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 لسنة 30 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 2018 جانفي 2مؤرخ في  2018 لسنة 2قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
 لسنة 30الواردة في الفصل األول من القرار عدد " لالنتخابات التشريعية"بعد عبارة " والبلدية والجهوية" ُتضاف عبارة  ـالفصل األول  :يلي ما رقر اول،لتدا وبعد  رز،والف االقتراع وإجراءات بقواعد والمتعلق 2014 سبتمبر 8 في المؤرخ 2014 لسنة 30 عدد القرار وعلى  ،2017 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة 7 عدد األساسي بالقانون وإتمامه تنقيحهتم  كما واالستفتاء باالنتخابات والمتعلق 2014 ماي 26 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي قانونال وعلى  وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 2012 ديسمبر 20 في المؤرخ 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون وعلى  منه، 133و 126و 75و 55و 54و 34 الفصول وخاصة الدستور على االطالع بعد  نتخابات،لال المستقلة لعلياا الهيئة مجلس إن .والفرز االقتراع وإجراءات بقواعد والمتعلق 2014سبتمبر  8 في المؤرخ 2014
  .كتبالم غلق توقيت في التأخير مدة االعتبار بعين األخذ مع االقتراع مكتب دفتر في وأسبابه التأجيل على التنصيص ويتم المكتب، فتح تأجيل الهيئة إعالم بعد المركز لرئيس يمكن طارئة، ألسباب المحدد الموعد في االقتراع مكتب فتح تعذر صورة في  ): جديد (23الفصل   .الهيئة إعالم عم االقتراع مركز رئيس مع بالتنسيق التعويض يتم الحاالت كل وفي  ): فقرة رابعة جديدة (19الفصل  .مراقبة صندوق االقتراعـ  التحبير في صورة اعتماده،ـ  ، التصويتمسك وتسليم أوراقـ  ، الهويةالتثبت منـ  :راع من عدد من األعضاء من بينهم رئيس المكتب يكّلفون خاصًة بالتالييتكون مكتب االقت  ): فقرة أولى جديدة (11الفصل   .االقتراع في حقه يمارس أن الناخبين، بقائمة ومرسم خارجها، أو الجمهورية داخل مقيم تونسي لكل يحق    ): فقرة أولى جديدة (4الفصل   .رشحين بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة لالستفتاءأو الجهوية أو كل المت  مجموع األصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية أو البلدية : األصوات المصرح بها   . كل ورقة تصويت ال تتضمن أية عالمة مهما كان نوعها :ورقة بيضاء  .االنتخابات أو االستفتاء  فيشخاص الذين يحق لهم التصويتمستخرجة من سجل الناخبين توضع على ذمة العموم وتتضمن بيانات األقائمات  : قائمات الناخبين  ): مّطات ثالثة وثانية عشرة وثالثة عشرة جديدة (2الفصل   :التالية المشار إليه أعاله وتعوض باألحكام 2014 لسنة 30  من القرار عدد49 والفصل 45 والمّطة األولى من الفصل 42الفصل الثالثة من  والفقرة 40 والفقرة الثالثة من الفصل 37 والفصل 32 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 23 والفصل 19والفقرة الرابعة من الفصل  11 والفقرة األولى من الفصل 4 والفقرة األولى من الفصل 2وتلغى أحكام المّطات الثالثة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الفصل   .أعاله إليه المشار 2014 لسنة 30 عدد القرار  من2المّطة السابعة من الفصل  أحكام ُتلغى ـ 2الفصل   .المشار إليه أعاله 2014 لسنة 30 من القرار عدد 42والمّطة الخامسة من الفصل  2 وفي المّطة الرابعة من الفصل 41الواردة في الفصل " االنتخابات التشريعية"بعد عبارة " هويةأو البلدية أو الج"وُتضاف عبارة   .والفرز االقتراع وإجراءات بقواعد والمتعلق 2014 سبتمبر 8 في المؤرخ 2014
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. بذلك الهيئة عالموإ القصوى الضرورة حاالت في إال إيقافها أو تأجيلها يجوز وال توقف دون نهايتها حتى والعد الفرز عملية وتستمر   .االنتخابية الدائرة في الناخبين بقية أصوات فرز مع بالتزامن الداخلي األمن قوات وأعوان العسكريين أصوات وفرز عد ويتم   .االقتراع مكاتب اخل والعد دالفرز عملية وتتم التصويت، عمليات من االنتهاء بعد األصوات وعد فرز عملية االقتراع مكتب أعضاء يباشر  ): جديد (37الفصل   .المكتب غلق توقيت في االقتراع تعليق مدة االعتبار بعين األخذ للهيئة ويمكن. الناخبين بقائمة اإلمضاءات وعدد والباقية التالفة التصويت أوراق وعدد صندوقال فتحة قفل ورقم ومدته االقتراع مكتب بدفتر التعليق أسباب تدوين المكتب رئيس يتولى االقتراع، لعملية المؤقت التعليق حالة وفي  .المركز أو المكتب بغلق اإلذن أو االقتراع لعملية العادي السير لتأمين الالزمة الفورية اإلجراءات التخاذ للهيئة الحيني باإلعالم يقوم أن لىع المركز، أو المكتب في مؤقتة بصورة االقتراع عملية تعليق االقتراع مركز لرئيس يمكن االقتراع، لعملية العادي السير استمرار معها يتعذر التي القصوى الضرورة حالة وفي  ): فقرتان ثانية وثالثة جديدتان (32الفصل   .والمكتوبة والبصرية السمعية االتصال وسائل طريق عن قتراعلال الجديد الموعد عن اإلعالن الهيئة وتتولى للهيئة االلكتروني بالموقع التأجيل قرار وينشر. االنتخابي القانون من 105 للفصل طبقا وذلك مجلسها من معلل بقرار المكاتب هذه في االقتراع تأجيل يمكنها أكثر، أو اقتراع بمكتب االنتخابات إجراء استحالة للهيئة تبين وإذا  مكرر وفقرة ثانية إلى الفصل 8 والفصل 3أعاله فقرة ثالثة إلى الفصل  إليه المشار 2014   لسنة 30 عدد يضاف إلى القرار ـ 3الفصل   . النتائج جمع في الثالث النظير ويعتمد االقتراع، بصندوق المحضر من نظير ويوضع به، اصالخ الفرز عملية محضر من نظيرا اقتراع مكتب كل أمام أعضائه من يعوضه من أو المكتب رئيس يعّلق  ): جديد (49الفصل   الحالة، بحسب صندوق، كل من المستخرجة األوراق عدد أو االقتراع، صندوق من المستخرجة التصويت أوراق عددـ   ): مّطة أولى جديدة (45الفصل   .االقتراع مكتب تردف في ذلك ويدون مرجحا، المكتب رئيس صوت يكون األصوات تساوي وعند االقتراع، مكتب أعضاء من للحاضرين المطلقة باألغلبية ملغاة التصويت ورقة تعتبر االختالف حالة في  ): فقرة ثالثة جديدة (42الفصل   .والعد الفرز عملية في بالشروع المكتب رئيس يأذن ثم. بالمحضر ذلك كل على والتنصيص التطابق، عدم سبب عن التحري يتم اإلمضاءات، وعدد التصويت أوراق عدد بين التطابق عدم تأّكد فإذا أخرى، مرة اإلحصاء يعاد عنها، يقّل أو الناخبين بقائمة اإلمضاءات عدد يفوق عددها كان وإذا. الصندوق من المستخرجة األوراق عدد مع الناخبين قائمة في اإلمضاءات عدد تطابق من المكتب رئيس يتحقق كما  ): فقرة ثالثة جديدة (40الفصل   . انتهائه قبل الفرز نتائج حول معلومات بأية التصريح االقتراع مكتب وأعضاء رئيس على ويحجر  .المكتب رئيس من بإذن إال إليه الرجوع أو مغادرته المكتب داخل الموجودين لألشخاص يجوز وال
 وفقرة ثالثة إلى الفصل 44 وفقرة ثالثة إلى الفصل 40رتان رابعة وخامسة إلى الفصل  وفق36 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 19 والفصل 17
  .الهيئة تضبطه أجل في االقتراع يوم قبل والجهوية البلدية لالنتخابات بالنسبة الداخلي األمن قوات وأعوان للعسكريين التصويت عملية وتجري  ):فقرة ثالثة (3الفصل   : فيما يلي نصها50
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      التليلي منصريمحمد       رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  .2018 جانفي 2في  تونس  .وبالموقع االلكتروني للهيئة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر .الداخلي األمن قوات وأعوان سكريينالع بتصويت الخاصة االنتخابية المواد وتأمين لحفظ الضرورية التدابير الهيئة وتتخذ  ):فقرة ثالثة (50الفصل  .المستخرجة األوراق عدد مجمل مع المطابقة هذه تتم بالعسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي، خاصة تصويت أوراق إليها ضمت التي االقتراع مكاتب إلى وبالنسبة  ):الثةفقرة ث (44الفصل  .الفرز في الشروع وقبل محتواها، عن الكشف دون كامل بشكل التصويت أوراق مزج ذلك بعد ويتم   .الفرز بمحضر ذلك ويدون ةحد على صندوق كل إلى بالنسبة المطابقتين هاتين تتم الجهوية، أو البلدية االنتخابية الدائرة لنفس تابعة أخرى اقتراع مكاتب إلى ضمها تم والتي الداخلي األمن قوات وأعوان بالعسكريين الخاصة االقتراع صناديق إلى وبالنسبة  ):فقرتان رابعة وخامسة (40الفصل  .ذلك بجانب ويختم ويمضي الخطأ إصالح المكتب رئيس يتولى االقتراع، عملية محضر في مادي خطأ تسرب صورة وفي  ):فقرة رابعة (36الفصل  .ات األمن الداخليالعسكريين وأعوان قو من للناخبين المخصص االقتراع مكتب أو مركز مدخل في الناخبين قائمات تعليق يتم وال به، المرسمين الناخبين قائمة من نسخة اقتراع مكتب أو مركز كل بمدخل يعّلق  : مكرر19الفصل  .االقتراع ومكاتب مراكز محيط في التصويت، مكاتب من خروجهم عند من الداخليمن العسكريين وأعوان قوات األ الناخبين آراء استطالع ويحجر  ):فقرة ثانية (17الفصل  .الجهوية أو البلدية االنتخابية الدائرة لنفس تابعة أخرى اقتراع مكاتب إلى الفرز أثناء ضمها ويتم الهيئة تحددها اقتراع مكاتب في العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي تصويت يتم  :مكرر 8الفصل 


