم

 ما ية،التكميل القائمة أو األصلية القائمة ضمن كان سواء الشعب، نواب مجلس لعضوية مترشح كل في يشترط ـ 3 الفصل

 :يلي

 الناخبين، سجل في مسجالً  ناخباً  يكون أن ـ

  الترشح، تقديم تاريخ قبل األقل على سنوات عشر منذ الجنسية اكتسب أو بالوالدة الجنسية تونسي يكون أن ـ

  الترشح، تقديم تاريخ في األقل على كاملة سنة وعشرين ثالثاً  بالغاً  يكون أن ـ

 :التالية نيةالقانو الحرمان صور من صورة بأي مشموالً  يكون ال أن ـ

 الدستور، من 88 الفصل معنى على الترشح في الحق فقدان *

 القانون من 013 الفصل معنى على السابقة االنتخابات في االنتخابية لحملته أجنبي تمويل على الحصول أجل من اإلدانة *

 االنتخابي،

 بات، قضائي حكم بمقتضى االقتراع من بحرمانه تقضي تكميلية بعقوبة عليه الحكم *

 .التجارية المجلة من 251 الفصل معنى على بالتفليس عليه الحكم *

 :بين من كان إذا العمل به الجاري التشريع طبق المباشرة عدم على إحالته تتم أن أو استقالته يقّدم أن ـ

 القضاة، *
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 والقنصلية، الدبلوماسية والمراكز البعثات رؤساء *

 الوالة، *

 األول، المعتمدين *

 للواليات، العامين كتابال *

 المعتمدين، *

 .العمد *

 األقل لىع سنة لمدة المذكورة وظائفهم فيها مارسوا انتخابية دائرة آخر في أعاله المذكورين من المقدمة الترشحات تقبل وال

 .ترشحهم تقديم قبل

 المترشحة بالقائمة المتعلقة الشروط: الثاني القسم

 :يلي ما رشحةمت قائمة كل في يشترط ـ 2 الفصل

 :التالي النحو على تكميلية وقائمة أصلية قائمة تتضّمن أن ـ

 المعنية، االنتخابية للدائرة المخّصصة المقاعد لعدد مساويا األصلية القائمة في المترشحين عدد يكون أن *

 األصلية، لقائمةا في المترشحين عدد عن الحاالت كل في يزيد وال اثنين عن التكميلية القائمة في المترشحين عدد يقل ال أن *

 االنتخابية، الدائرة نفس في ترشح بمطلب تقّدم أن سبق ائتالفاً  أو حزباً  تُمثّل ال أن ـ

 بعضل المخصصة للمقاعد الفردي العدد يحتّمه ما حدود في وذلك والرجال، النساء بين التناصف مبدأ أساس على تُقّدم أن ـ

 الدوائر،

 العدد هيحتّم ما مراعاة مع التكميلية والقائمة األصلية القائمة داخل والنساء الرجال بين التناوب أمبد أساس على تقدم أن ـ

 الدوائر، لبعض المخصصة للمقاعد الفردي

 .أخرى انتخابية دائرة في أو أخرى قائمة في ترشح أن سبق مترشحا تضم ال أن ـ

 ترشحةم أو مترشحا األوائل األربعة بين من تضمّ  لم إذا لعموميا التمويل لمنحة الجملية القيمة نصف من قائمة كل وتحرم

 .أربعة يفوق أو فيها المقاعد عدد يساوي التي االنتخابية الدوائر في سنة 35 عن سنّه يزيد ال

 :التالية القواعد إلى مترشحة قائمة كل ورمز تسمية اختيار يخضع ـ 5 الفصل

 إذا الإ الترشحات، باب فتح قبل قانوناً  ُمكّون حزب رمز أو لتسمية مطابقة شحةالمتر القائمة رمز أو تسمية تكون ال أن ـ

 الحزب، ذلك تمثّل القائمة كانت

 النتخابية،ا الدائرة نفس في ترشح بمطلب تقدمت أن سبق أخرى قائمة رمز أو لتسمية مطابقة الرمز أو التسمية تكون ال أن ـ

 الكبرى، بتونس االنتخابية الدوائر في أو انتخابية، ائرةد من أكثر إلى تنقسم التي الواليات في أو

 من يُعدّ  وال ،الناخب إرباك إلى يؤّدي بشكل نفسها االنتخابية الدائرة في مترشحة قائمة من أكثر رمز أو تسمية تتشابه ال أن ـ

 ات،الترشح بدء قبل قانوناً  المكّون حزبها رمز أو لتسمية حزبية قائمة استعمال اإلرباك قبيل

  شعارها، أو التونسية الجمهورية علم هو القائمة رمز يكون ال أن ـ

 التمييز، أو التعصب أو العنف أو الكراهية إلى دعوة تتضّمن أو العام للنظام مخالفة الرمز أو التسمية تكون ال أن ـ

 .والعطف الجرّ  وحروف "قائمة" كلمة احتساب دون كلمات خمس التسمية في المعتمدة الكلمات عدد يتجاوز ال أن ـ

 الترّشحات تقديم: الثالث الباب

 ترشحات،ال باب غلق وتاريخ الشعب، نواب مجلس لعضوية الترشحات قبول انطالق تاريخ الهيئة مجلس يضبط ـ 1 الفصل

 معيةسوال المكتوبة اإلعالم وسائل وعبر للهيئة االلكتروني بالموقع ذلك عن ويُعلن الترشحات، لسحب النهائي واألجل

 .والبصرية

 للدائرة الفرعية الهيئة لدى مباشرةً  وتودع أعضائها، أحد أو المترشحة القائمة رئيس قبل من الترشح مطالب تقدم ـ 7 الفصل

 .القائمة فيها ستترشح التي االنتخابية
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 أعضائها، حدأ أو القائمة رئيس من مباشرةً  إّما الفرعية الهيئة لدى المطالب إيداع يتمّ  بالخارج، المترشحة للقائمات وبالنسبة

 .القنصلية أو الديبلوماسية البعثة لدى باإلمضاء معرف رئيسها من توكيل بموجب عنها ينوب مّمن أو

 الترشح مطلب: األول القسم

 صيصاتالتن وجوباً  ويتضّمن للغرض، الهيئة تعّدها التي المطبوعة باستعمال نظيرين في الترّشح مطلب يُقّدم ـ 8 الفصل

 :تاليةال

 وصفته، المطلب لمقّدم الكامل االسم ـ

 القائمة، تسمية ـ

 مستقلة، أو ائتالفية أو حزبية القائمة كانت إن بيان ـ

 القائمة، فيها تترشح التي االنتخابية الدائرة ـ

 بطاقة عددو وهاتفه هوعنوان ومهنته ومكانها والدته وتاريخ التكميلية والقائمة األصلية القائمة في مترشح لكل الكامل االسم ـ

 بها، المرسم الناخبين قائمة وبيان سفره جواز أو الوطنية تعريفه

 التكميلية، والقائمة األصلية القائمة في المترشحين ترتيب ـ

 البيانات وصحة ،الترشح شروط كافة باستيفاء التكميلية والقائمة األصلية القائمة في المترشحين جميع من ممضى تصريحا ـ

 الترّشح، تقديم عند الهيئة لدى يحضر ال الذي للعضو بالنسبة به معّرفاً  اإلمضاء ويكون مة،الُمقدّ 

 رئيسها، األصلية القائمة ترتيب في األول المترشح ويعتبر القائمة، برئيس االتصال بيانات ـ

 ممثلها، وه القائمة رئيس يكون أن ويمكن به، االتصال وبيانات المترشحين بين من القائمة ممثل اسم ـ

 به، االتصال وبيانات للحزب القانوني الممثل اسم: الحزبية القائمات إلى بالنسبة ـ

 به، االتصال وبيانات االئتالف ممثّل اسم: االئتالفية القائمات إلى بالنسبة ـ

 والكتاب ألولا تمدينوالمع والوالة والقنصلية الديبلوماسية والمراكز البعثات ورؤساء القضاة من المترشحين إلى بالنسبة ـ

 لتقديم سابقةال األخيرة السنة خالل وظائفهم فيها مارسوا التي االنتخابية الدوائر بيان: والعمد والمعتمدين للواليات العامين

 .منها كل في العمل ومدة الترشح، مطلب

 :يلي بما وجوباً  الترشح مطلب يُرفق ـ 9 الفصل

 الهيئة، صدرهات التي الفنية لإلرشادات ُمطابقة المستقلة أو االئتالفية أو الحزبية ئمةالقا أو الحزب رمز من إلكترونية نسخة ـ

 لها،ممث أو القائمة رئيس من ُممضاة المستقلة، أو االئتالفية أو الحزبية القائمة أو الحزب رمز من مطابقة ورقية نسخة ـ

 التكميلية، القائمة أو األصلية القائمة ضمن مترشح لكل السفر جواز أو الوطنية التعريف بطاقة من نسخة ـ

 مترّشح، لكل( 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق بطاقة من نظير ـ

 مترّشح، لكل المنقضية للسنة الدخل على بالضريبة السنوي التصريح تقديم وصل ـ

 بتقديم لهاممثّ  أو لقائمةا لرئيس يرّخص للحزب األّول المسؤول من وممضى مختوم تصريح: الحزبية القائمات إلى بالنسبة ـ

 المعنيّة، الدائرة في الحزب باسم الترّشح

 في لمنضويةا األطراف بإمضاءات التعريف مع انتخابي ائتالف تكوين وثيقة من نظير: االئتالفية القائمات إلى بالنسبة ـ

  االئتالف،

 للواليات لعامينا والكتاب األول والمعتمدين لوالةوا والقنصلية الديبلوماسية والمراكز البعثات ورؤساء القضاة إلى بالنسبة ـ

 :والعمد والمعتمدين

 المباشرة، عدم على اإلحالة قرار أو االستقالة قبول قرار من لألصل مطابقة نسخة *

 .الترّشح مطلب لتقديم السابقة السنة في العمل مكان تفيد المعنية اإلدارية السلط من شهادة *
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 الوطني لمجلسا النتخابات المترشحة القائمات أعضاء يُرفق الدستور، على المصادقة بعد تشريعيّة انتخابات ألّول وبالنسبة

 تسلّمت والتي االنتخابية الدائرة مستوى على بها المصرح األصوات من األقل على %3 على تتحصل لم التي التأسيسي

 .إرجاعه تثبت المالية وزارة من ُمسلّمة شهادة أو وصالً  العمومي التمويل منحة من الثاني القسط

 الترشح مطالب استالم: الثاني القسم

  :من التثبت المطالب باستالم الُمكلّف يتولّى الترشح، مطلب استالم عند ـ 01 الفصل

 صفة، ذي غير من الُمقّدم المطلب استالم يتم وال أعاله، 7 الفصل طبق المطلب مقدم صفة ـ

 أعاله، 8 الفصل طبق جوبيةالو التنصيصات على المطلب احتواء ـ

 .أعاله 9 الفصل طبق المطلوبة المرفقات ـ

 ياناتالب وجوباً  صفحاته كل في الفرعية الهيئة من ومختوم ُمرقّم للترشحات سجل في المطلب مستلم يدّون ـ 00 الفصل

  :التالية

 الترشح، بمطلب حرفيا وردت كما القائمة تسمية ـ

 ،(والسنة لشهروا اليوم) المطلب تقديم تاريخ ـ

 والدقيقة، بالساعة المطلب إيداع توقيت ـ

 .ولقبه المطلب مقدم اسم ـ

 .السجل من ورقة أي اقتطاع ويُحّجر. السجل في لذلك المخّصصة الخانة في المطلب مقدم يُمضي

 .تالمهااس تمّ  التي المرفقات يتضّمن المطلب لمقّدم الترشح مطلب استالم وصل من نظير تسليم يتم ـ 04 الفصل

 .حاتالترش ختم تاريخ يتجاوز ال أجل في تداركه يمكن الوجوبية التنصيصات أو المرفقات في نقص وجود حالة وفي

 الترشح مطالب في النظر: الرابع الباب

 .استكماله أو المطلب لتصحيح المترّشحة القائمة إعالم الفرعية للهيئة يمكن ـ 03 الفصل

 :التالية الحاالت في االستكمال أو التصحيح طلب رّشحاتالت في البت أجل خالل يمكن وال

 التكميلية، والقائمة األصليّة القائمة في المترّشحين من المشترط العدد يتضّمن ال مطلب كل ـ

 طبق ليةوالتكمي األصلية القائمة في المترّشحين وإمضاء القائمة داخل وترتيبهم المترّشحين أسماء يتضّمن ال مطلب كل ـ

 أعاله، 8 بالفصل عليها المنصوص طالشرو

 الدوائر، لبعض المخصصة للمقاعد الفردي العدد يحتّمه ما حدود في إال التناصف مبدأ يحترم ال مطلب كل ـ

 .التكميليّة القائمة خارج من مترّشح استبدال إلى يؤّدي استكمال أو تصحيح كل ـ

 القواعد بيقتط يتم الناخب، إرباك إلى يؤّدي بشكل الرمز أو التسمية تشابه أو الرمز، أو التسمية تطابق حالة في ـ 02 الفصل

 :التالية

  قائماته، على الترشحات بدء قبل قانوناً  المكّون الحزب رمز أو تسمية استعمال حق يقتصر ـ

 إعالم يتمو رته،اختا الذي الرمز أو باالسم أوالً  ترشحها بمطلب تقدمت التي المترشحة القائمة تحتفظ الحالة، هذه غير وفي

 الرمز، أو التسمية لتغيير األخرى القائمات أو القائمة

 للقائمة ميةالتس تُسند الحزب، رئاسة حول نزاع بسبب الرمز أو التسمية نفس على حزبية قائمة من أكثر تنازع صورة في ـ

 تموي. األحزاب بشؤون المختّصة اإلدارية الجهة لدى المتوفرة البيانات حسب للحزب األول المسؤول من عليها المصادق

 .الرمز أو التسمية لتغيير األخرى القائمة إعالم

 :يمكنها الةالح هذه وفي والرمز، التسمية في المستقلة القائمات من مجموعة اشتراك عدم من التثبت الهيئة تتولّى ـ 05 الفصل

 االسم هذاب أوالً  تقدمت التي المستقلة القائمة ثناءباست تحدده، أجل في والرمز االسم لتغيير القائمات تلك ممثلي إعالم ـ

  .والرمز



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              139 

 .معلاّلً  قرارها ويكون ائتالفا، القائمات هذه اعتبار ـ

 القائمة إعالم يتم القرار، هذا من 5 بالفصل عليها المنصوص األخرى للقواعد الرمز أو التسمية مخالفة حالة في ـ 01 الفصل

  .مزالر أو التسمية لتغيير المعنيّة

 أجل في أعاله 01و 05و 02و 03 بالفصول إليه المشار التصحيح أو التغيير إجراء باألمر المعني على يتعين ـ 07 الفصل

 .الترشحات في البت أجل الحاالت كل في ذلك يتجاوز ال أن على اإلعالم، تاريخ من ساعة 42 أقصاه

 .كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي اإلعالم ويتم

 الترشحات في البت :الخامس الباب

 مجلس ويبت. الترشحات ختم تاريخ من أيام سبعة أقصاه أجل في الترشح مطالب في الفرعية الهيئات تبت ـ 08 الفصل

 تمخ تاريخ من أيام خمسة أقصاه أجل في والرمز التسمية في المستقلة القائمات من مجموعة اشتراك حاالت في الهيئة

 .المعنية الفرعية الهيئات لىإ فورا قراراته ويحيل الترشحات،

 ورود وتاريخ وممثلها، رئيسها واسم للقائمة، الكامل االسم خاصةً  الفرعية الهيئات عن الصادر القرار يتضمن ـ 09 الفصل

 .المطلب ومآل الترشح، مطلب

 الهيئة تتخذ ال ة،المستقل القائمات إلى وبالنسبة. الترشح شروط استوفت التي المطالب قبول الفرعية الهيئة تقرر ـ 41 الفصل

 .والرمز التسمية في االشتراك حاالت في الهيئة مجلس بت بعد إال قرارها الفرعية

  :التالية الحاالت في الترشح مطلب رفض الفرعية الهيئة تقرر ـ 40 الفصل

  األجل، خارج الترشح مطلب تقديم ـ

 .المطلوبة ئقبالوثا إرفاقه عدم أو الوجوبية التنصيصات من المطلب خلو ـ

 الترّشح، لشروط القائمة استيفاء عدم ـ

 .الترشح لشروط المترّشحين أحد استيفاء عدم ـ

 .ُمعلاّل الحاالت جميع في الرفض قرار ويكون

 وسيلة بأي صدوره تاريخ من ساعة 42 أقصاه أجل في بقرارها ممثلها أو القائمة رئيس الفرعية الهيئة تعلم ـ 44 الفصل

 .بياكتا أثرا تترك

 اليوم يتجاوز ال أجل في اإللكتروني الهيئة بموقع نشرها ويتم الفرعية، الهيئات بمقرات المقبولة القائمات تُعلق ـ 43 الفصل

 .الترشح مطالب في البت أجل انتهاء يلي الذي

 الترشح قرارات في الطعن: السادس الباب

 لحزبل القانوني الممثّل أو أعضائها أحد أو القائمة رئيس من الترشحات بخصوص الهيئة قرارات في الطعن يتمـ  42 الفصل

  .االنتخابي القانون من 49و 47 الفصلين أحكام وفق االنتخابية، الدائرة بنفس المترّشحة القائمات بقية أعضاء أو

 :عن الصادر القضائي الحكم تنفيذ الفرعية الهيئة تتولى ـ 45 الفصل

 الستئناف،ا عدم في وشهادة الحكم من مجردة بنسخة توّصلها شرط باالستئناف، فيه الطعن ميت لم والذي االبتدائية المحكمة ـ

 .الحكم منطوق في شهادة أو االستئنافي بالحكم توّصلها شرط اإلدارية، بالمحكمة االستئنافية الدوائر ـ

 .منها شطبها أو نهائياً  المقبولة القائمات في المترشحة القائمة بإدراج القضائي الحكم تنفيذ ويكون

 .اإللكتروني موقعها على بنشرها الطعون انقضاء بعد نهائياً  المقبولة القائمات عن الهيئة تُعلن ـ 41 الفصل

 الترشحات سحب: السابع الباب

 .االنتخابية الحملة انطالق قبل يوماً  05 أقصاه أجل في الترشحات سحب يمكن ـ 47 الفصل
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 من القائمة هافي ترشحت التي االنتخابية بالدائرة الفرعية الهيئة لدى بإيداعه لترشحا سحب مطلب تقديم يتم ـ 48 الفصل

 المطلب يداعإ أيضاً  يمكن بالخارج، المترشحة للقائمات وبالنسبة. ممثلها أو القائمة رئيس من أو شخصياً  المنسحب المترشح

  .القنصلية أو الديبلوماسية البعثة لدى المنسحب العضو من باإلمضاء معرف توكيل بموجب القائمة عن ينوب ممن

 جواز أو طنيةالو التعريف بطاقة من بنسخة مرفقا ويكون المترشح، وإمضاء القائمة اسم ويتضمن نظيرين، في المطلب يقدم

 .السفر

 .المطلب تقديم عند الهيئة لدى يحضر ال الذي الُمنسحب العضو إلى بالنسبة به معّرفاً  اإلمضاء ويكون

 من حالمترش بانسحاب فورا القائمة ممثل إعالم الفرعيّة الهيئة تتولى المنسحب، المترشح من المطلب قُّدم إذا ـ 49 الفصل

 .القائمة

 .القائمة أعضاء باقي إعالم الفرعية الهيئة تتولى المنسحب، هو القائمة ممثل كان وإذا

 .للحزب لقانونيا الممثل إعالم الهيئة تتولى حزبية، قائمة من االنسحاب كان وإذا

 .كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي الحاالت جميع في اإلعالم ويتم

 يُخالف ال بما المترشحين ترتيب إعادة وله التكميلية، القائمة على اعتماداً  فيها النقص تدارك القائمة رئيس يتولى ـ 31 الفصل

  .التناوب وقاعدة التناصف مبدأ

 نصف من القائمة تُحرم االنتخابي، القانون من 45 الفصل وفق الشباب تمثيل بشرط اإلخالل إلى الترتيب إعادة أدت وإذا

 .العمومي التمويل لمنحة الُجملية القيمة

 انقضاء بعد القائمة على تعديل أي إجراء يمكن وال أعاله، المذكور اإلعالم من ساعة 42 أقصاه أجل في النقص تدارك يتم

 .األجل هذا

 .التناوب وقاعدة فالتناص بمبدإ اإلخالل إلى تؤّدي التي أو التكميلية القائمة من المترشحين استنفاد عدب السحب مطالب تُقبل ال

 نظير إحالةو بتسجيله الفرعية الهيئة وتقوم القائمة، على تأثير أي األجل انقضاء بعد المقّدم الترشح سحب لمطلب يكون ال

 .للهيئة المركزي المقر إلى منه

 التام عجزه أو مترشح وفاة الةح: الثامن الباب

  .أعاله 47 بالفصل عليها المنصوص اآلجال ضمن تام بعجز أصيب الذي أو المتوفى المترشح تعويض يتم ـ 30 الفصل

 .القائمة لىع تأثير أي التام عجزه أو المترشح لوفاة يكون ال اآلجال، خارج تقديمه تمّ  أو التعويض، مطلب تقديم يتم لم وإذا

 ترشحت لتيا االنتخابية بالدائرة الفرعية الهيئة لدى التعويض ومطلب التام العجز أو بالوفاة اإلعالم إيداع يتم ـ 34 الفصل

 عن وبين ممن اإلعالم إيداع أيضاً  يمكن بالخارج، المترشحة للقائمات وبالنسبة. ممثلها أو القائمة رئيس من القائمة فيها

  .ممثّلها أو القائمة رئيس من القنصلية أو الديبلوماسية البعثة دىل باإلمضاء معرف توكيل بموجب القائمة

 طبية دةبشها أو الوفاة مضمون أو بحجة ويُرفق ممثّلها، أو رئيسها وإمضاء القائمة اسم ويتضمن. نظيرين في المطلب يُقّدم

 .التام العجز تثبت

 .أعاله 31 الفصل أحكام طبق القائمة في النقص تدارك ويتم

 ختامية أحكام:  لتاسعا الباب

 نم القرار هذا في الواردة الصالحيات تفويضها عدم أو تركيزها عدم أو الفرعية الهيئات إحداث عدم حالة في ـ 33 الفصل

 .الصالحيات هذه تتولى التي لها الراجعة الجهات أو الجهة الهيئة مجلس يُحّدد الهيئة، مجلس

 .حاال وينفّذ للهيئة االلكتروني وبالموقع التونسية ةللجمهوري الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر

 

 2014 أوت 1 في مؤرخ 2014 لسنة 12 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار

 2014 جويلية 18 في المؤرخ 2014 لسنة 14 عدد القرار وإتمام بتنقيح يتعلق

 2014 لسنة والرئاسية التشريعية االنتخابات بروزنامة والمتعّلق
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 نتخابات،الل المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 منه، 028 الفصل من الثالثة والفقرة 041 الفصل وخاصة التونسية الجمهورية دستور على االطالع بعد

 وعلى العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم والمتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته لتيا النصوص جميع

 لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 لسنة 43 عدد األساسي القانون وعلى

  منه، 33 والفصل خامسا 3 الفصل وخاصة وتممته نقحته التي النصوص جميع وعلى

 واالستفتاء، باالنتخابات والمتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 ورئاسية تشريعية انتخابات أول مواعيد بتحديد والمتعلق 4102 جويلية 8 في المؤرخ 4102 لسنة 31 عدد القانون وعلى

 الدستور، على المصادقة بعد

 نةلس والرئاسية يةالتشريع االنتخابات بروزنامة والمتعلّق 4102 جويلية 08 في المؤرخ 4102 لسنة 02 عدد القرار وعلى

4102، 

 :يلي قررما التداول، وبعد

 :التالية باألحكام وتعّوض أعاله إليه المشار 4102 لسنة 02 عدد القرار من 2و 3 الفصلين أحكام تلغى ـ األول الفصل

 .4102 جويلية 49 يوم وتنتهي 4102 جوان 43 يوم الناخبين تسجيل عملية تنطلق ـ( جديد) 3 الفصل

 على االعتراض مطالب قبول عملية وتتمّ  ،4102 أوت 1 يوم العموم ذمة على الناخبين قائمات توضع ـ( يدجد) 2 الفصل

 .4102 أوت 9و 8و 7 أيام الناخبين قائمات

 :كاآلتي نّصهما أعاله، إليه المشار 4102 لسنة 02 عدد القرار إلى ثالثاً  2و مكّرر 2 الفصالن يضاف ـ 4 الفصل

 .4102 أوت 41 يوم وتنتهي 4102 أوت 5 يوم الناخبين لتسجيل ثانية فترة تفتح: مكّرر 2 الفصل

 قبول عملية وتتمّ  ،4102 سبتمبر 0 يوم العموم ذمة على الثانية بالفترة الخاّصة الناخبين قائمات توضع: ثالثا 2 الفصل

 .4102 سبتمبر 2و 3و 4 أيام الناخبين قائمات على االعتراض مطالب

 .حاال وينفّذ للهيئة االلكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي لرائدبا القرار هذا ينشر

 

 2014أوت  4مؤرخ في  2014لسنة  18قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
 لالنتخابات الرئاسية وإجراءات الترشحيتعلق بقواعد 

 

 نتخابات،الإن مجلس الهيئة العليا المستقلة ل

 028من الفصل  2والفقرة  041و 045و 75و 72و 32دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول  بعد االطالع على

 منه،

والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى  4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

 جميع النصوص التي نقحته وتممته،

والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104سنة ل 43وعلى القانون األساسي عدد 

 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء وخاّصةً القسم  4102ماي  41المؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون األساسي عدد 

 الثاني من الباب الثالث منه،

 :تداول قرر ما يليو بعد ال

 أحكام عامة الباب األول

 .الفصل األول ـ يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية

 :ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار 4الفصل 
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 الهيئة : الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

ن مخوالً للتصّرف في الحساب البنكي الوحيد المخّصص لتمويل حملته شخص يعينه المترشح يكو  :الوكيل المالي المترشح

 .االنتخابية، ولتمثيله في المسائل المالية والمحاسبية للحملة

ممثل المترشح : شخص يمكن أن يُعينه المترشح لتمثيله أمام الهيئة في كافة المسائل المرتبطة بترشحه باستثناء المسائل 

 .المالية والمحاسبية

 

 شروط الترشح اب الثانيالب

 الشروط المتعلقة بالمترشح الفرع األول

 :ـ يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي 3الفصل 

 ـ أن يكون ناخبا مسجال في سجل الناخبين،

 ـ أن يكون تونسي الجنسية منذ الوالدة،

 ـ أن يكون دينه اإلسالم،

  األقل في تاريخ تقديم الترشح،ـ أن يكون بالغاً خمساً وثالثين سنة كاملة على 

 .ـ أن ال يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين

 :ـ أن ال يكون مشموالً بأي من صور الحرمان التالية

 فقدان صفة الناخب، *

نى المحكمة الدستوريّة على مع فقدان الحق في الترشح المترتّب على العزل من منصب رئيس الجمهوريّة بحكم صادر عن *

 من الدستور، 88الفصل 

فقدان الحق في الترّشح المترتّب على اإلدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته االنتخابية في االنتخابات السابقة  *

 .من القانون االنتخابي 013على معنى الفصل 

 الشروط المتعلقة بالتزكية الفرع الثاني

ترط تزكية المترشح من عشرة أعضاء من مجلس نواب الشعب، أو أربعين عضواً من رؤساء الجماعات ـ تش 2الفصل 

المحلية المنتخبة، أو عشرة آالف ناخب مرسم في سجل الناخبين، على أن ال يقل عددهم عن خمسمائة ناخب في عشرة دوائر 

 .انتخابية على األقل

ة على الدستور، تتم التزكية من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي، أو وبالنسبة ألّول انتخابات رئاسية بعد المصادق

عشرة آالف من الناخبين المرسمين والموزعين على األقل على عشر دوائر انتخابية على أن ال يقل عددهم عن خمسمائة 

 .ناخب بكل دائرة منها

 .ت الرئاسيةـ يمنع على أي مزٍك تزكية أكثر من مترشح واحد لالنتخابا 5الفصل 

 تقديم الترّشحات الباب الثالث

ـ يضبط مجلس الهيئة تاريخ فتح باب الترشحات لرئاسة الجمهورية وتاريخ غلقه، ويُعلن عن ذلك بالموقع  1الفصل 

 .االلكتروني للهيئة وعبر وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية والبصرية

ها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، بموجب توكيل ُمعّرف ـ تُقّدم الترشحات مباشرة لدى الهيئة بمقرّ  7الفصل 

 .باإلمضاء لدى السلط التونسية المختّصة

 :ـ يُقّدم مطلب الترّشح في نظيرين على المطبوعة التي تعدها الهيئة للغرض، ويتضّمن وجوباً التنصيصات التالية 8الفصل 

 ـ االسم الكامل لمقّدم الطلب وصفته،
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مل للمترشح وتاريخ والدته ومكانها ودينه ومهنته وعنوانه وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره ـ االسم الكا

 وقائمة الناخبين المرّسم بها،

  ـ بيان إن كان المترشح يحمل جنسية أجنبية أو أكثر مع تحديدها،

 ـ بيانات االتصال بالمترشح وممثله إن وجد ووكيله،

 .يفاء كافة شروط الترشح، وصحة المعلومات الُمقّدمةـ تصريحا ممضى باست

 ويكون اإلمضاء معّرفاً به في حالة عدم تقديم المطلب من المترشح شخصياً،

 .ـ بالنسبة إلى المترشحين عن أحزاب سياسية: تأشيرة الممثّل القانوني للحزب على مطلب الترشح، وبيانات االتصال به

 :باً بالوثائق التاليةـ يرفق مطلب الترشح وجو 9الفصل 

 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح،

 ـ صورتان شمسيتان حديثتان للمترّشح، وفق اإلرشادات الفنية التي تضبطها الهيئة،

 ـ شهادة في ثبوت الجنسية التونسية،

 ـ مضمون والدة للمترشح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من ستة أشهر،

 ( للمترشح،3ر من بطاقة السوابق العدلية )بطاقة عدد ـ نظي

ـ بالنسبة لحاملي جنسية أجنبية أو أكثر: تعهّداً ُمعّرفاً باإلمضاء بالتخلي عن الجنسية أو الجنسيات األجنبية عند التصريح 

 بانتخاب المترشح رئيساً للجمهورية،

 مالي للمترشح وممثله،ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للوكيل ال

ـ نسخة ورقية والكترونية من قائمة المزّكين تتضّمن وجوباً االسم الكامل للمزّكي وصفته ودائرته االنتخابيّة وعدد بطاقة 

 تعريفه الوطنية وإمضاءه،

 .وتكون النسخة اإللكترونيّة ُمطابقة لإلرشادات الفنية التي تصدرها الهيئة

 عشرة آالف دينار لدى الخزينة العاّمة للبالد التونسية، ـ وصل تأمين ضمان مالي قدره

 استالم مطالب الترشح الباب الرابع

 : ـ عند تقديم مطلب الترشح، يتولّى الُمكلّف باستالم الترشحات التثبت من 01الفصل 

 أعاله، 7ـ صفة مقّدم المطلب طبق الفصل 

 ـ احتواء المطلب على التنصيصات الوجوبية،

 .لب بالوثائق المطلوبةـ إرفاق المط

 .وال يتم استالم المطلب الُمقّدم من غير ذي صفة

 : ـ يدون مستلم المطلب في سجل للترشحات ُمرقّم ومختوم من الهيئة في كل صفحاته وجوباً البيانات التالية 00الفصل 

 ـ اسم المترشح،

 ،(ـ تاريخ تقديم المطلب )اليوم والشهر والسنة

 بالساعة والدقيقة،ـ توقيت إيداع المطلب 

 ـ اسم مقدم المطلب ولقبه وعنوانه وهاتفه وبريده االلكتروني أو الفاكس إن وجدا،

 .ويُمضي مقدم المطلب في الخانة المخّصصة لذلك في السجل

 .يُحّجر اقتطاع أي ورقة من السجل

 .التي تّم استالمهاـ يتم تسليم نظير من وصل استالم الترشح لمقّدم المطلب يتضّمن المرفقات  04الفصل 

 .وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبية يمكن تداركه في أجل ال يتجاوز تاريخ ختم الترشحات
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 النظر في مطالب الترشح الباب الخامس

 .أعاله 3ـ تتثبت الهيئة من توفر كافة شروط الترشح المنصوص عليها في الفصل  03الفصل 

يئة من المزكين ومن عددهم ومن عدم تزكية الشخص ألكثر من مترشح، ويعتمد تاريخ إيداع المطلب ـ تتثبت اله 02الفصل 

 . في مكتب ضبط الهيئة في احتساب سابقية تزكية ناخب لمترشح

ال يتم احتساب التزكية التي ال تستوفي التنصيصات الوجوبية المتعلقة باالسم الكامل وعدد بطاقة التعريف الوطنية وإمضاء 

 .المزكي

تُعلم الهيئة المترشح أو ممثله بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية إذا كانت أقل من العدد المطلوب، ويمكن 

ساعة من تاريخ اإلعالم على أن ال يتجاوز في كل الحاالت أجل البت في الترشحات،  28للمترشح تعويضها في أجل أقصاه 

 .وإال يتّم رفض مطلب الترشح

ـ تتثبت الهيئة من تقديم التزكية من ناخبين موّزعين على عشرة دوائر انتخابية على األقل على أن ال يقل عددهم  05فصل ال

 .عن خمسمائة ناخب بكل دائرة

ـ يمكن للهيئة أن تطلب استكمال المطلب أو وثائق توضيحيّة، ويتعين على المعنى باألمر القيام بذلك في أجل  01الفصل 

 . ساعة من تاريخ اإلعالم على أن ال يتجاوز ذلك في كل الحاالت أجل البت في الترشحات 42أقصاه 

 :أعاله بإحدى الوسائل التالية 01و 02ـ يتم اإلعالم المشار إليه بالفصلين  07الفصل 

 ـ الفاكس إن وجد،

 ـ البريد اإللكتروني إن وجد،

 ـ البرقية،

 .ـ رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 .ويمكن إعالم المترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا

 البت في الترشحات الباب السادس

 . ـ يبت مجلس الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم الترشحات 08الفصل 

نتخابي يبت المجلس في المطالب في أجل من القانون اال 29وفي الحاالت الُمشار إليها بالفقرتْين الثانية والثالثة من الفصل 

 .أقصاه يومان

ـ يتضمن القرار الصادر عن مجلس الهيئة خاصةً االسم الكامل للمترشح، وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل  09الفصل 

 .المطلب

 : يُقرر مجلس الهيئة رفض مطلب الترشح في الحاالت التالية

 انوني،ـ تقديم مطلب الترشح بعد انقضاء األجل الق

 ـ خلو المطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إرفاقه بالوثائق المطلوبة ،

 .ـ عدم استيفاء شروط الترشح

 .ويكون قرار الرفض في جميع الحاالت ُمعلاّل

 :ساعة من تاريخ صدوره بإحدى الوسائل التالية 42ـ تعلم الهيئة المترشح بقرارها في أجل أقصاه  41الفصل 

 ة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،ـ رسالة مضمون

 ـ البرقية،

 ـ الفاكس إن وجد،

 .ـ البريد اإللكتروني إن وجد

 .ويمكن إعالم المترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا
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ـ تعلق قائمة المترشحين المقبولين بالمقر المركزي للهيئة، ويتم نشرها بموقعها اإللكتروني في أجل ال يتجاوز  40الفصل 

 .ة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشحساع 42

 الطعن في قرارات الترشح الباب السابع

 .من القانون االنتخابي 27و 21ـ يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات وفق أحكام الفصلين  44الفصل 

ام الجلسة ارية التي لم يتم الطعن فيها أمـ تتولى الهيئة تنفيذ األحكام الصادرة عن الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلد 43الفصل 

 :العاّمة القضائية للمحكمة اإلدارية، شرط توّصلها بالوثائق التالية

 ـ نسخة مجردة من الحكم،

 .ـ شهادة في عدم االستئناف

القرار أو ب ـ تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العاّمة القضائية للمحكمة اإلدارية شرط توّصلها 42الفصل 

 .بشهادة في منطوقه

 .ـ يكون تنفيذ األحكام أو القرارات بإدراج المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو بشطبه منها 45الفصل 

ـ تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها  41الفصل 

 .كترونياإلل

 سحب الترشحات الباب الثامن

 .ـ يمكن سحب الترشح قبل اإلعالن عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً  47الفصل 

 .ـ يتم تقديم مطلب سحب الترشح عبر إيداع المطلب شخصياً من المترشح أو ممن ينوبه بالمقر المركزي للهيئة 48الفصل 

المترّشح المنسحب وإمضاءه، ويكون اإلمضاء معّرفاً به في حالة تقديم ـ يتضمن مطلب سحب الترشح اسم  49الفصل 

 .المطلب ممن ينوب المترشح

 .ال يكون لمطلب سحب الترشح المقّدم بعد اإلعالن عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أي أثر قانوني

ة األولى أو وفاة أحد المترشَحْين لدورة اإلعادة ـ يعاد فتح باب الترشحات في حالة وفاة أحد المترشِحين في الدور 31الفصل 

  .من القانون االنتخابي 29وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة ويُنفّذ حاال

 

 أوت  2ؤرخ في م 2014لسنة  13قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب االقتراع وطرق تعويضهم2014
 

 إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،

 منه، 041و 045بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى و 4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

 جميع النصوص التي نقحته وتممته،

والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

  وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء، وخاصة الفصل  4102ماي  41المؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون األساسي عدد 

 منه، 040

والمتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية  4102جويلية  8المؤرخ في  4102لسنة  31وعلى القانون عدد 

 بعد المصادقة على الدستور،
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والمتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية وبضبط عدد المقاعد  0410أوت  3مؤرخ في  4100لسنة  0188وعلى األمر عدد 

 المخصصة لها النتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

 :و بعد التداول قّرر ما يلي

 .الفصل األول ـ يضبط هذا القرار شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب االقتراع في االنتخابات واالستفتاء

وسائل اإلعالم وبموقعها اإللكتروني عن آجال فتح الترشحات لعضوية مكاتب االقتراع  ـ تعلن الهيئة عن طريق 4الفصل 

 .والشروط والوثائق المطلوبة

ـ تقّدم ملفات الترشح لدى الهيئة الفرعية في الدائرة االنتخابية التي يرغب في ممارسة مهامه بها، وال يجوز تقديم  3الفصل 

 .الترشح بأكثر من دائرة انتخابية

 شروط عضوية مكاتب االقتراع اب األّولالب

 :ـ يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب االقتراع ما يلي 2الفصل 

 ـ صفة الناخب،

 ـ مستوى تعليمي ال يقل عن الرابعة ثانوي )السابعة ثانوي نظام قديم( أو ما يعادلها،

 .ـ النزاهة والحياد واالستقاللية

 :كاتب االقتراع أن يكونـ ال يجوز ألي مترشح لعضوية م 5الفصل 

 ـ مترشحا في االنتخابات،

 ـ زوجا أو أصال أو فرعا ألحد المترشحين، سواء كان من الدرجة األولى أو الثانية،

 ـ صهرا ألحد المترشحين،

 ـ أجيرا لدى أحد المترشحين أو األحزاب،

 ـ منخرطا بحزب سياسي،

 : لدستوري الديمقراطي المنحلّ ـ قد تحّمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع ا

 رئيس أو عضو بالديوان السياسي، *

 عضو باللجنة المركزية، *

المسؤولية السياسية باإلدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام لالتحاد التونسي لمنظمات  *

المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو  الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو

 . عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية

أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو  1ويعاقب بالسجن 

 .من القانون االنتخابي 058القانون طبق الفصل يخفي حالة حرمان نص عليها 

 :ـ يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية 1الفصل 

 ـ استمارة ترشح يمكن سحبها من اإلدارات الفرعية للهيئة أو تحميلها من الموقع االلكتروني،

 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،

 ـ صورتان شمسيتان،

 ذاتية متضمنة للخبرة المهنية وخبرة في المجال االنتخابي،ـ سيرة 

 ـ نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة العلمية،

من القانون االنتخابي وبهذا القرار  040ـ تصريح على الشرف معّرف باإلمضاء باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 

 .وبصحة البيانات المقدمة
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 لنشر والمراجعةالبت وا الباب الثاني

ـ تتولى الهيئة الفرعية فرز مطالب الترشح وتقّرر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد  7الفصل 

 .المطلوب

 .وتنشر قائمة المترشحين المقبولين بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع االلكتروني للهيئة

المترشحة لالنتخابات التشريعية والمترشحين لالنتخابات الرئاسية واألحزاب في االستفتاء ـ يمكن لممثلي القائمات  8الفصل 

 .من هذا القرار 5و 2طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب االقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصلْين 

ة مكاتب االقتراع، وفي أجل أقصاه ثالثة أيام من يقّدم طلب المراجعة بعد اإلعالن عن قائمة المترشحين المقبولين لعضوي

تاريخ اإلعالن عن القائمات المقبولة نهائيّاً للمترّشحين لالنتخابات التشريعية أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيّاً لالنتخابات 

 .ةالرئاسية أو قائمة األحزاب المشاركة في االستفتاء، ويرفق بكل المعطيات والمؤيدات الضروري

ـ تبت الهيئة الفرعية في مطالب المراجعة وتتثبت من صّحة الوثائق والمؤيدات المقدمة وتتولى عند االقتضاء  9الفصل 

 .شطب أسماء المترشحين الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم

قصاه كتروني للهيئة في أجل أوتنشر القائمة النهائية ألعضاء مكاتب االقتراع بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع االل

 .أسبوعان قبل يوم االقتراع

ـ تتولى الهيئة تكوين أعضاء مكاتب االقتراع بخصوص اإلجراءات المتعلقة بعمليتي االقتراع والفرز. ويتوّجب  01الفصل 

 .حضور الدورات التكوينية وكل من يتخلف عنها يشطب اسمه من قائمة أعضاء مكاتب االقتراع

 . أعضاء لكل مكتب من بينهم رئيس المكتب 2تولى الهيئة الفرعية تعيين أعضاء مكاتب االقتراع بحساب ـ ت 00الفصل 

 . كما تتّولى تعيين رؤساء مراكز االقتراع وأعوان إرشاد من بين المترشحين المقبولين

كاتب عند االقتضاء بم وتضبط الهيئة الفرعية قائمة أعضاء احتياطيين يوضعون على ذّمة كل هيئة فرعية لسد الشغور

 . االقتراع

 .وتعمل الهيئة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حقهم في االقتراع

 استكمال قائمة المترشحين وتعويضهم الباب الثالث

ـ في حالة عدم ورود ترشحات لعضوية مكاتب االقتراع في دائرة انتخابية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستوفاة  04الفصل 

شروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن استكمال النقص من قائمات المترشحين في دوائر انتخابية أخرى، والذين تتوفر لل

 . فيهم الشروط القانونية

كما يمكن للهيئة استكمال النقص من األعوان العموميّين، أو مّمن له تجربة في االنتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط 

 .أعاله 5و 2ورة في الفصلْين المذك

ـ في صورة تخلف عضو مكتب اقتراع أو أكثر يوم االقتراع، تتولى الهيئة الفرعية تعويضه في الحال من قائمة  03الفصل 

 .األعضاء االحتياطيين

 المنحة االنتخابية الباب الرابع

دينارا  81كوين. كما تسند إليهم منحة قدرها دينارا عن الت 21ـ تسند إلى أعضاء مكاتب االقتراع منحة قدرها  02الفصل 

 . مقابل أعمال االقتراع والفرز

 .وتسند ألعضاء مكاتب االقتراع بالخارج منحا تضبط بالنظر إلى خصوصيات العمل في بلدان اإلقامة

اء الذين تخلفوا من القانون االنتخابي، ال تسند المنح المذكورة إلى األعض 050بصرف النظر عن العقوبة المبينة بالفصل 

 .عن الحضور يوم االقتراع

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع االلكتروني للهيئة وينفذ حاال

  

 قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري

 بضبط القواعد الخاّصة للحملة االنتخابيةيتعلّق  2014جويلية  2مؤرخ في 
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 وحملة االستفتاء بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتها

 
 إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري،

 8والفقرة  047و 041و 045و 75و 55و 28و 34و 30بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاّصة الفصول 

 منه، 028من الفصل 

والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى  4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

 جميع النصوص التي نقحته وتممته،

والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات  4104مبر ديس 41المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

المتعلّق باالنتخابات واالستفتاء وخاّصة الفقرة  4102ماي  41المؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون األساسي عدد 

 منه، 72والفصل  17الثالثة من الفصل 

 21و  25و 22و 23و 24و 5و 2و 3وخاّصة الفصول  4100نوفمبر  4المؤرخ في  4100ة لسن 001وعلى المرسوم عدد 

  منه،

 : وبعد التداول، قررا ما يلي

 أحكام عامة الباب األول

الفصل األول ـ يضبط هذا القرار قواعد الحملة الخاّصة بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك 

ج سواء تعلقت باألخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير بالنسبة لكل البرام

 .المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحمالت االنتخابية

طنيّة العمومية والخاصة وعلى المواقع وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري الو

االلكترونية التابعة لها، أثناء الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء. وتنطبق أيضاً على مراسلي ومكاتب القنوات األجنبية وعلى 

 .الوكاالت وشركات اإلنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة

 :على معنى هذا القرارـ يقصد بالمصطلحات التالية  4الفصل 

ـ القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: القائمات المترشحة في االنتخابات التشريعية والمترشح في االنتخابات الرئاسية 

 والحزب في االستفتاء، 

فترة المحددة ـ الحملة: مجموع األنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو األحزاب خالل ال

قانونا للتعريف بالبرنامج االنتخابي أو البرنامج المتعلق باالستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية واألساليب المتاحة قانونا 

 قصد حث الناخبين للتصويت لفائدتهم يوم االقتراع،

 مية والخاصة والجمعياتية التيـ وسائل اإلعالم السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت االتصال السمعي والبصري العمو

 ،4100لسنة  001تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 

ـ التعبير المباشر: هو حق ممثلي القائمات المترشحة في االنتخابات التشريعية والمترشحين في االنتخابات الرئاسية في 

 .ض برامجهم االنتخابية في مدة زمنية متساويةاالتصال من خالل وسائل االتصال السمعي والبصري العمومية لعر

 التغطية اإلعالمية أثناء الحملة الباب الثاني

 حقوق وواجبات وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري القسم األول

ابات خـ تخضع وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري لألحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلّة لالنت 3الفصل 

 .المتعلّق بضبط القواعد العاّمة لوسائل اإلعالم وشروط استعمالها أثناء الفترة االنتخابية وفترة االستفتاء

ـ تتمتّع وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري بحرية التعبير في تغطيتها للحملة مع التقيّد بمبدأي الحياد  2الفصل 

 .رار وأخالقيات المهنةوالنزاهة والضوابط الواردة في هذا الق
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ـ تضمن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري خالل الحملة حق النفاذ إلى وسائل اإلعالم السمعي  5الفصل 

والبصري بالنسبة إلى جميع القائمات المترشحة والمترشحين واألحزاب على أساس اإلنصاف، مع مراعاة أحكام الفصل 

 .من القانون االنتخابي 15

ـ يجب على وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري أن تمّكن كل قائمة مترّشحة أو مترّشح أو حزب تعّرض  1الفصل 

للثلب أو الشتم من حق الرد في وسيلة اإلعالم المعنية ومن التصحيح إن وردت في شأنه معطيات خاطئة، بطلب من المعني 

 .إيداع طلب في الغرضساعة من  42باألمر، وذلك في أجل ال يتجاوز 

ولممارسة حق الرد بسبب الثلب أو الشتم، يتعين أن يكون قد ترتب عن المعلومة أو الخبر نيل من شرف الشخص أو سمعته 

 .أو كرامته أو عرضه

ال يجوز أن يتضّمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف الشخص 

 .عتهأو سم

 المخطّط التفصيلي للتغطية اإلعالمية للحملة القسم الثاني

ـ تُعد وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري قبل انطالق الحملة مخططا تفصيليا لتغطيتها اإلعالمية تعتمده  7الفصل 

 .خطّطها التفصيليبالتشاور مع هيئات تحريرها. ولها الحق في تحديد عدد ونوعية البرامج المخصصة للحملة ضمن م

وينطبق هذا المخطط على البرامج اإلذاعية والتلفزية لوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري وعلى مواقعها 

 .االلكترونية

ـ يُسلّم المخطّط التفصيلي فور المصادقة عليه للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري، وينشر على  8الفصل 

 . نية لوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصريالمواقع االلكترو

 النفاذ إلى وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري القسم الثالث

ـ تلتزم وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري خالل الحملة باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس اإلنصاف  9الفصل 

 .حين أو األحزاببين جميع القائمات المترّشحة أو المترشّ 

  :ويكون ذلك بـ

 ـ توفير تغطية متساوية للمترشحين للدورة األولى من االنتخابات الرئاسية،

ـ توفير تغطية متساوية للمترشحْين الحائزْين على أعلى األصوات بعد اإلعالن عن النتائج األولية للدورة األولى من 

 نتخابي للدورة الثانية،االنتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت اال

 .ـ توفير تغطية متساوية لألحزاب المشاركة في االستفتاء

ـ توفير تغطية للقائمات المترشحة في االنتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترّشحة، وذلك وفق المعايير 

 :التالية

من البرامج المخصصة للتغطية  %21و 31نف أ( : بين دائرة )الص 33إلى  41ـ بالنسبة إلى القائمات المترشحة في 1

 اإلعالمية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،

من البرامج المخصصة للتغطية  %31و 41دائرة )الصنف ب( : بين  45إلى  08ـ بالنسبة إلى القائمات المترشحة في  2

 ت المعنية،اإلعالمية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائما

من البرامج المخصصة للتغطية  %41و 05دائرة )الصنف ج( : بين  07إلى  1ـ بالنسبة إلى القائمات المترشحة في  3

 اإلعالمية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،

من البرامج المخصصة  %01و %5ـ بالنسبة إلى القائمات المترشحة في دائرة واحدة إلى خمس دوائر )صنف د(: بين  4

 .للتغطية اإلعالمية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية

 : ـ تحتسب ضمن التغطية اإلعالمية للحملة كل تغطية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب 01الفصل 

  أو أي صفة أخرى، ـ تّم التعبير فيها من عضو القائمة المترشحة أو المترشح أو ممثّل عن الحزب بصفته تلك،

 ـ تعلقت بمواضيع الحملة أو أي موضوع آخر،
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 . ـ تّمت في البرامج المتعلقة بالحملة أو في غيرها

 .ويستثنى من ذلك ما يقتضيه حق الرد

ـ تعمل وسائل اإلعالم السمعي والبصري على تمكين القائمات المترشحة أو المترشحين أو األحزاب من ظروف  00الفصل 

 . متماثلةبث وإنتاج 

ـ تكون البرامج المخصصة للحملة مسبوقة بإشارة خاّصة تعلن عن كونها تندرج ضمن التغطية اإلعالمية للحملة،  04الفصل 

 .كما يشار إلى ذلك صراحة خالل البث

ـ تلتزم وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات القائمات  03الفصل 

 .لمترّشحة أو المترشحين أو األحزاب بعدم تحريف معناها العاما

ويمنع عليها عند نشر البرامج اإلذاعية والتلفزية للحملة على مواقعها االلكترونية أن تقوم بإعادة تركيبها أو االقتطاع من 

 .ي الحياد واإلنصافمحتواها بما يمس من مضمونها األصلي أو يؤّدي إلى تحميله مضموناً مغايراً أو يخل بمبدأ

ـ تراقب الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري مدى احترام وسائل اإلعالم واالتصال السمعي  02الفصل 

 .والبصري مبدأ اإلنصاف وتعد تقريرا دوريا في الغرض يقع نشره للعموم

يلة إلخالل بمبدإ اإلنصاف، لفت نظر إلى وس توجه الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري، في صورة معاينتها

 . اإلعالم السمعي والبصري المعنية التي يجب عليها تدارك اإلخالل في أقرب اآلجال

 الدعاية االنتخابية غير المباشرة القسم الرابع

لس النيابي ـ يمنع خالل الحملة نشر كل خطاب رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء المج 05الفصل 

أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن أي شكل من أشكال الدعاية االنتخابية، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة اإلعالمية 

 . القصوى

وتعتبر ضرورة إعالمية قصوى كل حدث وطني غير متكرر أو طرأ في ظروف استثنائية يستوجب ألهميته تغطية إعالمية 

 .خاّصة

االتصال السمعي والبصري في هذه الحاالت على أن ال تتضّمن التدخالت دعاية انتخابية وأن ال وتحرص وسائل اإلعالم و

 .تعكس التصريحات فيها أي مواقف ذات دالالت دعائية انتخابية

ـ تعمل وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري على منع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري  01الفصل 

لبرامج والصحفيين وكل مترّشح يظهر بالصورة أو بالصوت ببرامجها اإلذاعية والتلفزية خالل الحملة، األخبار ومقدمي ا

 .وذلك في غير المساحات المخّصصة للقائمات المترشحة أو المترشحين أو األحزاب

لها  لالنتخابات بمهام كما تعمل على عدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاماً تحريريّة والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم

 .عالقة بالتغطية اإلعالمية للحملة

 في التعبير المباشر عبر اإلذاعة والتلفزة التونسية القسم الخامس

ـ تعمل مؤسستا اإلذاعة والتلفزة التونسية على المساواة في التغطية اإلعالمية بين القائمات المترشحة أو  07الفصل 

 .المترشحين أو األحزاب

ـ تنتج مؤسستا اإلذاعة والتلفزة التونسية وتبثّان برامج التعبير المباشر في ظروف متماثلة لكل القائمات المترشحة  08الفصل 

 .والمترشحين واألحزاب

ـ تحدد شروط اإلنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البث وغيرها ضمن مذكرة تفصيلية  09الفصل 

لة لالتصال السمعي والبصري بعد استشارة مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسية، ويقع نشرها على تتخذها الهيئة العليا المستق

 .ساعة بعد نشر القائمات المترشحة والمترشحين المقبولين نهائيا 74أقصى تقدير 

رشح ذي إعاقة نع كل متـ تتخذ مؤسستا اإلذاعة والتلفزة التونسية التدابير الالزمة لرفع جميع العراقيل التي قد تم 41الفصل 

 .من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ لألستديوهات المعّدة إلنتاج تلك البرامج

ـ يتم اإلعالن عن البرامج المخصصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تبث قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضّمن  40الفصل 

 .والبصري من أية مسؤولية عّما تضمنته تلك الحصص من مضامين إعفاء منشأة االتصال السمعي
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ـ ال يمكن بث برامج التعبير المباشر من قبل وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري الخاصة، ويسمح  44الفصل 

ي إلى تحميلها دّ استثنائيا ببث مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمس ذلك من مضمونها األصلي أو يؤ

 .مضموناً مغايراً 

ـ تضع الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري على موقعها االلكتروني جدوال خاصا يتعلق بالتغطية  43الفصل 

 .اإلعالمية للحملة

ية اإلعالمية طوتنشر كذلك على موقعها االلكتروني المذكرة التفصيلية لحصص التعبير المباشر والمخططات التفصيلية للتغ

 .للحملة المعتمدة من قبل وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري

 أحكام ختامية الباب الثالث

نوفمبر  4المؤرخ في  4100لسنة  001ـ كل خرق ألحكام هذا القرار يعاقب عليه وفقا ألحكام المرسوم عدد  42الفصل 

 .المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 4102ماي  41رخ في المؤ 4102لسنة  01وألحكام القانون األساسي عدد  4100

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع االلكتروني للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  45الفصل 

 .والموقع االلكتروني للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري وينفّذ حاالّ 

 

يتعلق بضبط  2014أوت  8مؤرخ في  2014لسنة  20يئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد قرار اله
 قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه

 نتخابات،الإّن مجلس الهيئة العليا المستقلة ل

 منه، 041و 045و 007و 35و 32و 05و 01بعد اطاّلعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول 

والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى  4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

 جميع النصوص التي نقحته وتّممته،

 فيفري 45المؤرخ في  4118لسنة  01وعلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تّمت المصادقة عليها بالقانون عدد 

 فقرة ثالثة منها، 7، وخاصة المادة 4118

والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتّممته،

 نتخابات واالستفتاء،والمتعلق باال 4102ماي  41المؤرخ في  4102لسنة  01وعلى القانون األساسي عدد 

لسنة  002وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 منها، 3و 4، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتّممته، وخاصة الفصلين 0989ديسمبر  31المؤرخ في  0989

والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع  4113ديسمبر  01المؤرخ في  4113لسنة  75وعلى القانون عدد 

 منه، 14غسل األموال وعلى جميع النصوص التي نقحته وتّممته وخاصة الفصل 

 والمتعلق بتنظيم األحزاب السياسية، 4100سبتمبر  42المؤرخ في  4100لسنة  87وعلى المرسوم عدد 

 منه، 2والمتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل  4100سبتمبر  42في  المؤرخ 4100لسنة  88وعلى المرسوم عدد 

 :و بعد التداول والنقاش قرر ما يلي

 الباب األول: أحكام عامة
الفصل األول ـ يضبط هذا القرار قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه. وتنطبق األحكام الواردة فيه على 

 . يعيةاالنتخابات الرئاسية والتشر

 :ـ يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار 4الفصل 

 الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات: الهيئة 

 4104لسنة  43من القانون األساسي عدد  40الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل   :الهيئات الفرعية

 .ئة العليا المستقلّة لالنتخابات كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقةوالمتعلّق بالهي 4104ديسمبر  41المؤّرخ في 
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الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى   :اإلدارات الفرعية

 .الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة

 . القائمات المترشحة في االنتخابات التشريعية والمترشح في االنتخابات الرئاسية  :قائمة المترشحة والمترشحال

المدة التي تضّم مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية   :الفترة االنتخابية

 . ة للدورة األولىتمتد حتى اإلعالن عن النتائج النهائي

 .وفي حالة إجراء دورة ثانية لالنتخابات الرئاسية، تمتد الفترة االنتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورة الثانية

 .المرحلة التي تمتد لثالثة أشهر قبل الحملة االنتخابية  :مرحلة ما قبل الحملة

وم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم خالل الفترة تتمثّل في مجموع األنشطة التي يق  :الحملة االنتخابي

المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج االنتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية واألساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على 

 . التصويت لفائدتهم يوم االقتراع

 .ويوم االقتراع إلى حّد غلق آخر مكتب اقتراع المدة التي تضم يوم الصمت االنتخابي :فترة الصمت

اإلعالنات واالجتماعات العموميّة واالستعراضات والمواكب والتجمعات واألنشطة اإلعالنية   :وسائل الدعاية االنتخابية

 .بمختلف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية والمكتوبة واإللكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية االنتخابية

 .ثّل اإلعالنات في المعلقات والمناشير والبرامج واإلعالم بمواعيد االجتماعاتوتتم

اإلشهار السياسي : هو كّل عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة 

لوكهم استمالة الناخبين أو التأثير في س للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض

واختياراتهم عبر وسائل اإلعالم السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو اإللكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، 

 .مركزة باألماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة

ن وعدم االنحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحي  :الحياد

 .تعطيل الحملة االنتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح، وتجنّب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين

نتفعت ا هو جملة الموارد غير النقدية المخصصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثل في المنافع أو الخدمات التي  :التمويل العيني

 .بها القائمة المترشحة أو المترّشح والتي ال يمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المنجزة على الحساب البنكي الوحيد

 .ويندرج التمويل الذي يتخذ شكل دعاية ضمن التمويل العيني

رشح أثناء الفترة االنتخابية من قبل المتمجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها   :المصاريف أو النفقات االنتخابية

 .أو القائمة أو لفائدتهم وتم استهالكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة االنتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته

 .النفقة التي تلتزم القائمة المترشحة أو المترشح بتأديتها لخالص مصاريف الحملة  :النفقة المتعهّد بها

النفقة النقدية أو العينية التي تم صرفها أو استهالكها من القائمة المترّشحة أو المترّشح أو   :لمدفوعة أو المستهلكةالنفقة ا

 .لفائدتهم لتسديد مصاريف الحملة

 .هو الحساب الجاري البنكي الخاص بالحملة االنتخابية الملزمة بفتحه كل قائمة مترشحة أو مترشح  :الحساب البنكي الوحيد

 .الرصيد المتبقّي في الحساب البنكي الوحيد بعد تأدية كل نفقات الحملة وحلول أجل غلق الحساب  :اضل الحسابف

يتألّف من الوثائق والسجالت والقائمات والحسابية الخاصة بكل دائرة والحسابية الجامعة ووثائق اإلثبات   :الحساب المالي

 .ون االنتخابيمن القان 81و 82و 83والمنصوص عليها بالفصول 

 .الشخص الذي تعيّنه كل قائمة مترشحة وكل مترشح للتصرف في الحساب المالي للحملة  :الوكيل المالي

 الباب الثاني: المبادئ العامة المنّظمة لتمويل الحملة
ذات العالقة  وليةـ يخضع تمويل الحملة االنتخابية إلى المبادئ األساسية التي نّص عليها الدستور واالتفاقيات الد 3الفصل 

 . المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون االنتخابي. وتسهر السلط العمومية المعنيّة على فرض االلتزام بها

 .من الدستور 007و 01ـ يخضع تمويل الحملة إلى مبدأ حسن التصرف في المال العمومي المكّرس بالفصلين  2الفصل 

مع السلط القضائية واإلدارية ذات العالقة على ضمان شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق ـ تعمل الهيئة بالتنسيق  5الفصل 

 .صرف األموال المرصودة لها
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 .وتعمل على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة

 .ائمات المترشحة والمترشحين واألحزابـ تعمل الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الق 1الفصل 

ـ تضمن السلط العمومية حياد اإلدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد  7الفصل 

 .العمومية في حملة القائمات المترشحة أو المترشحين

 الباب الثالث: طرق تمويل الحملة وإجراءاته
 .لحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي دون سواهاـ يتم تمويل ا 8الفصل 

 . يمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيّا

ويتم تقدير قيمة التمويل العيني، بغرض تنزيله في الحساب المالي للقائمة المترشحة أو المترشح، بالرجوع إلى األسعار 

 .ين تسلّمها وباعتبار االستهالكالمعمول بها بالسوق ح

 القسم األول: التمويل الذاتي

 :ـ يعّد تمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من 9الفصل 

 ـ أعضاء القائمة المترشحة،

 ـ المترشح في االنتخابات الرئاسية،

 .ـ الحزب لتمويل قائماته المترشحة

 . ب تمويل حملة مرّشحيها في االنتخابات الرئاسيةويحّجر على األحزا

ـ يشمل التمويل الذاتي األموال المتأتية من أعضاء القائمة المترشحة أو من المترشح أو من الحزب سواء كان  01الفصل 

 :مصدرها

 ـ أجور أو مداخيل مهنيّة أو مّدخرات شخصية أو غيرها،

 ـ مساهمات عينيّة،

 عينيّة المرصودة من الحزب لقائماته،ـ األموال والمساهمات ال

 .ـ قروض بنكية

 .وال تندرج ضمن التمويل الذاتي الموارد المتأتّية مباشرة من أعضاء الحزب لفائدة قائماته المترشحة في االنتخابات التشريعية

 القسم الثاني: التمويل الخاص

لمتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير أعضاء ـ يعّد تمويال خاصا التمويل النقدي أو العيني للحملة ا 00الفصل 

 :القائمة المترشحة أو المترشح في الحدود القصوى التالية

ـ بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية، يمكن للفرد الواحد أن يمّول كل قائمة مترشحة في حدود عشرين مرة األجر 

 . ساعة 28األدنى المضمون في القطاعات غير الفالحية وفق نظام 

ـ بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية، يمكن للفرد الواحد أن يمّول كل مترشح في حدود ثالثين مرة األجر األدنى 

 .ساعة 28المضمون في القطاعات غير الفالحية وفق نظام 

 .ويحّجر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها

 القسم الثالث: التمويل العمومي

ـ تخّصص الدولة للقائمة المترشحة أو المترشح منحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة. وتضبط  04الفصل 

 .بأمر حكومي شروط إسناد هذه المنحة وسقفها وإجراءات صرفها

 :ـ تنتفع بكامل منحة التمويل العمومي 03الفصل 
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األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية حتى إن ـ كل قائمة تتحصل على ثالثة بالمائة على األقل من 

 لم تفز بأي مقعد بمجلس نواب الشعب،

بالمائة من األصوات  3ـ كل قائمة تفوز بمقعد على األقل بمجلس نواب الشعب حتى ولو حصلت على أقل من 

 المصّرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية،

 .على األقل من األصوات المصرح بها على المستوى الوطنيبالمائة  3ـ كل مترشح يتحصل على 

وتحرم من نصف القيمة الجملية للمنحة العمومية كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة ولم 

 .تضّم من بين المترشحين األربع األوائل مترشحا أو مترشحة ال يزيد سنه عن الخمس وثالثين سنة

 :بإرجاع كامل المنحة العموميةويلزم 

بالمائة من األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية ولم تفز بمقعد  3ـ كل قائمة تتحصل على أقل من 

 بمجلس نواب الشعب،

 .بالمائة من األصوات المصرح بها على المستوى الوطني 3ـ كل مترشح تحصل على أقل من 

 :لنسبة لالنتخابات المواليةويحرم من التمويل العمومي با

 ـ كل قائمة مستقلة مترشحة، بنفس التركيبة، لم تقم بإرجاع كامل المنحة،

 ـ جميع القائمات الحزبية المترشحة عن الحزب الذي لم تقم إحدى قائماته أو أكثر بإرجاع كامل المنحة،

 ـ كل مترشح لم يقم بإرجاع كامل المنحة،

 .المبالغ التي ثبت أنها ال تكتسي صبغة مصاريف انتخابية ـ كّل قائمة أو مترشح لم يرجع

ـ يتعيّن على كل قائمة مترشحة وكل مترشح إرجاع كامل المبلغ الذي لم يتّم صرفه من المنحة العمومية أو تّم  02الفصل 

 . بذله في نفقات ال تكتسي صبغة مصاريف انتخابية

هد بها قبل الفترة االنتخابية وتم دفعها أو استهالكها أثناء الحملة لنيل ثقة وال يشمل التمويل العمومي النفقات التي تّم التع

 .الناخب والحصول على صوته. وتحتسب هذه النفقات في سقف اإلنفاق االنتخابي

ة بـ يتم استرجاع المبالغ المتخلّدة بذمة القائمات المترشحة أو المترشحين طبقا لإلجراءات الواردة بمجلة المحاس 05الفصل 

 .العمومية

 :ـ يعتبر أعضاء القائمة الواحدة مدينون بالتضامن فيما بينهم تجاه الدولة في إرجاع 01الفصل 

 أعاله، 03ـ كامل منحة التمويل العمومي وفق الحاالت التي حّددها الفصل 

 ـ المبالغ غير المستهلكة من منحة التمويل العمومي،

 .تخابية أو تم صرفها في نفقات غير مشروعةـ المبالغ التي ال تكتسي صبغة مصاريف ان

 القسم الرابع: التمويل غير المشروع

 : ـ يحّجر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها 07الفصل 

 ـ أجنبيّا،

 ـ مجهوال،

ـ ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، 

 ذلك تمويل األحزاب لقائماتها في االنتخابات التشريعية، ويستثنى من

 .ـ متأتّيا من غسيل األموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شأنه حكما جزائيا باتا

 .ويحّجر كل تمويل مقنّع للحملة

رة ة مباشرة أو غير مباشـ يعتبر تمويال مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصة، دون وجه قانوني، للترويج بصف 08الفصل 

 :لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب. ويعتبر شكال من أشكال التمويل المقنع

 ـ استعمال األعوان العموميون أو الوسائل والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة أو المترشحين،



Recueil des textes électoraux en Tunisie           Chawki GADDES          Septembre 2014              155 

ة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو ـ قيام الجمعيات بأنشطة لها عالقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشر

 .المساهمة في تنظيمها

 :ـ يعتبر تمويال أجنبيا األموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من 09الفصل 

 ـ حكومات أجنبية،

  ـ ذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس،

  أجنبية حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا وفقا للتشريع الجبائي، ـ ذوات طبيعية

 ـ الهبات أو الهدايا أو المنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا وفق التشريع الجبائي مهما كانت جنسية الممّول،

 .ل خاصتمويل ذاتي أو تمويـ تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين في االنتخابات الرئاسية سواء تعلق األمر ب

 .وال يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر االنتخابية بالخارج تمويال أجنبيا

 إجراءات تمويل الحملة االنتخابية:  الباب الرابع

 فتح الحساب البنكي الوحيد:  القسم األول

، فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخّصصة ـ يتعيّن على كل قائمة مترّشحة أو مترّشح 41الفصل 

 .للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا أو عموميا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها

 . ـ تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه 40الفصل 

مات المترشحة بالخارج، وعند تعذر فتح الحساب الوحيد، تضبط الهيئة إجراءات وصيغ تحديد حساب وبالنسبة إلى القائ

 .موحد للحملة االنتخابية

ـ يحّجر فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة أو مترشح، ويتخذ البنك المركزي اإلجراءات الكفيلة بفرض االلتزام  44الفصل 

 .بهذا التحجير

ائمة مترشحة وكل مترشح الهيئة بمعّرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل طبقا للمطبوعة التي ـ تمّد كل ق 43الفصل 

 .ساعة من نشر القائمات المترشحة أو المترشحين المقبولين نهائيا 28تضعها الهيئة للغرض، وذلك في أجل أقصاه 

 القسم الثاني: الوكيل المالي

ة وكل مترشح وكيال للتصّرف في الحساب المالي للحملة. ويعتبر الوكيل المخاطب ـ يعيّن رئيس كل قائمة مترشح 42الفصل 

 .الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة

 . ويترتّب عن عدم تعيين وكيل مالي للحملة عدم قبول الحساب المالي

 الفرع األول: إجراءات اختيار الوكيل

 . لوكيل أن يكون في اآلن نفسه رئيس القائمة المترشحة أو المترشحـ ال يمكن ل 45الفصل 

 .وال يمكن تعيين نفس الوكيل ألكثر من قائمة مترشحة أو مترشح متنافسين في نفس االنتخابات

ر يوفي حالة اختيار الوكيل من بين أعضاء القائمة المترشحة ال تعتبر األجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غ

 .أنها تحتسب في سقف اإلنفاق االنتخابي

ـ عند تغيير الوكيل ألي سبب، يتعين على القائمة المترشحة أو المترشح تعيين وكيل جديد وفق نفس الشروط  41الفصل 

 . ساعة من تغييره 28وإعالم الهيئة بذلك في أجل أقصاه 

 مهام الوكيل ومسؤوليته:  الفرع الثاني

كيل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف القائمة المترشحة أو المترشح، وهو ـ يتحّمل الو 47الفصل 

 :محمول على التحقّق مما يلي

 ـ مصدر الموارد النقدية والعينية وشرعيّتها،
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 ـ عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به،

 ـ الصبغة االنتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها،

 ثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة المراد تسديدها،ـ وجود وثائق إ

 .ـ عدم تجاوز سقف اإلنفاق المسموح به

 :ـ يتولّى الوكيل خاصة المهام التالية 48الفصل 

 ـ مسك الحساب البنكي الوحيد والتصّرف فيه،

 ـ مسك دفتر الشيكات،

 ـ مسك دفتر وصوالت التبرعات النقدية،

 رعات العينية،ـ مسك دفتر وصوالت التب

 ـ مسك قائمة األنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من الهيئة،

ـ تسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها 

 دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة االثبات،

 قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف االنتخابية،ـ إعداد 

 ـ إعداد ومسك حسابية الحملة،

ـ إعداد الحساب المالي وفقا لألنموذج المعد من طرف الهيئة، والذي يتعيّن على كل قائمة أو مترشح إيداعه لدى 

 ال القانونية،الكتابة القارة لدائرة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في اآلج

 .ـ توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهالكها

ـ يتولّى الوكيل توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد على أعضاء القائمة المترشحة والمترشح والحزب  49الفصل 

 . ود ال تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي تم تقديمه من كل واحد منهمبحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم وفي حد

 .ويرجع المبالغ المتبقّية إلى الدولة بإيداعها لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية

 .ـ يتولّى الوكيل تصفية الموارد العينية غير المستهلكة وفق نفس القواعد 31الفصل 

 المواردإجراءات قبض :  القسم الثالث

 قبض الموارد المالية:  الفرع األول

ـ يجب في كل الحاالت تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص أو العمومي، فور قبضها،  30الفصل 

 .بالحساب البنكي الوحيد للحملة

ة عات النقدية مرقم ومختوم من الهيئـ تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح دفتر وصوالت ذي جذاذات لتلقي التبر 34الفصل 

ومضّمن به االسم الكامل للمتبّرع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه نقدا أو بواسطة صك 

 . بنكي أو بريدي أو بتحويل بنكي

ي السجل ل الذاتي أو الخاص، تقييد ذلك فيتولى الوكيل، عند تلقّي القائمة المترشحة أو المترشح لموارد مالية في إطار التموي

 . المخصص للغرض وتسليم وصل ممضى من قبله يكون مقتطعا من دفتر الوصوالت

ويقوم الوكيل بتنزيل المبالغ النقدية أو الشيكات في الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة وتقييد العملية في السجل المخصص 

 .لذلك

 .لوصوالت إليداعه مع مؤيدات الحساب الماليويحتفظ الوكيل بجذاذات دفتر ا

 قبض الموارد العينيّة:  الفرع الثاني

ـ تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح دفتر وصوالت لتلقي التبرعات العينية مرقم ومختوم من طرف الهيئة  33الفصل 

 .ية وتقدير لقيمتها الماليةمضمن به االسم الكامل للمتبّرع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وموضوع المساهمة العين
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ـ يتولّى الوكيل، عند تلقّي القائمة المترشحة أو المترشح، موارد عينيّة، في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تحديد  32الفصل 

 ىقيمتها المالية وتقييدها في السجل المعدّ لذلك، مع بيان طبيعتها واسم ولقب وصفة الشخص الذي قّدمها وعدد الوصل الممض

 .من قبله والذي يقتطع من دفتر الوصوالت ذو جذاذات ومرقّم بصفة مسبقة

 النفقات االنتخابية:  القسم الرابع

ـ تنجز النفقات االنتخابية المتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري  35الفصل 

 .بها العمل

 .ف الفعلي لكل نفقة انتخابيةوفي كل الحاالت يجب إثبات الصر

ـ يتم تسديد المصاريف االنتخابية بواسطة شيكات أو تحويالت بنكية إذا تجاوزت قيمتها خمسمائة دينار للنفقة  31الفصل 

 .الواحدة. وال يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي ال تتجاوز القيمة المذكورة

ّم التعهّد بها خالل الفترة االنتخابية، وتّم دفعها أو استهالكها في الدائرة ـ ال تكتسي النفقة صبغة انتخابية إال إذا ت 37الفصل 

 .االنتخابية المعنية إذا تعلق األمر باالنتخابات التشريعية، وكانت تهدف لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته

عينية أو دعائية أو نحوها يكون ـ تعتبر نفقة غير مشروعة كل إنفاق يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو  38الفصل 

 :موضوعه

 ـ مخالفة أو جنحة أو جناية،

 ـ شراء أصوات الناخبين،

 المشار إليه أعاله، 4102لسنة  01من القانون عدد  57ـ القيام بإشهار سياسي مع مراعاة أحكام الفصل 

 .ـ القيام بدعاية غير مشروعة وفقا للتشريع االنتخابي

 .ة في سقف اإلنفاق االنتخابيوتحتسب النفقة غير مشروع

 .ـ يمنع على كل قائمة أو مترشح تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي 39الفصل 

 القسم الخامس: حسابية الحملة

ـ تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح حسابية للحملة تسّجل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا  21الفصل 

 .وصرفا

على الحزب الذي يقّدم أكثر من قائمة مترشحة واالئتالف الذي يقّدم أكثر من قائمة مترشحة مسك حسابيّة  ـ يتعيّن 20الفصل 

 .تأليفية جامعة لكل العمليّات المالية المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي قّدم فيها قائمات

 :لنماذج التي تضعها الهيئة على ذّمتهم، وهيـ يتعيّن على كافة القائمات المترشحة والمترشحين اعتماد ا 24الفصل 

 ـ نموذج التصريح بمعّرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل،

 ـ نموذج قائمة األنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة،

 ـ نموذج سجل المداخيل العينية والمداخيل المالية والنفقات،

 .ـ نموذج عرض الحساب المالي

 قابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلهاالر:  الباب الخامس
ـ تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب  23الفصل 

 .بقواعد تمويل الحملة ووسائلها. وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية

نتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد واالستقاللية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤّدون أمام ـ ت 22الفصل 

قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخالص وحياد واستقاللية، وأتعهد 

 ". بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية

ـ يعاين أعوان المراقبة المحلّفون، بتكليف من الهيئة، المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ولهم صفة مأمور الضابطة  25الفصل 

من مجلة اإلجراءات الجزائيّة، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير  01من الفصل  1العدلية على معنى أحكام الفقرة 
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ام القائمات المترشحة أو األحزاب في االنتخابات التشريعيّة أو المترشحين في التقارير والمحاضر في حالة عدم احتر

 .االنتخابات الرئاسيّة لهذه القواعد

ـ يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور  21الفصل 

 . ا القائمات المترشحة أو المترشحين طيلة الحملةكافة األنشطة االنتخابية التي تنظمه

 :ويخضع أعوان المراقبة المحلّفين التابعين للهيئة للواجبات التالية

ـ التقيّد بالتشريع الجاري به العمل وخاصةً القانون االنتخابي ومدونة السلوك الخاّصة بهم وقواعد تنظيم الحملة 

 الضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،االنتخابية وإجراءاتها وقواعد تمويلها و

 ـ الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ،

 ـ احترام حرمة الحياة الخاّصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

 ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم،

 ـ المساواة بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو األحزاب،

 ـ متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة،

 .ـ االلتزام بالمظهر الالئق وحسن التعامل مع كافة األطراف المتدّخلة في المسار االنتخابي

ـ يتولّى أعوان المراقبة معاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يكون مرفقاً بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فوراً  27الفصل 

 .لفرعية المختصة ترابياً، ويرّسم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعيةإلى الهيئات ا

من مجلّة اإلجراءات الجزائيّة، وتكون معتمدة  055تتمتّع المحاضر التي يحّررها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 

 .بخصوص صحة المعاينات الماديّة المبينة بها

من  052والتصريحات المسجلة بالمحاضر المذكورة صحيحة ما لم يثبت خالف ذلك على معنى الفصل وتعتبر االعترافات 

 .مجلّة اإلجراءات الجزائيّة

 :ويتضّمن المحضر وجوباً البيانات التالية

 ـ تاريخ المحضر وساعته ومكانه،

 ـ اسم القائمة المترّشحة أو العضو المترّشح عنها أو المترّشح،

 الجتماع العمومي أو االستعراض أو الموكب أو التجّمع،ـ أعضاء مكتب ا

  ـ المعاينات المجراة والمعلومات والتصريحات المتحّصل عليها، والمخالفات إن وجدت،

 ـ إمضاء األشخاص الذين تّم تلقّي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن اإلمضاء،

 .الهيئة الفرعية المعنيةـ هوية األعوان المحّررين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم 

 .يمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحّريات تكميلية عند االقتضاء

ـ تمّد القائمات المترشحة أو الحزب في االنتخابات التشريعيّة أو المترشح في االنتخابات الرئاسيّة الهيئة بالوثائق  28الفصل 

قامت بدفعها أو استهالكها خالل الحملة، وذلك في أجل أقصاه  والمعطيات حول مصادر تمويلها والنفقات التي تعهدت بها أو

 .ساعة من تاريخ توجيه الطلب 42

 العقوبات:  الباب السادس

 العقوبات االنتخابية:  القسم األول

لى ع ـ يمكن للهيئة أن تلغي نتائج الفائزين في االنتخابات إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت 29الفصل 

 . نتائج االنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قرارات الهيئة معلّلة

المشار إليه أعاله، تصّرح محكمة المحاسبات بإسقاط  4102لسنة  01من القانون عدد  98ـ طبقا ألحكام الفصل  51الفصل 

كثر أو تجاوزت سقف اإلنفاق بأ عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترّشح عن قائمة لم تقم بإيداع الحساب المالي لديها

 .%75من 
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المشار إليه أعاله، يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة  4102لسنة  01من القانون عدد  013ـ طبقا ألحكام الفصل  50الفصل 

 .بالتمويل األجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب

إليه أعاله، يُحرم كل من تّمت إدانته بالحصول  المشار 4102لسنة  01من القانون عدد  013ـ طبقا ألحكام الفصل  54الفصل 

على تمويل أجنبي لحملته االنتخابية من أعضاء قائمات مترشحة أو مترّشحين من الترّشح في االنتخابات التشريعية والرئاسية 

 .الموالية

 القسم الثاني: العقوبات المالية

أو الحزب لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة المحاسبات ـ يترتّب عن مخالفة القائمة المترشحة أو المترشح  53الفصل 

 :إلحدى العقوبات التالية

ـ إذا لم يتم إيداع الحساب المالي، تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثالثين يوما. وفي صورة 

 .خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف اإلنفاق عدم إيداع الحساب خالل هذا األجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها

ـ إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي، دون أن يكون قد تجاوز سقف اإلنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 

 .من سقف اإلنفاق 01%

 :قوبات التاليةـ في صورة تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي بإحدى الدوائر االنتخابية، تسلّط محكمة المحاسبات الع

 ،%01عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود  *

 ،%31وإلى حد  %01عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من  *

 ،%75وإلى حد %31تجاوز بأكثر من عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان ال *

 .% 75عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من  *

عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترّشحين أو القائمات المترشحة أو األحزاب  *

 .إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مّدها بالوثائق المطلوبة إلنجاز األعمال الرقابية الموكولة لهاالسياسيّة التي تعمد 

ـ عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو األحزاب السياسيّة التي 

 .المشار إليه أعاله 4102لسنة  01نون عدد من القا 81إلى  82و 78تخالف األحكام الواردة بالفصول 

، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أّن المترّشح أو 4102لسنة  01من القانون عدد  81ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل  52الفصل 

عاف ضالقائمة قد تحّصلت على تمويل أجنبي لحملتها االنتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أ

 . وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل األجنبي

ـ تسلّط هذه العقوبات الماليّة على الحزب المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسّي  55الفصل 

 .قائمة مترّشحة قبل وتسلّط على أعضاء قائمة المترّشحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من

 العقوبات الجزائية: القسم الثالث

المشار إليه أعاله، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى  4102لسنة  01من القانون عدد  010ـ طبقا ألحكام الفصل  51الفصل 

تأثير ة قصد الآالف دينار، كل شخص تّم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عيني 3ثالث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 

على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على اإلمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو 

 .بعده

المشار إليه أعاله، يعاقب المترّشح لرئاسة الجمهورية  4102لسنة  01من القانون عدد  013ـ طبقا ألحكام الفصل  57الفصل 

 . األجنبي بالسجن لمّدة خمس سنوات المتمتّع بالتمويل

المشار إليه أعاله، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي  4102لسنة  01من القانون عدد  011ـ طبقا ألحكام الفصل  58الفصل 

بالحرمان من الحق في االقتراع لمّدة ال تقل عن سنتين وال تتعدى سّت سنوات على مرتكب إحدى الجرائم االنتخابية التي 

 .لطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمّدة سنة أو أكثرسُ 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع االلكتروني للهيئة وينفّذ حاال
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 اإلعالمية ةللتغطي المنظمة القواعد منظومة بناء في جديدة لبنة والبصري السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة وضعت

 قبل ام فترة خالل اإلعالمية التغطية حول التوصيات من جملة إصدار خالل من القادمة والرئاسية التشريعية تخاباتلالن

 .والرئاسية التشريعية االنتخابات حملة

 و 2563 ماي 24 في المؤرخ االنتخابي االساسي القانون عليها نص التي القواعد و المبادئ الى تستند التوصيات هذه و

 الهيئة عن الصادر المشترك القرار و 2566 نوفمبر 2 في المؤرخ البصري و السمعي االتصال بحرية المتعلق المرسوم

  .2563 جويلية 0 في المؤرخ البصري و السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة و لالنتخابات المستقلة العليا

 الهيئة تقدمت الصحفي العمل بأخالقيات المتعلقة وتلك اباتلالنتخ القانونية المنظومة عليها تقوم التي للمبادئ وتكريسا

 . الحملة قبل ما بفترة والمتعلقة ذكرها اآلتي بالتوصيات

 توصيات حول التغطية االعالمية
 خالل فترة ما قبل حملة االنتخابات التشريعية والرئاسية

 

 إطالعها وبعد والبصريإن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي 

 ،4102جانفي  47من دستور  028و 047و 28و 34و 30و 1ى الفصول عل

 37و 31و 35و 34و 31و 49و 48و 47و 44و 40و 09و 01و 05و 7و 1و 5و 2و 3وعلى الفصول 

 4100نوفمبر  4المؤرخ في  4100لسنة  001من المرسوم عدد  21و 25و 22و 23و 24و 21و 39و 38و

 وإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي البصري، المتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري

 وبعد المداولة،

ئل تكون فيها وسا الديمقراطي،وعلى اعتبار أن االنتخابات تشكل مرحلة أساسية في دعم مسار االنتقال 

وتوفير االتصال السمعي والبصري مدعوة لالضطالع بدور حاسم في عرض مختلف البرامج واالراء 

 .والمتوازن رتداولها الح فرصة

ة العمل بأخالقية ممارس وتلك المتعلقةالتي تقوم عليها المنظومة القانونية لالنتخابات  وتكريسا للمبادئ

 ما قبل الحملة والمتعلقة بفترةالصحفي تتقدم الهيئة بالتوصيات اآلتي ذكرها 

 4102أكتوبر  3و جويلية 5يوم  ويقصد بفترة ما قبل الحملة بالنسبة لالنتخابات التشريعية الفترة الممتدة بين

بفترة ما قبل  . ويقصد4102أكتوبر  42أكتوبر الى  2فترة الحملة االنتخابية الممتدة من يوم  والتي تسبق

والتي  4102أكتوبر  30أوت و 3الحملة بالنسبة للدورة األولى لالنتخابات الرئاسية الفترة الممتدة بين يوم 

 .نوفمبر 40و 0 نوفمبرممتدة بين يوم فترة الحملة االنتخابية ال تسبق

 .بالهيئة الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري يقصد وفيما يلي

 :  فترة ما قبل الحملة تخضع للمبادئ التالية تذكر الهيئة بأن: األولى التوصية

 التعددية في التعبير عن وجهات النظر وعن األفكار وعن البرامج السياسية،-

 ،السمعي والبصريلية وحياد ونزاهة وسائل االتصال استقال-

الموضوعية وعدم االنحياز في تقديم المستجدات واألخبار السياسية والتوازن في تقديم وجهات النظر -

وأراء مختلف االتجاهات السياسية وعدم التمييز بين الشخصيات السياسية على أساس الجنس أو األصول 

 .الدينية واأليديولوجية أوألفكار أو اآلراء الفلسفية أو السياسية االجتماعية أو الجهوية أو ا

 الشفافية ووضع على ذمة العموم جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذه الفترة،-

الخاصة وحرية المعتقد والحرمة الجسدية لألشخاص وشرفهم وعدم  ةالبشرية والحيااحترام الكرامة -

 مة والنظام العام والدفاع الوطني،المساس بمقتضيات الصحة العا
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نذ م الظروف، وبصفة أخصهذه المبادئ في جميع  وفق والبصري العملاالتصال السمعي  وعلى وسائل

 .الترشحاتتاريخ ايداع 

تؤكد الهيئة على ضرورة ضمان التوازن في عرض األفكار ووجهات النظر بين ممثلي : الثانية التوصية

 .ختلف االتجاهات السياسيةالسلطات العمومية وممثلي م

، وفقا للمبادئ المعلن عنها في التوصية والبصريتدعو الهيئة وسائل االتصال السمعي : الثالثة التوصية

 مع معارضةوال، على اعتماد تغطية إعالمية متوازنة بين الشخصيات السياسية وبين األغلبية الحاكمة األولى

ئيس وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة وبمسيري اعتبار التغطية الخاصة برئيس الدولة وبر

ونشطاء األحزاب والتشكيالت السياسية ذات األغلبية والتي تندرج بحكم محتواها وبحكم السياق الذي ترد 

 .فيه في إطار النقاش السياسي الوطني

ال السمعي ضمان النفاذ المتوازن إلي وسائل االتص تؤكد الهيئة على ضرورة: الرابعة التوصية

بين ممثلي السلطات العمومية ومختلف االتجاهات السياسية والموافقين والمنتقدين لها وذلك وفقا  والبصري

 .للمبادئ الواردة بالتوصية االولى

كما تدعو وسائل االتصال السمعي والبصري الى تمكين األحزاب والتشكيالت والشخصيات السياسية غير 

 .وال للمعارضة من النفاذ العادل إليها لتأسيسي أو غير المنتمين لألغلبيةالممثلة في المجلس الوطني ا

تمنع جميع الخطب والتدخالت ذات  والبصري بأنهتذكر الهيئة وسائل االتصال السمعي : الخامسة التوصية

للتمييز على أساس الجنس أو األصل  للعنف أوالطابع السياسي التي تتضمن دعوة للكراهية العرقية أو 

 .اآلراء السياسية أو الدينية الجتماعي أوا

 اتوالتدخالت ذتمنع جميع الخطب  والبصري بأنهتذكر الهيئة وسائل االتصال السمعي : السادسة التوصية

أو للتمييز على أساس الجنس أو األصل  الطابع السياسي التي تتضمن دعوة للكراهية العرقية أو للعنف

 .الدينية اآلراء السياسية أو االجتماعي أو

كما تدعو الهيئة وسائل االتصال السمعي والبصري وجميع الصحفيين الى التزام الحياد وعدم االنحياز في 

التغطية اإلعالمية. كما تدعوهم الى االمتناع عن القيام بالدعاية السياسية لفائدة حزب سياسي أو تشكيلة 

 .األولى سياسية أو شخصية سياسية وفقا للمبادئ الواردة بالتوصية

فيما عدا مقتضيات الضرورة القصوى ، تدعو الهيئة وسائل االتصال السمعي البصري: السابعة التوصية

 الوطني صادر عن رئاسة الجمهورية أو عن رئاسة أو أعضاء المجلس بعدم بث كل خطاب رسمي لإلعالم، 

 .أو عن الحكومة أو عن أعوانهم أو عن مستشاريهم التأسيسي

القصوى لإلعالم كل حدث كبير وغير متكرر طرأ في ظروف استثنائية بصورة واضحة  ويقصد بالضرورة

الطبيعية واالعتداءات اإلرهابية وزيارة أو وفاة شخصية  الكوارث ذلك إعالمية من ةألهميته تغطيويستوجب 

 . سياسية

تكون على أن  الحدث،وعلى وسائل االتصال السمعي البصري أن تحرص، في حالة حصول مثل هذا 

البرامج المخصصة له مجردة تماما عن كل دعاية انتخابية وأن ال تعكس التصريحات فيها أية  في التدخالت

 .  مواقف ذات دالالت دعائية انتخابية

تحرص وسائل االتصال السمعي والبصري عند بث البرامج غير السياسية على عدم دعوة  : الثامنة التوصية

 .لسياسية بغير صفاتهم تلك اآل في حاالت الضرورة القصوى لإلعالمممثلي األحزاب أو الشخصيات ا

 يف التدخالت، على أن تكون والبصري أن تحرص، في هذه الحالة ويجب على وسائل االتصال السمعي

البرامج المخصصة له مجردة تماما عن كل دعاية انتخابية وأن ال تعكس التصريحات فيها أية مواقف ذات 

 .تخابيةدالالت دعائية ان
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تسهر وسائل االتصال السمعي والبصري على منع المتدخلين في برامجها ذات الطابع  : التاسعة التوصية

 .  السياسي من استعمال علم الجمهورية أو شعارها أو النشيد الوطني

 ،تسهر وسائل االتصال السمعي والبصري على تجنب المساس بمبدأي التعددية والتوازن   :العاشرة التوصية

في التعبير عن وجهات النظر واآلراء السياسية، في اطار التغطية اإلعالمية للشخصيات السياسية وممثلي 

 .  الجمعيات والمجموعات و الشخصيات السياسية

وفي جميع الحاالت تلتزم وسائل االتصال السمعي والبصري الحذر الشديد في التغطية اإلعالمية التي 

 .ن والشخصيات السياسية والنشطاء والممثلين السياسيين المنتهية واليتهمتخصصها للمسؤولين السياسيي

تنظيمها للحوارات بين اثنين أو  دوالبصري عنتحرص وسائل االتصال السمعي  : عشر الحادية التوصية

أكثر من ممثلي األحزاب السياسية أو من الشخصيات السياسية على اختيار المشاركين وفقا لمعايير 

 .شفافة ومعقولة ومتالئمة مع الهدف المنشود وبما يضمن التوازن في التعبير عن وجهات النظرموضوعية و

تعمل وسائل االتصال السمعي والبصري على أن تعكس التغطية اإلعالمية لفترة ما  : عشر الثانية التوصية

ازن بين حفاظ على التوقبل الحملة التنوع االجتماعي والثقافي و الديموغرافي والجغرافي مع الحرص على ال

 .الجنسين وبين األجيال

التزاما بمبدأ التعددية تحتسب وسائل االتصال السمعي والبصري ظهور ممثلي  : عشر الثالثة التوصية

األحزاب والمجموعات والشخصيات السياسية في كل تغطية إعالمية أي كانت الصفة الذين يتدخلون تحت 

 .غطائها و مهما كان موضوع التدخل

تذكر الهيئة وسائل االتصال السمعي والبصري بااللتزام بعدم نشر نتائج سبر اآلراء  : عشر الرابعة التوصية

 .والتعاليق المرافقة لها

د وقص يحّجر قيام وسائل اإلعالم خالل الفترة االنتخابية باإلشهار السياسي  : عشر الخامسة التوصية 

اية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، السياسي كّل عمليّة إشهار أو دع باإلشهار

موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة 

 .الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم

عاد الفوري من برامجها لكل تسهر وسائل االتصال السمعي والبصري على االستب :عشر السادسة التوصية

من أعلن ترشحه لالنتخابات من المنشطين ومحرري األخبار ومقدمي البرامج والصحفيين وكل متعاون 

 .يظهر بصفة متواترة بالصورة أو بالصوت في برامجها. ويتم االستبعاد لكامل الفترة االنتخابية

ر أعلن ترشحه لالنتخابات الى تعليق كل نشاط تدعو الهيئة كل مسير أو مدير تحري : عشر السابعة التوصية

 .داخل الوسيلة اإلعالمية إلى حين إجراء االنتخابات والتصريح بنتائجها

المنصوص عليها بالتوصيات السابقة يجب  تاحترام التوازنا ةالهيئة ضرورتؤكد  : عشر الثامنة التوصية

لكترونية لوسائل االتصال السمعي والبصري أيضا احترامها بالنسبة للمضامين المتوفرة على المواقع اال

 .والمتعلقة بالتغطية اإلعالمية

 .و تنطبق هذه األحكام على المضامين السابقة التي يتم تناولها في تعليق صحفي جديد

كافة وسائل االتصال السمعي  لالتصال السمعي البصري  تدعو الهيئة العليا  : عشر التاسعة التوصية

مدونة سلوك خاصة بالتغطية اإلعالمية لالنتخابات، مطابقة للمنظومة القانونية الجاري البصري إلى إعداد 

 .بها العمل و برنامج تغطية واضح

و في جميع الحاالت على وسائل االتصال السمعي البصري والصحفيين التقيد خالل كامل مراحل المسار 

 .م العمل الصحفياالنتخابي بالمبادئ األخالقية وبالقواعد المهنية التي تحك
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يتعلق بتكليف  2014أوت  1مؤرخ في  2014لسنة  21قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
السيد صابر الزوق مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمهام مدير تنفيذي للهيئة 

 بالنيابة
 إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،

 منه، 041و  045الع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين بعد االط

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط  4100ديسمبر  01المؤرخ في  4100لسنة  1وعلى القانون التأسيسي عدد 

 العمومية،

قلة المتعلق بالهيئة العليا المست 4104ديسمبر  41المؤرخ في  4104لسنة  43وعلى القانون األساسي عدد 

المؤرخ  4103لسنة  54لالنتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون األساسي عدد 

 منه، 47وخاصة الفصل  4103ديسمبر  48في 

المتعلق بنشر  4102جانفي  30وعلى القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 

 النتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، 4102جانفي  9و  8 مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي

 .4102أوت  0وعلى مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المنعقد بجلسته بتاريخ 

  : قرر ما يلي

مدير  مفصل وحيد ـ يكلّف السيد صابر الزوق، مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، بمها

 .تنفيذي للهيئة بالنيابة

 بإتمام يتعلق 2014 أوت 19 في مؤرخ 2014 لسنة 22 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار

 الترشح وإجراءات بقواعد والمتعلّق 2014 أوت 1 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد القرار
 التشريعية لالنتخابات

 ابات،نتخلال المستقلة العليا الهيئة مجلس إن

 منه، 041و 55و 53و 21و 32 الفصول وخاّصةً  التونسية، الجمهورية دستور على االطالع بعد

 المؤقت بالتنظيم والمتعلق 4100 ديسمبر 01 في المؤرخ 4100 لسنة 1 عدد التأسيسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية للسلط

 العليا بالهيئة والمتعلق 4104 ديسمبر 41 في المؤرخ 4104 سنةل 43 عدد األساسي القانون وعلى

 وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى لالنتخابات المستقلة

 واالستفتاء، باالنتخابات والمتعلق 4102 ماي 41 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 منه، الثالث الباب من األّول القسم وخاّصةً 

 الترشح وإجراءات بقواعد والمتعلّق 4102 أوت 0 في المؤرخ 4102 لسنة 01 عدد قرارال وعلى

 التشريعية، لالنتخابات

 :يلي ما قرر التداول بعد و

 :كاآلتي نصها 9 الفصل إلى جديدة ثالثة فقرة تضاف ـ األول الفصل

 على ادقةالمص بعد تشريعيّة اتانتخاب ألول بالنسبة المترشحة القائمات وتعفى :(جديدة ثالثة فقرة) 9 الفصل

 .العدلية السوابق بطاقة من بنظير اإلدالء من الدستور


