
 

 

المتعلق باالنتخابات    2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16يتعلق بتنقيح واتمام القانون األساسي عدد  

عدد   األساسي  بالقانون  وإتمامه  تنقيحه  تم  كما  في    2017لسنة    7واالستفتاء    2017فيفري    14المؤرخ 

 2019أوت   30المؤرخ في  2019لسنة   76وبالقانون األساسي عدد 

 1الفصل 

  25و   21و   10و  4والفصول    3أحكام النقاط السابعة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر من الفصل  تُلغى  

  49والنقطة األولى من الفصل    45والفقرة األولى من الفصل    44و   41و  40و  39و   30و   29و   28و  27و

 52فصل  سادس عشر والنقطة الرابعة من ال  49سادسا والفقرة الثالثة من الفصل    49رابعا و   49والفصلين  

  77والفقرة الثانية من الفصل    76و  70والفصلين    68والفقرة األولى من الفصل    66و   59و   57والفصول  

)جديد( والنقطة األولى من    84والفصلين    83والنقطتان األولى والثانية من الفصل    82و  80والفصلين  

والنقطة الثانية من    93ل  والنقطة األولى من الفص  91والفصل    90والفقرة األولى من الفصل    86الفصل  

والفقرة األخيرة من الفصل    103)جديد( و  101)جديد( والفصلين    98والفقرة الرابعة من الفصل    94الفصل  

والفقرة    106)جديد( والنقطة األولى من الفصل    143مكّرر و   117و   117و  116و  113والفصول    104

لسنة   16من القانون األساسي عدد  167فصل  وال  164والفقرة األخيرة من الفصل   163الثانية من الفصل 

المتعلّق باالنتخابات واالستفتاء كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي    2014ماي    26المؤرخ في    2014

 30المؤرخ في    2019لسنة    76وبالقانون األساسي عدد    2017فيفري    14المؤرخ في    2017لسنة    7عدد  

 لية: وتُعّوض باألحكام التا 2019أوت 

 )النقاط السابعة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر جديدة(:  3الفصل 

هي المدّة السابقة للحملة االنتخابية أو   مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية أو ما قبل حملة االستفتاء: •

 ة. السابقة لحملة االستفتاء وتمتدّ شهرين قبل الحملة االنتخابي

قبل  المصاريف االنتخابية: • فترة ما  أثناء  بها  التعّهد  تم  التي  والعينية  النقدية  النفقات  هي مجموع 

الحملة وفترة الحملة من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهالكها أو دفعها 

 صول على صوته. لتسديد نفقات الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء لنيل ثقة الناخب والح

هو كّل أنشطة الدعاية التي يتّم القيام بها خالل الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء   اإلشهار السياسي: •

والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري، عبر وسائط إشهارية ثابتة أو ُمتنقلة ُمركزة باألماكن  

اإل وسائل  عبر  أو  الخاّصة،  أو  العمومية  الوسائل  أو  أو  المكتوبة  أو  البصريّة  أو  السمعيّة  عالم 

اإللكترونيّة، أو عبر وسائط إلكترونية، والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضدّ ُمترّشح أو قائمة أو  

 حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين. 

الوطنية: • والبصري  السمعي  اإلعالم  ا وسائل  والبصري  السمعي  االتصال  منشآت  لعمومية  هي 

 والخاّصة والجمعياتية الُمنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري. 

 )جديد(:  4الفصل 

المسار االنتخابي وشفافيته وتنظم  ُمتابعة  المحليون واألجانب  المالحظون والضيوف والصحفيون  يتولى 

 الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.

 )جديد(:  10الفصل 



ا البعثات  تُضبط  بإعانة  الهيئة  تتولى  بلدية. كما  بالنسبة إلى كّل  انتخابية  لهيئة قائمةالناخبين في كل دائرة 

التونسيين  إلى  بالنسبة  وُمراجعتها  الناخبين  قائمات  ضبط  بالخارج،  التونسية  القنصليّة  أو  الدبلوماسية 

والنصو القانون  بهذا  المنصوص عليها  الشروط واإلجراءات  الصادرة عن بالخارج، طبق  التطبيقية  ص 

 الهيئة. 

 )جديد(:  21الفصل 

يُقدّم مطلب الترّشح لالنتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة الُمترشحة أو أحد أعضائها، طبق  

 روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. 

 ويتضمن مطلب الترّشح ومرفقاته وجوبا: 

 ،أسماء الُمترشحين وترتيبهم داخل القائمة •

 تصريحا باستيفاء كافة شروط الترّشح ممضي من كافة الُمترشحين،  •

 نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر، •

 تسمية القائمة،  •

 رمز الحزب أو القائمة االئتالفية أو الُمستقلّة،  •

 تعيين ُممثّل عن القائمة من بين الُمترشحين، •

قائمة تكميلية ال يقّل عدد الُمترشحين فيها عن اثنين، وال يزيد في كل األحوال عن عدد الُمترشحين  •

 ،25و  24في القائمة األصلية، مع ُمراعاة أحكام الفصلين 

 ما يُفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة الُمنقضية،  •

 شهادة في إبراء الذّمة من األداءات،  •

تتولى    3دد  بطاقة ع • العدلية في الجرائم القصديّة، أو وصل االستالم على أن  خالية من السوابق 

 الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلّوها من السوابق.

من    50و  12ما يُفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في اآلجال المنصوص عليها بالفصول   •

المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح   2018أوت    1المؤرخ في    2018لسنة    46القانون عدد  

لواجب   الخاضعين  لألشخاص  بالنسبة  المصالح،  وتضارب  المشروع  غير  اإلثراء  وبمكافحة 

 من نفس القانون،  5التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 

ال • للترشحات  بالنسبة  السياسية  لألحزاب  الُمحاسبية  الوضعية  تسوية  اثبات  في  حزبية  شهادة 

 واالئتالفية. 

 وتُسلّم الهيئة وصال ُمقابل مطلب الترّشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحاالت تصحيح مطالب الترّشح بما في ذلك الحاالت التي يُمكن فيها التصحيح 

 باالعتماد على القائمة التكميليّة. 

 )جديد(:  25الفصل 

د فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الثالثة  يتعيّن على كل قائمة ُمترشحة في دائرة يُساوي عدد المقاع

 األوائل فيها ُمترشحة أو ُمترشحا ال يزيد سنّه عن خمس وثالثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترّشح.

كما يجب أن تضم كل قائمة ُمترشحة بدائرة يُساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق ستة أن تضّم من بين كل ثالثة 

ة القائمة، ُمترشحة أو ُمترشحا ال يزيد عن خمس وثالثين سنة في تاريخ تقديم مطلب  ُمترشحين تباعا في بقي

 الترّشح. 



 وتسقط القائمة التي ال تحترم هذه الشروط.

 )جديد(:  27الفصل 

يُمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلّق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الُممثّل  

أو أعضاء بقية القائمات الُمترشحة بنفس الدائرة اإلنتخابية أمام المحاكم اإلدارية االبتدائية  القانوني للحزب 

الُمختّصة تُرابيا وأمام المحكمة اإلدارية اإلبتدائية بتونس بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلّق بالقائمات 

 الُمترشحة في الخارج. 

 اريخ اإلعالم بالقرار أو التعليق.يتّم الطعن في أجل أقصاه ثالثة أيام من ت

الهيئة واألطراف   تبليغها إلى  يُفيد  بالمؤيدات وبما  ُمعلّلة مصحوبة  بمقتضى عريضة كتابية  الطعن  يُرفع 

المشمولة بالطعن ويجب أن يتضّمن محضر التبليغ ما يُفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم  

 طراف في أجل أقصاه يوم جلسة الُمرافعة المعينة من المحكمة.ُمرفقة بما يُفيد تبليغها لأل

 وال تكون إنابة المحامي وجوبيّة. 

 )جديد(:  28الفصل 

تتولى كتابة المحكمة اإلدارية االبتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا لرئيس المحكمة الذي يتولى تعيينها  

 حاال لدى إحدى الدوائر اإلبتدائية. 

 يُعيّن رئيس الدائرة االبتدائية الُمتعهدة ُمقّررا يتولى التحقيق في القضية تحت إشرافه.

يتولى رئيس الدائرة الُمتعهدة تعيين جلسة ُمرافقة في أجل قدره ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء 

 األطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ه ثالثة أيام من تاريخ جلسة الُمرافعة ويتّم إعالم األطراف بالحكم في  تبّت الدائرة في الدعوى في أجل أقصا

 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.  48أجل أقصاه 

 )جديد(:  29الفصل 

 يُمكن استئناف األحكام االبتدائية أمام المحاكم اإلدارية االستئنافية الُمختّصة ترابيا.

مولة بالحكم االبتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ  يرفع الطعن من األطراف المش

اإلعالم بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون ُمعلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر اإلعالم بالطعن وبما 

ظاتها  يُفيد تبليغها إلى الجهة الُمستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحو

 ُمرفقة بما يُفيد تبليغها لألطراف في أجل أقصاه يوم جلسة الُمرافعة. 

 وتكون إنابة الُمحامي وجوبية.

 )جديد(:  30الفصل 

تتولى كتابة المحكمة اإلدارية االستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يتولى  

الدائرة االستئنافية جلسة ُمرافعة في أجل أقصاه  تعيينها حاال لدى إحدى الدوائر االستئنافية يُعيّن رئيس   .



لتقديم   كتابيا  أثرا  تترك  وسيلة  بأّي  األطراف  واستدعاء  الطعن  عريضة  ترسيم  تاريخ  من  أيام  ثالثة 

 ملحوظاتهم. 

ساعة من تاريخ جلسة الُمرافعة وللدائرة    48تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه  

  48أذن بالتنفيذ على الُمسودّة. ويتم إعالم األطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه أن ت

 ساعة من تاريخ التصريح به.

 ويكون الحكم باتا وال يقبل أّي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

 )جديد(:  39الفصل 

إسمها فإنّه يفقد آليا عضويته في اللجان   إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الكتلة التي ترشح تحت 

 النيابية وأي مسؤولية في المجلس توالها تبعا النتمائه ذاك.

 ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الكتلة التي تّمت االستقالة منها.

 )جديد(:  40الفصل 

 لجمهورية. يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم الترّشح لمنصب رئيس ا

العمر خمسا وثالثين سنة على األقّل وغير   بالغا من  أن يكون  تقديمه ترشحه  يوم  الُمترشح  ويُشترط في 

محكوم عليه من أجل جريمة قصديّة وأن يتوفر فيه شرط عدم تضارب المصالح وأن يكون في وضعية  

دّم ضمن ملّف ترّشحه تعّهدا بالتخلي  جبائية قانونية. وإذا كان حامال لجنسية غير الجنسية التونسية فإنّه يُق

 عن الجنسية األخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. 

 ويتضّمن ملف الترّشح وجوبا: 

تتولى    3بطاقة عدد   • العدلية في الجرائم القصديّة، أو وصل االستالم على أن  خالية من السوابق 

 .الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلّوها من السوابق

من    50و  12ما يُفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في اآلجال المنصوص عليها بالفصول   •

المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح   2018أوت    1المؤرخ في    2018لسنة    46القانون عدد  

لواجب   الخاضعين  لألشخاص  بالنسبة  المصالح،  وتضارب  المشروع  غير  اإلثراء  وبمكافحة 

 من نفس القانون،  5لمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل التصريح با

 ما يُفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة الُمنقضية،  •

 شهادة ابراء الذّمة من األداءات. •

 )جديد(:  41الفصل 

رؤساء  تتّم تزكية الُمترّشح لالنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من خمسين من  

مجالس الجماعات المحليّة الُمنتخبة أو من ثالثين ألف من الناخبين الُمرسمين والُموزعين على األقل على  

 عشرة دوائر انتخابية على أن ال يقّل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

 يُمنع على أي ُمزّك تزكية أكثر من ُمترّشح 



أشهر من اليوم الُمزمع فيه تنظيم االنتخابات الرئاسية، اإلعالن عن إمكانية البدء في   6تتولى الهيئة، قبل  

انتخابات  تنظيم  واحد في صورة  إلى شهر  المدّة  الترّشح. وتُختصر  في  للراغبين  بالنسبة  التزكيات  جمع 

 رئاسية سابقة ألوانها. 

يتولى الراغب في الترّشح، في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات، مدّ الهيئة بقائمة الممثلين الُمعتمدين  

من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعّهد كل من الراغب في الترّشح وممثليه الُمصّرح بهم بضمان صّحة  

يئة عند البّت في ملفات الترّشح على قائمات  التزكيات التي يتم جمعها واإلدالء بها إلى الهيئة. وتعتمد اله

 الُمزكين المؤشر عليها من قبل كل من المترشح وممثليه الُمعتمدين دون سواها. 

وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترّشح والتثبّت 

المكا قائمة  ضبط  لذلك  وتتولى  فيها.  بموقعها  الفوري  ونشرها  فيها  والتثبّت  التزكيات  بقبول  الُمكلفة  تب 

 اإللكتروني. 

من هذا القانون، إعالم الُمترشحين الذين تبيّن    45وتتولى الهيئة، خالل األجل المنصوص عليه بالفصل  

ضه  تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص ال تتوفّر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعوي

 ساعة من تاريخ اإلعالم، وإاّل ترفض مطالب ترّشحهم.  48في أجل 

 )جديد(:  44الفصل 

بعد  إاّل  الترّشح  إيداع مطلب  قبول  يُمكن  ينوبه، وال  أو من  الُمترشح  قبل  الهيئة من  لدى  الترشحات  تُقدّم 

  41بالفصلين  االستظهار بوصل الضمان المالي والعدد األدنى المطلوب من التزكيات المنصوص عليهما  

 من هذا القانون. 42)جديد( و

 ويتضّمن مطلب الترّشح وُمرفقاته وجوبا: 

 اإلسم الكامل للمترشح وتاريخ والدته ومكانها ودينه،  •

االسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره في حالة عدم   •

 تقديم المطلب من الُمترّشح نفسه،

 ستيفاء كافة شروط الترشح ممضي من قبل الُمترشح، تصريحا با •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للُمترشح أو جواز السفر، •

شهادة في ثبوت الجنسيّة التونسية للمترّشح، وبالنسبة لحاملي جنسية أجنبيّة أو أكثر تعّهدا ُمعّرفا  •

التصري  عند  األجنبية  الجنسيات  أو  الجنسيّة  عن  بالتخلّي  رئيسا  باإلمضاء  الُمترّشح  بانتخاب  ح 

 للجمهوريّة، 

 وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آالف دينار لدى الخزينة العاّمة للبالد التونسية، •

 قائمة الُمزّكين،  •

 ما يُفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة الُمنقضية،  •

 شهادة في إبراء الذّمة من األداءات،  •

تتولى    خالية من   3بطاقة عدد   • العدلية في الجرائم القصديّة، أو وصل االستالم على أن  السوابق 

 الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلّوها من السوابق.

من    50و  12ما يُفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في اآلجال المنصوص عليها بالفصول   •

تعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح المُ   2018أوت    1المؤرخ في    2018لسنة    46القانون عدد  

لواجب   الخاضعين  لألشخاص  بالنسبة  المصالح،  وتضارب  المشروع  غير  اإلثراء  وبمكافحة 

 من نفس القانون،  5التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 



الحزبيّة   • للترشحات  بالنسبة  السياسية  لألحزاب  الُمحاسبيّة  الوضعية  تسوية  اثبات  في  شهادة 

 ئتالفية. واال

 ويُسلّم وصل في ذلك.

 وتضبط الهيئة إجراءات وحاالت تصحيح مطالب الترّشح.

 )فقرة أولى جديدة(: 45الفصل 

تبّت الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترّشح وتضبط قائمة الُمترشحين المقبولين في أجل أقصاه سبعة  

ترشحين المقبولين بمقّر الهيئة ونشرها بموقعها أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المُ 

 االلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

 )نقطة أولى جديدة(: 49الفصل 

الفصل   في  ورد  لما  تعويض 45خالفا  ويتم  أيام  أربعة  أقصاه  أجل  في  الترشح  مطالب  في  الهيئة  تبّت   ،

 ساعة.  24الُمزكين في أجل 

 رابعا )جديد(:  49الفصل 

 ال يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب. 

 من مجلس جهوي. ال يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر 

 كما ال يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي. 

 وال يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة.

 سادسا )جديد(:  49الفصل 

القائمة رئيس  قبل  من  الهيئة  إلى  الجهوية  أو  البلدية  لالنتخابات  الترّشح  مطلب  أحد   يُقدّم  أو  الُمترشحة 

 أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. 

 ويتضّمن مطلب الترّشح وُمرفقاته وجوبا: 

 أسماء الُمترشحين وترتيبهم داخل القائمة، •

 تصريحا باستيفاء كافّة شروط الترّشح ممضى من كافّة الُمترشحين،  •

 نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،  •

 تسمية القائمة،  •

 ائمة، رمز الق •

 تعيين ُممثل عن القائمة من بين الُمترشحين، •

قائمة تكميلية ال يقّل عدد الُمترشحين فيها عن ثالثة، وال يزيد في كل األحوال عن عدد الُمترشحين  •

 في القائمة األصليّة، مع مراعاة أحكام الفصول الُمتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

 بة على الدخل للسنة الُمنقضية، ما يٌفيد القيام بالتصريح السنوي بالضري  •

 شهادة إبراء الذّمة من األداءات البلدية والجهوية، •



تتولى    3بطاقة عدد   • خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل االستالم على أن 

 الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلّوها من السوابق.

من    50و  12صالح، في اآلجال المنصوص عليها بالفصول  ما يٌفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والم •

الُمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح   2018أوت    1المؤرخ في    2018لسنة    46القانون عدد  

لواجب   الخاضعين  لألشخاص  بالنسبة  المصالح،  وتضارب  المشروع  غير  اإلثراء  وبمكافحة 

 س القانون، من نف 5التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 

 شهادة في اثبات الوضعية الُمحاسبية لألحزاب السياسية بالنسبة للترشحات الحزبية واالئتالفية.  •

 وتُسلّم الهيئة وصال ُمقابل الترّشح. 

وتضبط الهيئة إجراءات وحاالت تصحيح مطالب الترّشح بما في ذلك الحاالت التي يُمكن فيها التصحيح 

 لية.على القائمة التكمي  باالعتماد 

 سادس عشر )فقرة ثالثة جديدة(:  49الفصل 

وفي كّل الحاالت ال يتّم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدّة الُمتبقية بين ُمعاينة الشغور أو حّل المجلس أو  

انحالله والموعد الدوري لالنتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقّل عن ستة أشهر. كما ال يتم تنظيم هذه  

تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة  االنتخابات خالل السنة التي تشهد إجراء انتخابات  

 ألوانها. ويتّم تأجيلها لما بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات. 

 )نقطة رابعة جديدة(: 52الفصل 

 المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القائمات الُمترشحة الُمترشحين واألحزاب.

 )جديد(:  57الفصل 

 الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء جميع أشكال اإلشهار السياسي. تُحّجر خالل 

التجاري ومن بينها الالفتات والركائز   التسويق  التي تعتمد وسائل وتقنيات  إشهارا سياسيا األنشطة  ويُعدّ 

اإلعالم،   وسائل  مختلف  عبر  اإلشهارية  والومضات  والإعالنات  الُمتنقلة،  اإلشهار  ووسائل  اإلشهارية 

تخدام ُمحسنات محركات البحث التجارية والروابط المدعومة على شبكات التواصل االجتماعي وبقية  واس

تعتبر   أن  يُمكن  وتواترها ومضمونها  نطاقها  من خالل  التي  األنشطة  من  وغيرها  اإللكترونية،  الوسائط 

 إشهارا سياسيا. 

دمات اإلشهارية المذكورة أعاله لم يأذن  ويتعيّن على كل ُمترّشح أو قائمة ُمترشحة أو حزب ُمستفيد من الخ

بها أن يقوم بما من شأنه أن يضع حدّا لها وأن يُعلم بها الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا فور بتّها أو نشرها  

 أو تعليقها أو ُمعاينتها. 

بتة أو ُمتنقلة أو  ويُمكن للُمترشح في االنتخابات الرئاسية خالل الحملة االنتخابية استعمال وسائط إشهارية ثا

 إلكترونية، وتضبط الهيئة شروطه. 

 )جديد(:  59الفصل 

والمواكب   واالستعراضات  العموميّة  االجتماعات  واالستفتاء  باالنتخابات  الُمتعلقة  الدعاية  أنشطة  تشمل 

 والتجمعات. 



لكترونية، بما  وتتمثّل وسائل الدعاية في كّل أدوات الحملة المكتوبة والسمعيّة والبصرية وفي الوسائط اإل

 فيها اإلعالنات االنتخابية والُمعلقات والمناشير والبرامج واإلعالم بمواعيد االجتماعات.

 )جديد(:  66الفصل 

للمترشحين والقائمات الُمترّشحة بالنسبة إلى االنتخابات ولألحزاب بالنسبة إلى اإلستفتاء، في نطاق الحملة 

وسائل اإلعالم السمعي والبصري الوطنية. وتتولى الهيئة الُمكلفة  االنتخابية أو حملة االستفتاء، استعمال  

باالتصال السمعي البصري قبل انطالق الفترة اإلنتخابية أو فترو اإلستفتاء نشر قائمة وسائل اإلعالم الوطنية  

 الُمنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري. 

اإلعالم   وسائل  استعمال  المساحات ويُحّجر  غير  في  خاّصة  برامج  أو  حصريّة  بلقاءات  للقيام  األجنبية 

الُمخّصصة للحملة. يُمنع على اإلعالميين والصحفيين والُمنشطين الُمترشحين في اإلنتخابات الرئاسية أو 

التشريعية أو البلدية أو الجهوية الظهور صورة أو صوتا بالبرامج اإلذاعية والتلفزية في وسائل اإلعالم  

 السمعية والبصرية خالل الحملة االنتخابية في غير المساحات الُمخّصصة للحملة.

 )فقرة أولى جديدة(: 68الفصل 

تسري كافة المبادئ والقواعد الُمنظمة للحملة على أّي وسيلة إعالم إلكتروني وأي رسالة ُموجهة للعموم  

 االستفتاء. عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية االنتخابية أو الُمتعلقة ب

 )جديد(:  70الفصل 

يُمنع خالل الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء، بث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة ُمباشرة أو غير 

 ُمباشرة باالنتخابات واالستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة الُمتعلقة بها عبر مختلف وسائل اإلعالم. 

 )جديد(:  76الفصل 

ال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة الُمترشحة أو الُمترشح أو الحزب يُعتبر تموي

بالنسبة إلى قائماته الُمترشحة في االنتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو ُمرّشحه في االنتخابات الرئاسية  

 أو االستفتاء. 

 )فقرة ثانية جديدة(: 77الفصل 

الحملة لكل قائمة ُمترشحة أو ُمترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب  ويُمكن تمويل  

عشرين مّرة األجر األدنى المضمون في القطاعات غير الفالحية للفرد الواحد بالنسبة إلى االنتخابات البلدية  

اء، وذلك لكل قائمة ُمترشحة أو  والجهوية والتشريعية وثالثين مّرة بالنسبة إلى اإلنتخابات الرئاسية واالستفت

 ُمترشح أو حزب.

 )جديد(:  80الفصل 

 يُحّجر كل تمويل للحملة يكون ُمقنّعا، أو مصدره مجهوال، أو غير مشروع. 

ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات واألفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويال أجنبيا  

أو هديّة أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية الُمتأتية من شخص أجنبي أو مصدرها    المال الذي يتّخذ شكل هبة

 أجنبي. 



وال يُعدّ تمويال أجنبيا تمويل التونسيين بالخارج للقائمات الُمترشحة عن الدوائر االنتخابية بالخارج أو تمويل  

 الُمترشح لالنتخابات الرئاسية الُمقيم بالخارج لحملته االنتخابية. 

يُمنع تمويل الحملة بصفة ُمقنعة أو بمصادر مجهولة المصدر. ويُعتبر تمويال ُمقنعا استعمال وسائل اإلدارة 

عالقة   لها  بأنشطة  الجمعيات  قيام  أو  االنتخابية،  الحملة  في  العموميين  األعوان  أو  العمومية  الموارد  أو 

 باشرة أو غير مباشرة.بالترويج لفائدة ُمترشح أو قائمة ُمترشحة أو حزب سياسي بصفة م

 )جديد(:  82الفصل 

على كّل قائمة ُمترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة االنتخابية أو 

حملة االستفتاء. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ضبط إجراءات  

ح تحديد  أو  وغلقه  الحساب  فتح فتح  خصوصية  االعتبار  بعين  األخذ  مع  االنتخابيّة  للحملة  موّحد  ساب 

 الحسابات بالخارج. 

بالحملة وفي   بنكي أو بريدي وحيد خاص  لكّل قائمة ُمترشحة أو ُمترشح أو حزب الحق في فتح حساب 

ل رفض  الحصول على وسائل الدفع الُمتصلة به لدى المؤسسة البنكية أو البريدية التي يختارها. وفي حا

المؤسسة البنكية أو البريدية تمكين القائمة الُمترشحة أوالُمترشح أوالحزب من هذا الحق يُمكنه اإلعتراض 

  48بحسب الحالة لدى البنك المركزي التونسي أو الديوان الوطني للبريد الذي يتولى في أجل ال يتجاوز  

 ساعة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان حق الُمعترض. 

ترشح أو رئيس القائمة أو الُممثّل القانوني للحزب وكيال للتصّرف في الحساب البنكي الوحيد وفي  ويعين المُ 

 المسائل الماليّة والُمحاسبيّة للحملة، ويُصّرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة. 

 )نقطتان أولى وثانية جديدتان(:  83الفصل 

( ترصد فيه المبالغ الُمخّصصة للحملة )جديد   82فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد طبقا للفصل   •

 وتٌصرف منه جميع المصاريف،

مدّ الهيئة بُمعّرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحّمل مسؤوليّة صرف  •

 المبالغ الُمودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد باسم القائمة الُمترشحة أو الُمترّشح أو الحزب.

 )جديد(:  84الفصل 

على كّل حزب أو ائتالف يُقدّم أكثر من قائمة ُمترشحة أن يُمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكّل العمليّات الُمنجزة  

في مختلف الدوائر االنتخابية التي يُقدّم فيها قائمات ُمترّشحة. يتّم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام  

إمضاء السجالت من قبل رئيس القائمة الُمترشحة أو الممثل القانوني  التسلسل الزمي للتسجيالت الُمحاسبيّة و

للحزب أو لالئتالف االنتخابي وذلك فضال عن الحسابية الخاّصة بكّل دائرة انتخابيّة التي يتّم إعدادها من  

 قبل القائمة الحزبيّة أو االئتالفية المعنيّة. 

 )نقطة أولى جديدة(: 86الفصل 

)جديد( والحسابية لكل دائرة انتخابية    84و   83إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين  

والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي 

 ح بعنوان الحملة.بنتائج االنتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتو



 )جديد(:  89الفصل 

بقواعد تمويل الحملة  الُمترّشح أو الحزب،  الُمترشحة أو  القائمة  التزام  الهيئة خالل الحملة مراقبة  تتولى 

االنتخابية أو حملة االستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك  

 لمالية والبنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد. محكمة المحاسبات ووزارة ا 

 )جديد(:  90الفصل 

البريدية   أو  البنكية  الحسابات  فتح  عملية  على  للبريد  الوطني  والديوان  التونسي  المركزي  البنك  يُشرف 

 المذكورة ويسهران على عدم فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي لكل ُمترشح أو قائمة ُمترشحة أو حزب، 

 ويتوليان مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات. 

يتعيّن على البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ووزارة المالية انطالقا من تاريخ نشر قرار 

بي  الهيئة المتعلّق بروزنامة االنتخابات أو االستفتاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون التمويل األجن 

لالنتخابات واالستفتاء. كما يتعيّن عليهم مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات في أجل ال يتجاوز اليوم الموالي ليوم 

 االقتراع بتقارير حول أعمال الرقابة التي تّم إنجازها واإلجراءات التي تّم اتخاذها في الغرض.

 )جديد(:  91الفصل 

ارد ومصاريف كّل قائمة ُمترشحة أو ُمترّشح أو حزب، تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على مو

والُمخّصصة للحملة، والتثبّت من االلتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي أو  

 البريدي الوحيد ومصاريفه. 

 )نقطة أولى جديدة(: 93الفصل 

المترّشحين   إلى  بالنسبة  بالحملة  الُمتعلقة  المصاريف  كل  القائمات  إنجاز  أو  السياسية  األحزاب  أو 

 الُمترّشحةمن خالل الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح للغرض والُمصّرح به لدى الهيئة، 

 )نقطة ثانية جديدة(: 94الفصل 

 قائمة الحسابات البنكية أو البريدية المفتوحة من قبل القائمات الُمترّشحة أو الُمترشحين أو األحزاب، 

 جديد )فقرة رابعة جديدة(:  98الفصل 

%، تُشلّط محكمة المحاسبات  75وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف اإلنفاق بأكثر من  

عقوبة ماليّة تُساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ الُمجاور للسقف على كل قائمة ُمترشحة أو ُمترشح أو حزب  

 ُمخالف وتُصّرح بإسقاط عضوية كل عضو ترّشح عن تلك القائمات. 

 جديد(: ) 101الفصل 

تتّم دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أدناه ثالثة أشهر قبل يوم اإلقتراع بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية  

والرئاسية والجهوية والبلدية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة لالستفتاء وفي أجل أدناه شهرا بالنسبة لالنتخابات 

 السابقة ألوانها واالنتخابات الجزئية. 

 )جديد(:  103ل الفص



بالفصل   الواردة  االقتراع  بموعد  الُمتعلقة  األحكام  عن  النظر  التصويت  102بصرف  عملية  تُجرى   ،

للتونسيين بالخارج بالنسبة لالنتخابات واالستفتاء في يوم واحد من األيام الثالثة الُمنتهية بيوم االقتراع داخل 

 الجمهورية. 

 لكل دولة تنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارج. وتُضبط الهيئة اليوم الُمحدّد لالقتراع

ويُمكن للهيئة اعتماد آلية االقتراع عن بُعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج، وذلك وفقا لما تضبطه من  

 شروط وإجراءات.

 )فقرة أخيرة جديدة(:  104الفصل 

 طابق للهيئة. تتم الدعوة لالنتخابات بعد التمديد بأمر حكومي بناء على رأي مُ 

 )جديد(:  113الفصل 

تتم دعوة الناخبين إلى االستفتاء بأمر حكومي يُلحق به مشروع النص الذي سيُعرض على االستفتاء. ويُنشر  

 هذا األمر وُملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

 )جديد(:  116الفصل 

 يُمكن لألحزاب الُمشاركة في حملة االستفتاء. 

لراغبة بالمشاركة في االستفتاء تصريحا للغرض لدى الهيئة وفق اإلجراءات واآلجال التي  تودع األطراف ا

 تضبطها الهيئة.

للمعلّقات   الُمخّصصة  واألماكن  العمومية  اإلعالم  وسائل  استعمال  في  الُمساواة  على ضمان  الهيئة  تعمل 

 تفتاء. االنتخابية بين األطراف التي أودعت تصريحا برغبتها بالمشاركة في االس

 )جديد(:  117الفصل 

تُعلن الهيئة عن نتيجة االستفتاء بالتصريح بمجموع األصوات التي تحّصلت عليها كل إجابة وعدد أوراق 

 التصويت الُملغاة وعدد أوراق التصويت البيضاء. 

نسبة إلى تُصّرح الهيئة بقبول تعديل الدستور في حالة تحّصل اإلجابة بـ"نعم" على أغلبيّة الُمقترعين. وبال

االستفتاء على مشاريع القوانين، تُصّرح الهيئة بفوز اإلجابة التي تحّصلت على أغلبية األصوات الُمصّرح  

 بها. 

 مكّرر )جديد(:  117الفصل 

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا آلخر إحصائيات رسميّة في  

 ُمتعلّق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي: تاريخ صدور األمر الحكومي ال

 ******* 



يتم ضبط عدد أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الواليات وفقا آلخر إحصائيات رسمية في  

 تاريخ صدور األمر الحكومي الُمتعلّق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي: 

 ******** 

 )جديد(:  143الفصل 

ا الهيئة من  الفائزين  تتثبّت  نتائج  إلغاء  تقّرر  الفترة اإلنتخابية وتمويلها. ويجب أن  الفائزين ألحكام  حترام 

نتائج االنتخابات بصفة جوهريّة   تبيّن لها أن ُمخالفتهم لهذه األحكام أثّرت على  إذا  بصفة كليّة أو جزئية 

لى النتائج بالنظر إلى طبيعة الُمخالفة  وحاسمة، وتكون قراراتها ُمعلّلة. وتتولّى الهيئة تقدير تأثير الُمخالفات ع

ودرجة خطورتها وتواترها ونطاقها والفارق في العدد الجملي لألصوات الُمتحّصل عليها من طرف القائمة  

الفائزة أو الُمترّشح الفائز وبقيّة القائمات أو الُمترشحين. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج االنتخابات 

الب أو  االنتخابات  التشريعية  وفي  إلغاؤها،  تّم  التي  األصوات  االعتبار  بعين  األخذ  دون  الجهوية  أو  لدية 

 الرئاسية يتّم االقتصار على إعادة ترتيب الُمترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

 )نقطة أولى جديدة(:  160الفصل 

قتراع أو الحيلولة دون إجراء كل من تعّمد القيام داخل مركز أو مكتب االقتراع أو بمحيطه بخرق سريّة اال

 االقتراع. 

 )فقرة ثانية جديدة(:  163الفصل 

يفقد أعضاء القائمة الُمتمتّعة بالتمويل األجنبي عضويتهم بالمجلس الُمنتخب ويُعاقب من ثبت من أعضائها  

 والُمترّشح لرئاسة الجمهورية الذين تلقوا تمويال أجنبيا بالسجن لمدّة خمس سنوات. 

 )فقرة ثانية جديدة(:  164الفصل 

 ُمقتحك أو من حاول االقتحام حامال لسالح.سنوات إذا كان ال 10ويُرفّع العقاب إلى السجن لمدّة 

 )جديد(:  167الفصل 

النتائج   تاريخ إعالن  القانون إثر انقضاء خمس سنوات من  تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا 

 النهائية لالنتخابات أو االستفتاء.

 2الفصل 

عدد   األساسي  القانون  إلى  في    2014لسنة    16تُضاف  باالنتخابات    2014ماي    26المؤرخ  المتعلق 

عدد   األساسي  بالقانون  وإتمامه  تنقيحه  تم  كما  في    2017لسنة    7واالستفتاء    2017فيفري    14المؤرخ 

وفقرة   3نقطة أخيرة إلى الفصل    2019أوت    30المؤرخ في    2019لسنة    76وبالقانون األساسي عدد  

)جديد(   9جديدتان خامسة وسادسة للفصل  تُدرج مباشرة بعد الفقرة الرابعة منه وفقرتان    7جديدة للفصل  

ونقطة    26رابعا وفقرة ثالثة جديدة للفصل    20ثالثا و  20مكّرر و  20والفصول    19ونقطة أخيرة للفصل  

  45رابعا وفقرة ثالثة جديدة للفصل    42ثالثا و   42مكّرر و  42والفصول    34جديدة للفقرة الثانية من الفصل  

والفصول   52ثاني عشر ونقطة ثامنة للفصل    49رابعة جديدة للفصل    مكّرر وفقرة  49ونقطة جديدة للفصل  

 مكّرر كما يلي:  68مكّرر و 67ثالثا و  66مكّرر و 66



 )نقطة أخيرة جديدة(: 3الفصل 

الناخبون للفصل في   االستفتاء: إليه  يُدعى  آلية ديمقراطية تتّم ممارستها في شكل اقتراع عام مباشر  هو 

 أو محليّة وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال بـ "نعم" أو "ال".   مسائل دستورية أو تشريعية

 )فقرة جديدة(:  7الفصل 

كما يُمكنها اعتماد التسجيل عن بعد داخل الجمهورية في الحاالت التي ال يشترط فيها إثبات عنوان فعلي  

وطنية. ولها أن تعتمد مكاتب جديد أو التي يكون فيها العنوان الفعلي ُمطابقا للعنوان الٌمبيّن ببطاقة التعريف ال

 ُمتنقلة للتسجيل. 

 )جديد( )فقرتان خامسة وسادسة جديدتان(:  9الفصل 

الُمضّمنة   البيانات  اإلنتخابي  المسار  في  الُمتدخلة  العمومية  الهياكل  ذّمة  أن تضع على  الهيئة  يتعيّن على 

 بالسجل االنتخابي في حدود الغاية من الُمعالجة. 

ار بناء على رأي الهيئة الُمكلّفة بحماية المعطيات الشخصيّة قواعد وإجراءات نفاذ تضبط الهيئة بموجب قر

الهياكل العمومية الُمتدخلة في المسار اإلنتخابي إلى السجل اإلنتخابي وشروط ُمعالجتها للبيانات الموضوعة  

 على ذمتها. 

 )نقطة أخيرة جديدة(:  19الفصل 

 غير محكوم عليه من أجل جريمة قصديّة. 

 مكّرر:  20لفصل ا

ال يُمكن الترّشح لعضوية مجلس نواب الشعب من قبل كل من يتحّمل مسؤولية ضمن هيئة تسييرية بجمعية 

 على معنى التشريع الُمنظم للجمعيات خالل االثني عشر شهرا التي تسبق االنتخابات.

 ثالثا:  20الفصل 

يّن للهيئة قيامه أو استفادته خالل االثني عشر  ال يُقبل الترشح لالنتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تب 

الفصول   تمنعها  بأعمال  االنتخابات  تسبق  التي  المرسوم عدد    20و   19و   18شهرا    2011لسنة    87من 

المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية، على األحزاب السياسية أو ُمسيّيريها أو    2011سبتمبر    24المؤرخ في  

اإل استفادته من  أو  قيامه  الفصل  تبيّن  يُعرفه  السياسي، كما  المرسوم عدد    2شهار    2011لسنة    116من 

في   ُمستقلة    2011نوفمبر    2المؤرخ  عليا  هيئة  وبإحداث  والبصري  السمعي  االتصال  بحريّة  المتعلق 

 لالتصال السمعي والبصري. 

 مهم ألحكام هذا الفصل.وتُقّرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في االنتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترا

وتتّخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفّر لديها من إثباتات، بعد االستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترّشح  

 أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق اإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

 رابعا:  20الفصل 



 ت كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكّرر بخطاب: ترفض الهيئة ترشحا

النظام   • يُهدّد  أو  السلطة  على  السلمي  والتداول  الدستور  ومبادئ  الديمقراطي  النظام  يحترم  ال 

 الجمهورية ودعائم دولة القانون، 

 أو يدعو للعنف والتميّيز والتباغض بين المواطنين، •

 أو يُمّجد ُممارسات انتهاك حقوق اإلنسان.  •

 )فقرة ثالثة جديدة(: 26الفصل 

بالتوازي   الهيئة  وأسماء تتولى  القائمات  بتلك  الُمتعلقة  المعطيات  وضع  أوليا  المقبولة  القائمات  نشر  مع 

 رؤسائها وممثليها القانونيين وعناوينهم الُمختارة على ذّمة كافة القائمات الُمترشحة.

 فقرة ثانية )نقطة أخيرة جديدة(:  34الفصل 

يت بالجلسة العامة للمجلس خالل  % فأكثر من عمليات التصو 50التغيّب دون عذر شرعي بنسبة تُساوي  

 الدورة العادية الواحدة.

 مكّرر:  42الفصل 

يتحّمل مسؤولية ضمن هيئة تسييرية بجمعية على   الترّشح لالنتخابات الرئاسية من قبل كل من  يُمكن  ال 

 معنى التشريع الُمنظم للجمعيات خالل االثني عشر شهرا التي تسبق االنتخابات.

 ثالثا:  42الفصل 

قبل الترّشح لالنتخابات الرئاسية لكل شخص تبيّن للهيئة قيامه أو استفادته خالل االثني عشر شهرا التي  ال ي 

  24المؤرخ في    2011لسنة    87من المرسوم عدد    20و   19و   18تسبق االنتخابات بأعمال تمنعها الفصول  

وُمس  2011سبتمبر   السياسية  األحزاب  على  السياسية،  األحزاب  بتنظيم  أو  المتعلق  قيامه  تبيّن  أو  ييريها 

  2المؤرخ في    2011لسنة    116من المرسوم عدد    2استفادته من اإلشهار السياسي، كما يُعّرفه الفصل  

المتعلق بحريّة االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي    2011نوفمبر  

 والبصري.

 خابات إذا ثبت لها عدم احترامهم ألحكام هذا الفصل.وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في االنت 

وتتّخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد االستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترّشح  

 أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق اإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

 رابعا:  42الفصل 

 ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكّرر بخطاب: 

النظام   • يُهدّد  أو  السلطة  على  السلمي  والتداول  الدستور  ومبادئ  الديمقراطي  النظام  يحترم  ال 

 الجمهوري ودعائم دولة القانون. 

 أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، •

 انتهاك حقوق اإلنسان.  أو يُمّجد ممارسات  •



 )فقرة ثالثة جديدة(: 45الفصل 

بالُمترشحين   الُمتعلقة  المعطيات  وضع  أوليا  المقبولين  الُمترشحين  قائمة  نشر  مع  بالتوازي  الهيئة  تتولى 

 وممثليهم القانونيين وعناوينهم الُمختارة على ذّمة كافة الُمترشحين. 

 مكّرر )نقطة رابعة جديدة(:  49الفصل 

 غير محكوم عليه من أجل جريمة قصدية. 

 ثاني عشر )فقرة رابعة جديدة(:  49الفصل 

وأسماء  القائمات  بتلك  الُمتعلقة  المعطيات  وضع  أوليّا  المقبولة  القائمات  نشر  مع  بالتوازي  الهيئة  تتولى 

 ذّمة كافة القائمات الُمترشحة. رؤسائها وممثليها القانونيين وعناوينهم المختارة على

 )نقطة ثامنة جديدة(: 52الفصل 

عدم تضمين الدعاية االنتخابية أو التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل  

 الناخبين. 

 مكّرر:  66الفصل 

دعائية لفائدة أو ضدّ قائمة    يحجر خالل الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء بث أو نشر كل تغطية إعالمية

مترشحة أو مترشح أو حزب لم تخضع لمعالجة إعالمية أو لم يُراع فيها مبدأ المساواة أو مبدأ اإلنصاف  

 بين الُمترشحين أو القائمات الُمترشحة أو األحزاب.

 ثالثا:  66الفصل 

ل وسائل اإلعالم األجنبية السمعية  للقائمات الُمترشحة عن الدوائر االنتخابية في الخارج خالل الحملة استعما

  7و   6و   5والبصرية والمكتوبة واإللكترونية مع إحترام مبادئ الحملة االنتخابية المنصوص عليها بالمطات  

 من هذا القانون.  52من الفصل  8و

 مكّرر:  67الفصل 

ء قبل غلق آخر مكتب  يُحّجر على وسائل اإلعالم كل إعالن جزئي عن النتائج األولية لالنتخابات أو االستفتا 

 اقتراع داخل الجمهورية. 

 مكّرر:  68الفصل 

يُمكن للمترشحين والقائمات الُمترشحة خالل الحملة االنتخابية واألحزاب خالل حملة االستفتاء استعمال 

الهيئة قبل انطالق   الوسائط اإللكترونية بما في ذلك وسائل التواصل اإلجتماعي للدعاية، على أن يتّم مدّ 

 لة بالبيانات المتعلقة بعناوينها اإللكترونية. الحم

 ويخضع استعمال هذه الوسائط إلى كافة المبادئ المنظمة للحملة .



تتولى الهيئة بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المختّصة في المجال اتخاذ االجراءات الكفيلة لمراقبة  

أ االنتخابية  الحملة  خالل  اإللكترونية  الوسائط  حول  استعمال  المعطيات  كافة  وجمع  االستفتاء  حملة  و 

 ُمستخدميها ومداها وقيس تطّور عدد ُمتابعيها وكلفتها وطرق خالصها.

وبصورة استثنائية يُمكن للمترشحين في االنتخابات الرئاسية والقائمات الُمترشحة عن الدوائر االنتخابية  

ات المدعومة على شبكات التواصل االجتماعي  بالخارج في االنتخابات التشريعية استعمال الروابط والصفح

 وفق الشروط التي تضبطها الهيئة. 

 3الفصل 

يُضاف إلى القسم األّول من الباب الرابع الُمتعلق بالفترة اإلنتخابية وفترة االستفتاء من القانون األساسي عدد 

ّم تنقيحه وإتمامه بالقانون  المتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما ت  2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16

المؤرخ    2019لسنة    76وبالقانون األساسي عدد    2017فيفري    14المؤرخ في    2017لسنة    7األساسي عدد  

ويحتوي    74فرع رابع عنوانه "نزاعات الحملة اإلنتخابية" يُدرج مباشرة إثر الفصل    2019أوت    30في  

 ثالثا فيما يلي نصهما:  74مكّرر و  74على الفصول 

 مكّرر:  74فصل ال

يُمكن خالل الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء الطعن استعجاليا لدى رئيس المحكمة االبتدائية اإلدارية  

في   ُمترشحة  قائمة  أو عضو  رئيس  أو  الرئاسية  االنتخابات  في  ُمترشح  كّل  من طرف  تُرابيا  الُمختّصة 

الدائرة االنتخابية الُمترشح فيها أو كّل ممثّل قانوني  االنتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية في حدود  

لحزب ُمشارك في االستفتاء في االجراءات والتدابير التي تتّخذها الهيئة في إطار مراقبة الحملة االنتخابية  

أو حملة االستفتاء، كما يُمكن طلب إذن قضائي بوضع حدّ فوري للمخالفات الُمتعلّقة بالحملة االنتخابية أو  

 لة االستفتاء. حم

وترفع الدعوى الُمتعلقة باإلجراءات والتدابير التي تتّخذها الهيئة في أجل ال يتجاوز يومان من تاريخ اإلعالم  

 بها. 

ترفع الدعوى بمقتضى عريضة كتابية تتضّمن عرضا ُموجزا للوقائع والطلبات واألسانيد وُمرفقة بالمؤيدات 

 ا. وال تكون إنابة المحامي وجوبية. وبما يُفيد تبليغها للجهة الُمدعى عليه

ويتعيّن على الجهة الُمدّعى عليها تقديم ردّها على عريضة الدعوى للمحكمة في أجل ال يتجاوز يومان من  

 تاريخ إعالمها به. 

بكتابة  العريضة  ترسيم  تاريخ  من  أيام  ثالثة  أقصاه  أجل  في  الدعوى  في  االبتدائية  المحكمة  رئيس  يبّت 

يأذن استعجاليا بوضع حدّ فوري لإلجراءات والتدابير التي تتخذها الهيئة في إطار مراقبة    المحكمة. وله أن

الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء. كما له أن يأذن باتخاذ جميع التدابير واإلجراءات لفرض احترام قواعد 

لعمل. وله أن يأذن بالتنفيذ على  الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء طبق التشريع والتراتيب الجاري بها ا

 الُمسودّة.

 وتتولى كتابة المحكمة إعالم األطراف بالقرار فور صدوره.

 ثالثا:  74الفصل 



اإلدارية   االستئناف  محاكم  أمام  االبتدائية  اإلدارية  المحاكم  رؤساء  عن  الصادرة  األذون  استئناف  يُمكن 

الُمختّصة ترابيا بمقتضى مطلب ُمعلّل مشفوع بنسخة من القرار المطعون فيه بالمؤيدات وبما يُفيد إعالم  

اإلعال تاريخ  من  يومان  أقصاه  أجل  في  بالطعن  الُمستأنف ضدّها  المحامي الجهة  إنابة  تكون  وال  بها.  م 

 وجوبية.

 وعلى المستأنف ضدّه الردّ على الطعن في أجل ال يتجاوز يومان من تاريخ إعالمه به. 

يتولى رئيس محكمة االستئناف إحالة المطلب فورا إلى إحدى الدوائر االستئنافية التي تتولى البّت فيه في 

 أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ إيداعه. 

 وتتولى كتابة المحكمة إعالم األطراف بالقرار فور صدوره.

 ويكون قرار محكمة االستئناف باتّا وغير قابل ألّي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

 4الفصل 

الُمتعلّق   الباب الخامس  الُمتعلّق بنظام االقتراع من  الثاني  القسم  الثالث )االستفتاء( من  الفرع  يُضاف إلى 

  2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16لفرز وإعالن النتائج من القانون األساسي عدد  باالقتراع وا

  14المؤرخ في    2017لسنة    7المتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد  

يما يلي فصل جديد ف  2019أوت    30المؤرخ في    2019لسنة    76وبالقانون األساسي عدد    2017فيفري  

 نّصه: 

 ُمكّرر:  115الفصل 

تتولى الهيئة العُليا المستقلة لإلنتخابات تنظيم االستفتاء المحلي في أجل ثالثة أشهر من تاريخ انقضاء آجال  

 الطعون المنصوص عليها في التشريع الُمتعلّق بالجماعات المحليّة.

م االستفتاء طبقا للمبادئ العامة الواردة في تضبط الهيئة العليا الُمستقلة لالنتخابات قواعد وإجراءات تنظي 

 القانون االنتخابي.

وتعتمد الهيئة صيغة سؤال الستفتاء بناء على اقتراح من مجلس الجماعة المحليّة، ويشترط أن تكون الصيغة  

 دقيقة وموضوعية، وأن تكون اإلجابة عليها بـ"نعم" أو "ال". 

 5الفصل 

  174و   171و  169والفصول    165والفقرة األخيرة من الفصل    121صل  تُلغى أحكام الفقرة الخامسة من الف

والمتعلّق باالنتخابات   2014ماي  26المؤرخ في   2014لسنة  16مكّرر من القانون األساسي عدد  175و

عدد   األساسي  بالقانون  وإتمامه  تنقيحه  تّم  كما  في    2017لسنة    7واالستفتاء    2017فيفري    14المؤرخ 

 . 2019أوت   30المؤرخ في  2019لسنة   76ي عدد وبالقانون األساس
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