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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 لسنة 16 عدد القرار وإتمام بتنقيح يتعلّق 2019 جوان 14 في مؤّرخ 2019 لسنة 17عدد لالنتخابات المستقلّة العليا الهيئة قرار
 التشريعية لالنتخابات الترّشح وإجراءات بقواعد المتعلّق 2014 أوت 1 في المؤّرخ 2014

 

 نتخابات،?ل المستقلة العليا الهيئة مجلس إن  

 منه، 126و 55و 53و 46و 34 الفصول وخاص ة الدستور، على االطالع بعد

خ 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون وعلى  جميع وعلى لالنتخابات المستقل ة العليا بالهيئة المتعل ق 2012 ديسمبر 20 في المؤر 
مته، نق حته التي النصوص   وتم 

خ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون وعلى  بالقانون وإتمامه تنقيحه تم   كما واالستفتاء، باالنتخابات المتعل ق 2014 ماي 26 في المؤر 
خ 2017 لسنة 7 عدد األساسي  ،2017 فيفري 14 في المؤر 

خ 2014 لسنة 16 عدد الهيئة قرار وعلى  تنقيحه تم   كما التشريعية، لالنتخابات الترش ح وإجراءات بقواعد المتعل ق 2014 أوت 1 في المؤر 
خ 2017 لسنة 15 عدد القرار وخاص ة الال حقة، بالقرارات وإتمامه  ،2017 أكتوبر 10 في المؤر 

 :يلي ما قرر التداول وبعد

ض أعاله، إليه المشار 2014 لسنة 16 عدد القرار من 13و 8و 3 الفصول أحكام تُلغى  – األول الفصل  :التالية باألحكام وتُعو 

اب مجلس لعضوية مترش ح كل   في يُشترط – (جديد) 3 الفصل  :يلي ما التكميلي ة، القائمة أو األصلي ة القائمة ضمن كان سواء الشعب، نو 

ال   ناخبا   يكون أن −  الناخبين، سجل في مسج 

  الترش ح، تقديم تاريخ قبل األقل   على سنوات عشر منذ الجنسية اكتسب أو بالوالدة الجنسية تونسي يكون أن −

  الترش ح، تقديم تاريخ في األقل   على كاملة سنة وعشرين ثالثا   بالغا   يكون أن −

 :التالية القانونية الحرمان صور من صورة بأي   مشموال   يكون أال   −

 الدستور، من 88 الفصل معنى على الترش ح في الحق   فقدان •

 القانون من 163 الفصل معنى على السابقة االنتخابات في االنتخابي ة لحملته أجنبي تمويل على الحصول أجل من إدانته •
 االنتخابي،

 بات، قضائي حكم بمقتضى االقتراع من بحرمانه تقضي تكميلي ة بعقوبة عليه الحكم •

 :بين من كان إذا العمل به الجاري التشريع طبق المباشرة عدم على إحالته تتم   أن أو استقالته يقد م أن −

 ،القضاة •

 والقنصلية، الديبلوماسية والمراكز البعثات رؤساء •

 الوالة •

 األول، المعتمدين •

 للواليات، العامين الُكت اب •

 المعتمدين، •

 .العمد •

 .ترش حهم لتقديم السابقة السنة خالل وظائفهم فيها مارسوا التي الدوائر أو الدائرة في أعاله المذكورين من المقد مة الترش حات تقبل وال

ن الهيئة، تُعد ه الذي النموذج وفق الترش ح مطلب يُقد م – (جديد) 8 الفصل  :التالية التنصيصات وجوبا   ويتضم 

 وصفته، المطلب لمقد م الكامل االسم −

 القائمة، تسمية −

 مستقل ة، أو ائتالفية أو حزبية القائمة كانت إن بيان −

 القائمة، فيها تترش ح التي االنتخابي ة الدائرة −

 االنتخابية الدوائر عن المترش حة للقائمات بالنسبة ذلك في بما وجوبا المختار المقر   ويكون. الطعون مرحلة في القائمة مخابرة محل   −
ا بالخارج،  ،بالداخل مقر 

 وعدد وهاتفه الشخصي وعنوانه ومهنته ومكانها والدته وتاريخ التكميلي ة والقائمة األصلي ة القائمة في مترش ح لكل   الكامل االسم −
 بها، المرس م الناخبين قائمة وبيان سفره جواز أو الوطنية تعريفه بطاقة

 التكميلي ة، والقائمة األصلي ة القائمة في المترش حين ترتيب −

ل المترش ح ويُعتبر القائمة، برئيس االت صال بيانات −  رئيسها، األصلي ة القائمة ترتيب في األو 

 ممث لها، هو القائمة رئيس يكون أن ويمكن. به االت صال وبيانات المترش حين بين من القائمة ممث ل اسم −

 به، االت صال وبيانات للحزب القانوني الممث ل اسم: الحزبي ة القائمات إلى بالنسبة −

 به، االت صال وبيانات االئتالف ممث ل اسم: االئتالفي ة القائمات إلى بالنسبة −
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 العامين والُكت اب األول والمعتمدين والوالة والقنصلي ة الديبلوماسي ة والمراكز بعثاتال ورؤساء القضاة من المترش حين إلى بالنسبة −
 ومد ة الترش ح، مطلب لتقديم السابقة األخيرة السنة خالل وظائفهم فيها مارسوا التي األماكن بيان: والعمد والمعتمدين للواليات
 .منها كل   في العمل

ح ة الترش ح، شروط كاف ة باستيفاء التكميلي ة والقائمة األصلي ة القائمة في مترش ح كل   ويصر  فا اإلمضاء ويكون الُمقد مة، البيانات وصح   معر 
 .الترش ح تقديم عند الهيئة لدى يحضر ال الذي للمترش ح بالنسبة عليه

 .الترش ح مطالب تصحيح طلب البت   أجل خالل الفرعي ة للهيئة يمكن – (جديد) 13 الفصل

 :التصحيح يَقبَلُ  وال

ن ال الذي المطلب −  المترش حين، من المشترط األدنى العدد يتضم 

ن ال الذي المطلب −  المشترط األدنى العدد حدود في وذلك أعاله، 8 الفصل أحكام وفق وإمضاءاتهم للمترش حين الكاملة األسماء يتضم 
 المترش حين، من

 المترش حين، من المشترط األدنى العدد حدود في التناصف مبدأ يحترم ال الذي المطلب −

 .التكميلي ة القائمة خارج من مترش ح استبدال إلى أو األصلي ة القائمة في المترش حين من المشترط العدد في نقص إلى تؤد ي حالة كل −

 .معا التكميلي ة والقائمة األصلي ة القائمة في ةالوارد األسماء باعتماد المترش حين من الُمشترط األدنى العدد ويُحتسب

 للفصل ثالثة وفقرة 5 للفصل سابعة ومطة 4 للفصل سادسة مط ة أعاله إليه المشار 2014 لسنة 16 عدد القرار إلى تُضاف – 2 الفصل
ها يلي فيما 7  :نص 

 .االنتخابي ة الدائرة نفس في مترش حة قائمة تكوين في مشارك ائتالف أو لحزب تنتمي أال   – (سادسة مّطة) 4 الفصل

 أكثر في المترش حة االئتالف أو الحزب لنفس التابعة القائمات إلى بالنسبة والرمز التسمية نفس استخدام يتم   أن – (سابعة مّطة) 5 الفصل
 .انتخابي ة دائرة من

ر أن للهيئة ويمكن – (ثالثة فقرة) 7 الفصل  تُخص صه بمكتب بالخارج االنتخابية الدوائر عن الترش ح مطالب إيداع االقتضاء عند تُقر 
 .بالداخل مقراتها أحد في للغرض

 .للهيئة اإللكتروني وبالموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا يُنشر

 .2019 جوان 14 في تونس


