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مشروع قـانون أساسي  جدول مقترحات التعديل ل

المتعلق باالنتخابات واالستفتاء2014مـــــاي  26المؤرخ في  2014لسنة  16يتعلق بتنقيح وإتمام القـانون األساسي عدد  

)01/2016عــدد  (

الحظاتــــــــالم اب المقترحــــــأصح ترح التعديلــــــمق لـــــالفص فصل  
المشروع

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:مقترح التعدیل
:قطة عاشرةن: 3الفصل 

اإلشهار السیاسي هو كل عملیة إشهار أو دعایة بمقابل مادي أو مجانا 
موجه للعموم وتهدف للترویج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب 
سیاسي بغرض استمالة الناخبین أو التأثیر في سلوكهم واختیاراتهم عبر 
وسائل اإلعالم السمعیة أو البصریة  أو المكتوبة أو االلكترونیة أو عبر 

.ثابتة ومركزة في األماكن العمومیةوسائط إشهاریة 

من 3الفصل
لقانون األساسي ا

لسنة 16عدد 
النقطة : 2014

العاشرة

الفصل 
األول

نص مشروع القانون على 
وتعویضه 6حذف الفصل 

)جدید(6بالفصل 

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-

:مقترح التعدیل
العسكریون كما حددهم القانون األساسي العام (حذف المطة الثانیة 

.)للعسكریین وأعوان قوات األمن الداخلي

من 6الفصل 
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
2014
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لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
العذارأنور -
ریاض جعیدان-

ورد هذا المقترح بالنسبة 
مكرر ولكن یبدو 6للفصل 

6أن المقصود هو الفصل 
)جدید(

ابتهاج بن هالل-
عماد أوالد جبریل-
هالة عمران-
جالل غـــدیرة -
زهرة إدریس-

مقترح التعدیل:
من المجلة 5طبقا لما جاء بالفصل " منعهم"بعبارة " تحرمهم"استبدال عبارة 

.الجزائیة
6الفصل 

)جدید(

)تم إلغاء التسجیل بواسطة(
الفقرة الرابعة لم یشملها 

القانونالتعدیل في مشروع 

شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

مقترح التعدیل1:
:تعدیل الفقرة الثالثة والرابعة على النحو التالي

.التسجیل في سجل الناخبین واجب ویكون شخصیا):جدیدة(فقرة ثالثة 
فیما یتعلق یمكن للهیئة اعتماد التسجیل عن بعد ):جدیدة(فقرة رابعة 

.ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجیل. بتسجیل الناخبین بالخارج
:7الفصل 

فقرة ثالثة 
جدیدة

غازي الشواشي -
نعمان العش-
سامیة حمودة عبــــو-
سالم األبیض -

:2مقترح التعدیل

.التسجیل في سجل الناخبین شخصي:على النحو التاليتعدیل الفقرة 
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رضا الـــدالعي -
زهیر المغزاوي-

صالح البرقاوي-
نادیة زنقر-
مصطفى بن احمد-
لیلى الحمروني-
خولة بن عائشة-

: 3مقترح التعدیل
التسجیل : "وبذلك تصبح الصیاغة كما یلي"حتى الرتبة الثانیة"حذف عبارة 

ویجوز تسجیل القرین واألصول . في سجل الناخبین واجب ویكون شخصا
".وفق إجراءات تضبطها الهیئةحتى الرتبة الثانیةوالفروع 

صالح البرقاوي-
عبادة الكافي-
منذر بلحاج علي-
مصطفى بن احمد-
لیلى الحمروني-

ترتیب الفقرتین الثالثة والرابعة قبل الفقرة الثالثة وٕاعادة تغییر :مقترح التعدیل 
:صیاغتها على النحو التالي

مد العموم ومنظمات المجتمع المدني یجب على الهیئة:الفقرة الثالثة
واألحزاب السیاسیة باإلحصائیات الدقیقة المتعلقة بتسجیل الناخبین بكل دائرة 

.انتخابیة وكل مكتب اقتراع
ال یؤدي تطبیق أحكام الفقرة الثالثة إلى إعفاء الهیئة من :رابعةالفقرة ال
بالمحافظة على سریة المعطیات الشخصیة وبمعالجتها وفقا للتشریع التزامها

.الجاري به العمل في مجال حمایة المعطیات الشخصیة

9الفصل 
)جدید(

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-

:مقترح التعدیل
35الـواردة بالنقطـة الثانیـة مـن الفصـل " والجماعات المحلیـة"حذف عبارة 

. . .ال یمكن الجمع بین عضویة مجلس نواب الشعب و : لیصبح كما یلي
 والجماعات وظیفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشات العمومیة

من 35الفصل
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
النقطتان : 2014

الثانیة والرابعة
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نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

...المحلیة
عضویة مجالس "الرابعة من نفس الفصل والمتمثلة فيوحذف النقطة

."الجماعات المحلیة المنتخبة

جمیلة كسیكسي-
محمد محجوب-
شهیدة فرج-
زهیر الرجبي-
لطیفة حباشي-

:1مقترح التعدیل
تنقیح الفصل األول بإضافة نقطة للفصل تتمثل في إلغاء وتعویض الفصل 

وتمتد "بـ " وتمتد لثالثة أشهر"ذلك بتغییر عبارة و 16من القانون عدد 50
تفتح الحملة االنتخابیة أو ":جدید كما یلي50ویصبح الفصل " لشهرین

مرحلة ما حملة االستفتاء قبل یوم االقتراع باثنین وعشرین یوما، وتسبقها
."وتمتد إلى شهرین، قبل الحملة االنتخابیة أو ما قبل حملة االستفتاء

).بقیة الفصل دون تغییر( من 50الفصل 
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
فقرة أولى: 2014

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:2التعدیلمقترح
:تعدیل الفقرة األولى من الفصل على النحو التالي

یوما، 22تفتح الحملة االنتخابیة أو حملة االستفتاء قبل یوم االقتراع بـ 
، وتسبقهم مرحلة ما قبل الحملة االنتخابیة أو ما قبل حملة االستفتاء

.یوما40وتمتد 
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ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
كسیكسيلیلیا -
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:مقترح التعدیل
:كما یلي57تعدیل الفقرة الثالثة من الفصل 

استعمال أو التشریعیة أو البلدیةویمكن للمترشح في االنتخابات الرئاسیة 
.اشهاریة وتضبط الهیئة شروطهاوسائل

من 57الفصل  
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
فقرة ثالثة: 2014

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:مقترح التعدیل
:الواردة في السطر الثاني من الفصل كما یلي" مركز نداء" حذف عبارة 

ي نیحجر في الفترة االنتخابیة اإلعالن عن تخصیص رقم هاتف مجا
لفائدة مترشح أو قائمة أو مركز نداءبوسائل اإلعالم أو موزع صوتي 

.مترشحة أو حزب

من 58الفصل  
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
2014

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-

:مقترح التعدیل
:من الفصل لتصبح كما یليتعدیل الفقرة الثانیة

عوض ویجب إعالم الهیئة (یجب إعالم الهیئة بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا
.)بها كتابیا

من 64الفصل  
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
فقرة ثانیة: 2014
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نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
جعیدانریاض -

: مقترح التعدیل
:تعدیل الفقرة الثانیة من الفصل كما یلي

ویمكن تمویل الحملة االنتخابیة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من 
مرة األجر األدنى ثالثین قبل الذوات الطبیعیة دون سواها بحساب 

إلى االنتخاباتالمضمون في القطاعات غیر الفالحیة للفرد الواحد بالنسبة 
بالنسبة ومائتي مرةمرة لالنتخابات التشریعیة البلدیة والجهویة وبأربعین

.الرئاسیةلالنتخابات 

من 77الفصل  
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
فقرة ثانیة: 2014

إذ تبدو بعض للتثبت
العبارات ناقصة

شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
بلقاسمهیكل -

:تعدیل الفصل كما یلي :1مقترح التعدیل

بالنسبة لالنتخابات التشریعیة والجهویة، 

من األصوات المصرح بها % 1.5تصرف لكل قائمة مترشحة تحصلت على 
نوان استرجاع بعیةتقدیر فازت بمقعد منحة عمومیةبالدائرة االنتخابیة أو
النتائج النهائیة لالنتخاباتذلك بعد اإلعالن عن مصاریف انتخابیة و 

بعد الحسابات لدى محكمة المحاسبات و شریطة االستظهار بما یفید إیداعو 
القائمة المترشحة للواجبات القانونیة المتعلقة أوالتثبت من احترام المترشح 

78الفصل 
)جدید(
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شرط الحصول التي حین بالحملة االنتخابیة و تمویلها  للقائمات أو المترش
مقعد واالستظهار بما یفید إنفاق ما ال یقل عن قیمة أوترشحوا فیها

.المساعدة العمومیة في مصاریف الحملة االنتخابیة

،أما بالنسبة لالنتخابات الرئاسیة و البلدیة

من األصوات % 3تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة تحصلت على 
یریة  المصرح بها بالدائرة االنتخابیة او فازت بمقعد منحة عمومیة  تقد

بعنوان استرجاع مصاریف انتخابیة  وذلك بعد اإلعالن عن النتائج النهائیة 
لالنتخابات  وشریطة االستظهار بما یفید إیداع الحسابات لدى محكمة 
المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات 

شرط حین للقائمات أو المترشالقانونیة المتعلقة بالحملة االنتخابیة و تمویلها  
أو مقعد واالستظهار بما یفید إنفاق ما ال یقل الحصول التي ترشحوا فیها

.عن قیمة المساعدة العمومیة في مصاریف الحملة االنتخابیة

غازي الشواشي -
سامیة عبو-
نعمان العش-
سالم األبیض -
رضا الدالعي -
زهیر المغزاوي-

مقترح التعدیل2:
:تعدیل الفصل كما یلي

تخّصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومیة 
على تمویل الحملة االنتخابیة ویحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل 

ویصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من اإلعالن عن . انطالق الحملة
الستظهار بما یفید إنفاق القسط األّول في النتائج النهائیة لالنتخابات، شرط ا
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.مصاریف الحملة وٕایداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات

یلزم بإرجاع كامل المنحة العمومیة كل مترشح تحّصل على أقل من 
من األصوات المصّرح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة 3%

من األصوات المصّرح بها على مستوى الدائرة %2تحصلت على أقل من 
االنتخابیة ولم تفز بمقعد واحد كما تلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ 
التي ثبت أنها ال تكتسي مصاریف انتخابیة وتسترد الدولة كل مبلغ غیر 

.مستهلك من المنحة العمومیة

ویعّد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولین بالتضامن عن االلتزامات 
.المتعلقة بالمنحة العمومیة

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:3مقترح التعدیل
.%2بـــــ %3استبدال  
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مبروك الحریزي-
الدائميعماد -
إبراهیم بنسعید-
صبري دخیل-
محمد الحامدي-

:مقترح التعدیل
:تعدیل الفصل كما یلي 

یقّدم المترشحون والقائمات المترشحة واألحزاب حساباتهم المالیة وفقا 
للمقتضیات المضّمنة بهذا القانون، كما یقومون بتعمیر نموذج مختصر 

نشره في موقعها االلكتروني في للحسابات المالیة وتتولى دائرة المحاسبات 
.النهائي عن نتائج االنتخاباتأجل شهرین من تاریخ اإلعالن

87الفصل 
)جدید(

شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

:مقترح التعدیل
: یعّدل كما یلي

:)جدید(91الفصل 
الحملة االنتخابّیة لالنتخابات الجهویة تقوم الهیئة بالرقابة على تمویل

.والمحلّیة
ویتم الطعن في القرارات الصادرة عن الهیئة بالنسبة إلى الصبغة 

.االنتخابیة للنفقات ورفض الحساب المالي أمام محكمة المحاسبات
وتقوم محكمة المحاسبات بإقرار العقوبات في شأن اإلخالالت التي ترفعها 

.إلیهاالهیئة وتحیلها 

من 91الفصل  
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
2014

شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-

:مقترح التعدیل 
استبدال عبارة محكمة المحاسبات بعبارة الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات 

:كما یلي92لتصبح صیاغة الفصل

من 92الفصل  
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
فقرة أولى: 2014
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زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

للهیئة العلیا المستقلة تنطبق اإلجراءات المقّررة بالقانون المنّظم 
على رقابة تمویل الحملة للمترّشحین واألحزاب السیاسیة لالنتخابات

.وقائمات المترّشحین ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون
العیاديشفیق -
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

:مقترح التعدیل
ل عبارة محكمة المحاسبات الواردة بالفقرة األولى بعبارة الهیئة العلیا ااستبد

: كما یلي93المستقلة لالنتخابات وتغییر بقیة الفصل 
على تمویل الحملة، إلى الهیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتتهدف رقابة 

:التثبت من
الحملة وٕانجاز كل مصاریفها من خالل الحساب تنزیل كّل موارد تمویل•

البنكي الوحید المفتوح للغرض والمصّرح به لدى الهیئة،
وحدة الحساب البنكي،•

أو قائمة مترّشحة حسابّیة ذات مصداقّیة حزبمسك كّل مترشح أو • 
تتضّمن بیانات شاملة ودقیقة حول كّل عملّیات القبض والصرف المّتصلة 

بتمویل الحملة،
تحقیق المداخیل من مصادر مشروعة،• 
الطابع االنتخابي للنفقة،•
احترام المترّشحین أو القائمات أو األحزاب لسقف اإلنفاق االنتخابي،•

من 93الفصل  
القانون األساسي 

لسنة 16عدد 
2014
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مبلغ المنحة بعنوان استرجاع المصاریف االنتخابّیة،تحدید •
.وجرائم انتخابیةلمخالفاتعدم ارتكاب المترشحین • 

حسونة الناصفي-
عبد الرؤوف الماي-
الصحبي بن فرج-
سهیل العلویني-
ابراهیم ناصف-

:مقترح التعدیل
تسّلط محكمة المحاسبات عقوبة مالیة : تعّدل كما یلي:األخیرةالفقرة قبل 

تساوي خمسة أضعاف قیمة المبلغ المجاوز للسقف وتصّرح بإسقاط عضویة 
.كل عضو ترّشح عن تلك القائمات

98الفصل 
)جدید(

صالح البرقاوي-
منذر بلحاج علي-
عبادة الكافي-
سماح بوحوال-
هاجر العروسي-

: مقترح التعدیل
بالنسبة إلى االنتخابات البلدیة والجهویةبإضافة رؤساء القائمات تعدیل الفقرة 

:كما یليلتصبح الصیاغة
یــتم قبــول المطالــب المقدمــة إلــى الهیئــة مــن ممثلــي المترشــحین بالنســبة إلــى "

االنتخابــــات الرئاســــیة وممثلــــي القائمــــات بالنســــبة إلــــى االنتخابــــات التشــــریعیة 
ومـــن األحـــزاب بالنســـبة إلـــى االنتخابـــات البلدیـــة والجهویـــة،ورؤســـاء القائمـــات 

."المشاركة في االستفتاء والمالحظین طبق روزنامة تضبطها الهیئة

123الفصل 
فقرة ثانیة 

)جدیدة(

غازي الشواشي -
سامیة عبو-
نعمان العش-
سالم األبیض -
رضا الدالعي -

مقترح التعدیل :
لنص الفصل الذي یصبح كما "یحضرها"بعد عبارة "اإلعالمیون"إضافة لفظ 

:یلي
المالحظــــون وممّثلــــو و إلعالمیــــوناُتجــــرى عملیــــة الفــــرز عالنیــــة ویحضــــرها 

.القائمات المترشحة وممّثلو المترشحین وممّثلو األحزاب

134الفصل 
)جدید(
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زهیر المغزاوي-

غازي الشواشي -
سامیة عبو-
نعمان العش-
سالم األبیض -
رضا الدالعي -
زهیر المغزاوي-

: مقترح التعدیل1
لتصبح الصیاغة " یجب"بعبارة " یمكن"بتعویض عبارة تغییر طالع الفصل 

:كما یلي
أن ویجب. تتثّبت الهیئة من احترام الفائزین ألحكام الفترة االنتخابیة وتمویلها"

...".تقّرر إلغاء نتائج 
143الفصل 

هالة الحامي-)جدید(
قویعةمحمود-
دلیلة الببة-
لیلى الوسالتي-
زینب براهمي-

:2مقترح التعدیل
وتعــویض " نتــائج الفــائزین"بعــد عبــارة " بصــفة كلیــة أو جزئیــة"إضــافة عبــارة 

". األصوات التي تّم إلغاؤها"بعبارة " القائمة التي ألغیت نتائجها"عبارة 
:وتصبح صیاغة الفصل كما یلي

.ئزین ألحكام الفترة االنتخابیة وتمویلهاتتثّبت الهیئة من احترام الفا
دون .... إذا تبـّین بصفة كلیـة أو جزئیـةویمكن أن تقّرر إلغاء نتائج الفائزین 

.األصوات التي تّم إلغاؤهااعتبار 
عبادة الكافي-
منذر بلحاج علي-
الناصر جبیرةمحمد-
هاجر العروسي-
سماح بوحوال-

:مقترح التعدیل
تعلق النتائج األولیة لالنتخابات البلدیة : تعدل كما یلي: الفقرة األولى

یمكن و . ساعة بعد یوم االقتراع24والجهویة في مقرات الهیئة في أجل 
الطعن أمام المحاكم اإلداریة االستئنافیة في النتائج األولیة لالنتخابات 

.الهیئةواالستفتاء في أجل أقصاه یومین من تاریخ تعلیقها بمقرات

145الفصل 
)جدید(
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أو أحد أعضائها"حذف عبارة : الفقرة الثالثة."
ویتولى رئیس الدائرة المتعهدة تعیین : تعدل كما یلي: الفقرة السادسة

من تاریخ تقدیم الطعن واستدعاء أقصاه یومینجلسة مرافعة في أجل 
.األطراف بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا

ئرة إثر المرافعة حجز القضیة وتتولى الدا: تعدل كما یلي: الفقرة السابعة
من تاریخ جلسة یوم واحدللمفاوضة والتصریح بالحكم في أجل أقصاه 

.المرافعة، وتأذن بالتنفیذ على المسودة
وتـــــعلم المحكمة األطراف بالحكم بأي : تعدل كما یلي:الفقرة الثامنة

.بهمن تاریخ التصریحیوم واحدوسیلة تترك أثرا كتابیا في أجل أقصاه 
حسونة الناصفي-
مریم بوجبل-
مروان فلفال-
توفیق والي-
محمد نجیب ترجمان-

: مقترح التعدیل
:كما یليالفصل یعّدل 

49و21إضـــافة إلــــى مرفقـــات طلــــب الترشــــح المنصـــوص علیهــــا بالفصــــلین 
ـــه  بالفصـــل  ــــترشح المنصـــوص علی ـــف الــ مـــن هـــذا القـــانون، 40سادســـا  ومل

یتعــین علــى كــل مترشــح وعلــى أعضــاء كــل قائمــة مترشــحة ســبق لهــم الترشــح 
النتخابــــات المجلــــس الــــوطني التأسیســــي أو الترشــــح ألول انتخابــــات تشــــریعیة 
ــدة بــذمتهم مســتحقات بعنــوان أحكــام  ورئاســیة وفقــا ألحكــام هــذا القــانون ومتخل

یفیــدأن یقــدموا ضــمن ملــف ترشــحهم مــا التمویــل العمــومي للحملــة االنتخابیــة
وخـــالص الخطایــا التـــي إرجــاع قیمــة التمویـــل العمــومي  المطـــالبین بإرجاعهــا 

170الفصل 
)جدید(
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.سلطت علیهم بموجب أحكام قضائیة باتة
شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

:1مقترح التعدیل
:كما یلي3تعدیل النقطة السادسة عشرة من الفصل 

 الــذي یمــارس فیــه نشــاطه العنــوان الفعلــي الــذي یقــیم فیــه الناخــب عــادة أو
یمكـــن أن یكـــون المهنـــي والدراســـي بالنســـبة لالنتخابـــات البلدیـــة والجهویـــة

عـــالوة عـــن ذلـــك العنـــوان الـــذي یخضـــع فیـــه لـــالداءات المحلیـــة المرتبطـــة 
.بعقار : 3الفصل 

نقطة سادسة 
عشرة

الفصل 
3

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:2مقترح التعدیل
:كما یلي3تعدیل النقطة السادسة عشرة من الفصل 

هو العنوان المبّین في بطاقة التعریف الوطنیة نوان الفعلي للناخبالع
أو الــــــذي یقــــــیم فیــــــه الناخــــــب عــــــادة أو الــــــذي یمــــــارس فیــــــه نشــــــاطه 

أو االقتصادي أو الذي یخضع فیه لألداءات المحلیة المرتبطة بعقـار 
.عنوان مكان الدراسة بالنسبة للطلبة

شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
األخضرزیاد -

:1مقترح التعدیل
:مكرر كما یلي6تعدیل الفصل 

.یون وأعوان قوات األمن الداخليیرسم بسجل الناخبین العسكر 
الفصل

مكرر6
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هیكل بلقاسم-

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:2مقترح التعدیل
:مكرر كما یلي6الفصل تعدیل 

.لداخلي الترسیم في سجل الناخبینأعوان قوات األمن ایمكن للعسكریین و 

سفیان طوبال-
لیلى الشتاوي-
هدى تقیة-
أسماء  بوالهناء -
نجالء سعداوي-

:3مقترح التعدیل
ـــي ـــاخبین العســـكریون كمـــا حـــّددهم :یعـــّدل الفصـــل كمـــا یل ال یرســـم بســـجل الن

حـــذف الجملـــة األخیـــرة المتعلقـــة بـــأعوان (.العـــام للعســـكریینالنظـــام األساســـي 
).قوات األمن الداخلي

مصطفى بن احمد-
لیلى الزحاف-
عبادة الكافي-
صالح البرقاوي-
عبد الرؤوف الشریف-

:4مقترح التعدیل
وال ینطبق هذا التقییـد عـن : مكرر هذا نصها6تضاف فقرة ثانیة إلى الفصل 

العســـكریین وأعـــوان قـــوات األمـــن الـــداخلي الـــذین انقطعـــوا نهائیـــا عـــن مباشـــرة 
. العمل قبل عام على األقل من تاریخ فتح باب التسجیل بسجل الناخبین
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صالح البرقاوي-
حسونة الناصفي-
بشرى بلحاج حمیدة-
ولید جالد-
محمد نجیب ترجمان-

:مقترح التعدیل
: مكــرر فقــرة ثانیــة هــذا نصــها7مكــرر وتضــاف إلــى الفصــل 6یلغــى الفصــل 

یرســـــم بســـــجل النـــــاخبین العســـــكریون كمـــــا حـــــّددهم القـــــانون األساســـــي العـــــام و 
للعســكریین وأعــوان قــوات األمــن الــداخلي كمــا حــّددهم القــانون األساســي العــام 

وال یكون لهم الحـق فـي االنتخـاب إال . الداخلي مع بیان صفاتهملقوات األمن 
.في االنتخابات البلدیة والجهویة

6الفصالن 
7مكرر و
مكرر

یقترح في صورة اعتماد هذا 
المقترح أن یدرج مضمونه 

مكرر 173بإضافة الفصل 
من مشروع القانون3للفصل 

سفیان طوبال-
لیلى الشتاوي-
هدى تقیة-
أسماء  بوالهناء -
نجالء سعداوي-

:مقترح التعدیل
إلى حین صدور القانون المتعلق بالتقسیم الترابي للجماعات المحلیة، 
یعتمد التقسیم الترابي المكرس قبل صدور هذا القانون تطبیقا للفصل 

المتعلق 1975ماي 14بتاریخ 1975لسنة 33الثاني للقانون عدد 
.للبلدیاتبإصدار القانون األساسي 

ویــتم تقســیم تــراب الجمهوریــة إلــى جهــات تكــون حــدودها مطابقــة للتقســیم 
.الترابي لوالیات الجمهوریة

فصل 
إضافي

غازي الشواشي -
سامیة حمودة عبو-
نعمان العش-
رضا الدالعي -
زهیر المغزاوي-

:1مقترح التعدیل
" أعضـاء النیابـة الخصوصـیة"بإضـافة نقطـة جدیـدة تتمثـل فـي تعدیل الفصل 

:وبالتالي تصبح الفقرة األولى كما یلي
ال یمكن أن یترشح األشخاص اآلتي ذكرهم بالدوائر االنتخابیة التـي یباشـرون 

:فیها وظائفهم

الفصل   
ثالثا49

الفصل
4
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سالم األبیض - ،القضاة
،الوالة
،المعتمدون األول والكتاب العامون للوالیات والمعتمدون والعمد
أعضاء النیابة الخصوصیة،
 المالیة البلدیة والجهویة،محتسبو
،أعوان البلدیات والجهات
أعوان الوالیات والمعتمدیات.

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:2مقترح التعدیل
:على النحو التاليلتصبح الفقرة األولى6و5و4حذف النقطة 

ال یمكن أن یترشح األشخاص اآلتي ذكرهم بالدوائر االنتخابیة التـي یباشـرون 
:فیها وظائفهم

،القضاة
،الوالة
المعتمدون األول والكتاب العامون للوالیات والمعتمدون والعمد.
محتسبو المالیة البلدیة والجهویة،
،أعوان البلدیات والجهات
 والمعتمدیاتأعوان الوالیات.

عبد الرؤوف الشریف-
محمد نجیب ترجمان-

: 3مقترح التعدیل
:ثالثا هذا نصها49تضاف فقرة إلى الفصل 
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رابحة بن حسین-
صالح البرقاوي-
حسونة الناصفي-

ال یمكــــــن أن یترشــــــح العســــــكریون وأعــــــوان قــــــوات األمــــــن الــــــداخلي لعضــــــویة 
انقطعوا نهائیـا عـن مباشـرة العمـل الجهویة ما لم یكونوا قد المجالس البلدیة أو

.قبل عام على األقل من تاریخ تقدیم ترشحهم
ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

: مقترح التعدیل1
ضویة مجلس بلدي كما ال یمكن الجمع بین ع(خیرة حذف الجملة األ
:صبح صیغة الفصل كما یليلت)جهويوعضویة مجلس 

مجلــس بلـــدي أو ال یمكــن الجمــع بـــین عضــویة أكثــر مــن : رابعــا49الفصــل 
.أكثر من مجلس جهوي

49الفصل 
رابعا

ـــــــــرح بالنســـــــــبة  ورد هـــــــــذا المقت
خامســــــــا ولكــــــــن 49للفصــــــــل 

یبدو أن المقصود هـو الفصـل 
رابعا49

عبیر عبدللي-
محمد سعیدان-
هدى تقیة-
سعاد الزوالي-
نجالء سعداوي-

: مقترح التعدیل2
.في آخر الفصل" أو عضویة بمجلس نواب الشعب"إضافة 

غازي الشواشي -
سامیة حمودة عبو-
نعمان العش-
رضا الدالعي -

: مقترح التعدیل
"  یجــوز"خامســا  بلفــظ 49الــواردة فــي مطلــع الفصــل " ال یمكــن"تغییــر عبــارة 

:الفصل كما یليلیصبح 
49الفصل 
خامسا
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سالم األبیض -
زهیر المغزاوي-

ألكثــــر مــــن شخصــــین تــــربط بینهمــــا قرابــــة أصــــول أو فــــروع، إخــــوة أو یجــــوز"
.أخوات أن یترشحوا في نفس القائمة االنتخابیة

منذر بلحاج علي-
صالح البرقاوي-
عبادة الكافي-
مریم بوجبل-
الصحبي بن فرج-

:1مقترح التعدیل
لالنتخابــات للــدور األول والثــانيیقــّدم الترشــح : تعــدل كمــا یلــي:الفقــرة األولــى

البلدیة أو الجهویة إلى الهیئة من قبل رئیس القائمة المترشحة، طبـق روزنامـة 
.وٕاجراءات تضبطها الهیئة

الفصل     
سادسا49

منذر بلحاج علي-
عبادة الكافي -
مریم بوجبل-
هاجر العروسي-
محمد الطرودي-

:2التعدیلمقترح 
تعیــین ممثــل عــن القائمــة مــن (سادســا49مــن نــص الفصــل6حــذف النقطــة 
).بین المترشحین

غازي الشواشي -
سامیة حمودة عبو-
نعمان العش-
رضا الدالعي -
سالم األبیض -
زهیر المغزاوي-

:3مقترح التعدیل
السابعة من الواردة بالنقطة " قائمة تكمیلیة"لعبارة " اختیاریة"إضافة لفظ 

:الفصل لتصبح أحكام النقطة السابعة كما یلي
...اختیاریةقائمة تكمیلیة 
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شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

: 1مقترح التعدیل
:من الفصل كما یليالثالثةتعدیل الفقرة 

عن نصف عدد المقاعد وُیشترط أن ال یقل عدد المترشحین بكّل قائمة 
.المخّصصة للدائرة المعنیة

الفصل     
سابعا49

1نفس مقترح التعدیل عدد  غازي الشواشي -
سامیة حمودة عبو-
نعمان العش-
رضا الدالعي -
سالم األبیض -
زهیر المغزاوي-

:2مقترح التعدیل
:تعدیل أحكام الفقرة الثالثة من الفصل على النحو التالي

ال یقّل عدد المترشحین بكل قائمة عن نصف عدد المقاعد ویشترط أن 
.المخّصصة للدائرة المعنیة

شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

:مقترح التعدیل
وتحرم القائمـات الحزبیـة واالئتالفیـة التـي ال ":تحذف الفقرة الرابعة التي نصها

و ". القاعدة من المنحة العمومیة في حدود عـدد القائمـات المخالفـةتحترم هذه 
".ال تقبل القائمات التي ال تحترم هذه القواعد"تعوض بـ

الفصل   
تاسعا49

ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-

مقترح التعدیل1:
."سنة30ال یزید سنه عن "بعبارة " سنة35ال یزید سنه عن "تعویض عبارة

49الفصل 
عاشرا
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ریم محجوب-
لیلیا كسیسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

حسونة الناصفي-
مریم بوجبل-
مروان فلفال-
خولة بن عائشة-
ولید جالد-

مقترح التعدیل2: 
یتعین على كل قائمة :تعدل كما یلي:عاشرا49الفقرة األولى من الفصل

مترشحین أربعةمترشحة أن تضم من بین الثالثة األوائل فیها، ومن بین كل 
تباعا في بقیة القائمة، مترشحة أو مترشحا ال یزید سّنه عن خمس وثالثین 

.سنة عند تقدیم الترشح
سفیان طوبال-
لیلى الشتاوي-
هدى تقیة-
أسماء  أبو الهناء -
نجالء سعداوي-

مقترح التعدیل3:
وتحرم القائمة التي ال تحترم  عاشرا: تعّدل كما یلي: 49 الفقرة الثانیة الفصل

.هذه القواعد من المنحة العمومیة

ابتهاج بن هالل-
عماد أوالد جبریل-
هالة عمران-
زهرة إدریس-

مقترح التعدیل1:  إلغاء هذه الفقرة.
49الفصل 

حادي عشر
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جالل غدیرة-

لیلى الحمروني-
بشرى بلحاج حمیدة-
نادیة زنقر-
ابراهیم الناصف-
لیلى الزحاف-

مقترح التعدیل2:
:تعدیل الفقرة األولى وٕاضافة فقرتین ثانیة وثالثة طبق ما یلي

ضــمت 50000فــي دائــرة ال یتجــاوز عــدد ســكانها تمــنح كــل قائمــة مترشــحة، 
األوائل فیها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة بدنیة وحـامال لبطاقـة الستةمن بین 

إعاقــة، منحــة إضــافیة ال تحتســب ضــمن المنحــة بعنــوان المســاعدة العمومیــة 
، ویــتم ضــبطها بموجــب األمــر تصــرف قبــل بدایــة الحملــةعلــى تمویــل الحملــة 

.من  هذا القانون81الحكومي المنصوص علیه بالفصل 
أن 50000ترشـــحة فـــي دائـــرة یفـــوق عـــدد ســـكانها ویتعـــین علـــى كـــل قائمـــة م

تضــم بــین الســتة األوائــل فیهــا مترشــحة أو مترشــحا ذا إعاقــة جســدیة وحــامال 
.لبطاقة إعاقة

وال تقبل القائمة التي ال تحترم مقتضیات الفقرة الثانیة من هذا الفصل.
منذر بلحاج علي-
مصطفى بن احمد-
لیلى الزحاف-
عبد الرؤوف الشریف-
ابراهیم ناصف-

:مقترح التعدیل
مطلب الترشح لالنتخابات تبت الهیئة في : تعّدل كما یلي:الفقرة األولى

في أجل الرئاسیة والتشریعیة والدورة األولى لالنتخابات البلدیة والجهویة
أقصاه سبعة أیام من تاریخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو 

تبت الهیئة أیضا في مطالب الترشح للدورة . رفضه ویكون الرفض معّلال
ساعة من تاریخ ختم 48الثانیة لالنتخابات البلدیة والجهویة في أجل أقصاه 

49الفصل 
ثاني عشر



012016

23

.فضه ویكون الرفض معّلالأجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو ر 
منذر بلحاج علي-
لیلى الحمروني-
خولة بن عائشة-
حسونة الناصفي-
توفیق والي-

:مقترح التعدیل
".رئیس القائمة"بعبارة " ممثل القائمة"تعویض عبارة :الفقرة الثانیة 49الفصل 

ثالث عشر

غازي الشواشي -
سامیة حمودة عبو-
العشنعمان -
رضا الدالعي -
سالم األبیض -
زهیر المغزاوي-

:مقترح التعدیل
:تعدیل النقطة الرابعة من الفصل لتصبح على النحو التالي

 ســالب للحریــة أو قضــىفقــدان العضــویة بموجــب حكــم قضــائي بــات
.بالحرمان من الحقوق المدنیة والسیاسیة

49الفصل 
خامس عشر

عبد القادر بن ضیف -
اهللا

عبد الرؤوف الشابي-
توفیق الجملي-
محمود القاهري-
درة یعقوبي-

:مقترح التعدیل
یتـــولى رئـــیس الـــدائرة المتعهـــدة تعیـــین : إضـــافة فقـــرة بعـــد الفقـــرة األولـــى نصـــها

جلســـة مرافعـــة فـــي أجـــل قـــدره ثالثـــة أیـــام مـــن تـــاریخ تقـــدیم الطعـــن واســـتدعاء 
.لألطراف بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا

49الفصل 
ثامن عشر
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شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

:كما یلي 1تعدیل الجدول :1مقترح التعدیل

عدد السكان بالبلدیة
عدد أعضاء المجالس 

البلدیة
10.00012أقل من 
10.00150.00018
50.001100.00024
100.001200.00030
200.001300.00036
300.001400.00042
400.001500.00048
500.001600.00054
600.00060أكثر من 

الفصل
مكرر117

الفصل 
5

مبروك الحریزي-
عماد الدائمي-
إبراهیم بنسعید-
صبري دخیل-
محمد الحامدي-

: 2مقترح التعدیل
في سطر واحد یكـون فـي تغییر السطرین األول والثاني من الجدول ودمجهما

ویقابلـــه فـــي عـــدد أعضـــاء " 25.000أقـــل مـــن "الخانـــة األولـــى عـــدد الســـكان 
."18"المجالس البلدیة 
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1نفس مقترح التعدیل عدد  ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

: 3مقترح التعدیل
:الجدول األول كما یليتغییر 

عدد السكان البلدیة
عدد أعضاء المجلس 

البلدي
12أالف10أقل من 
10.00150.00018
50.001100.00024
100.001200.00030
200.001300.00036
300.001400.00042
400.001500.00048
500.001600.00054
600.00060أكثر من 

الدائميعماد -
مبروك الحریزي-
صبري دخیل-
إبراهیم بنسعید-
محمد الحامدي-

:مقترح التعدیل
:الفصل كما یليتعدیل صیاغة 

تكون الدائرة االنتخابیة في االنتخابـات المحلیـة إمـا الـدائرة البلدیـة بالنسـبة إلـى 
.البلدیات أو المعتمدیة بالنسبة إلى الجهات

یـــتّم توزیـــع المقاعـــد المخّصصـــة لكـــل دائـــرة انتخابیـــة فـــي االنتخابـــات المحلیـــة 

117الفصل 
ثالثا



012016

26

حســــب نســــبة ســــكانها مــــن مجمــــوع ســــكان البلدیــــة أو الجهــــة ویمكــــن تجمیــــع 
معتمــدتین فــأكثر ضــمن دائــرة انتخابیــة واحــدة إذا أفضــت القســمة إلــى أقــل مــن 

.أربع مقاعد
منذر بلحاج علي-
حمیدةبشرى بلحاج -
عبادة الكافي-
صالح البرقاوي-
محمد الناصر جبیرة-

: 1مقترح التعدیل
:خامسا كما یلي117تعدیل الفصل 

القائمات المترشحة لالنتخابات البلدیة والجهویة قائمات حزبیة أو 
.مستقلة أو ائتالفیة

تنتخب المجالس البلدیة والجهویة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سریا، 
.وشفافا طبقا لنظام القائمات باألغلبیة المطلقة لألصوات المصرح بهانزیها 

.ال تعتمد األوراق البیضاء في احتساب األغلبیة المطلقة
وفي صورة التساوي في عدد األصوات المصّرح بها بین قائمتین أو 
أكثر ترجح القائمة التي تحتوي على أكبر عدد من الشباب وفي حالة 

.إلى القرعةالتساوي یقع اللجوء
وفي صورة عدم حصول أي من القائمات المترشحة على األغلبیة 
المطلقة من األصوات المصّرح بها في الدورة األولى، تنظم دورة ثانیة خالل 

وتتقّدم . الثالثة األسابیع الموالیة لإلعالن عن النتائج األولیة للدورة األولى
ین أحرزتا على أكثر عدد من للدورة الثانیة القائمتین المترشحتین اللَّت

.األصوات المصّرح بها في الدورة األولى
ویمكن لرئیس كل قائمة مترشحة للدور الثاني من االنتخابات البلدیة 

الفصل
خامسا117
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والجهویة مزج قائمتیهما األصلیة حصریا بمترشحین من القائمات التي ال 
من %3یجوز لها الترشح للدور الثاني وتحصلت على نسبة ال تقل عن 

.صوات المصرح بهااأل
یتم المزج في حدود عدد من المترشحین ال یصل إلى نصف أعضاء 

.ویراعي المزج الفصول المتعلقة بالتناصف والشباب. القائمة
في حالة المزج یقدم رئیس القائمة المترشحة للدورة الثانیة للهیئة 

ة األولى تصریحا یتضّمن القائمة المحّینة المترشحة طبقا لنفس إجراءات الدور 
. ساعة على األقصى من اإلعالن عن النتائج األولیة للدور األول48بعد 

وفي صورة عدم القیام بالتصریح . ویكون التصریح ممضى من رئیس القائمة
المحّین في اآلجال تعتمد قائمة الدورة األولى، رئاسة وتركیبة ترتیبا، آلیا 

.كقائمة مترشحة للدور الثاني
البلدي أو الجهوي رئیس القائمة التي تحصلت على یترأس المجلس 

.األغلبیة المطلقة من األصوات المصرح بها في االنتخابات البلدیة والجهویة
ریاض المؤخر-
كریم الهاللي-
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-

:2مقترح التعدیل
یجـــرى التصـــویت علـــى القائمـــات فـــي دورة واحـــدة، ویـــتم توزیـــع المقاعـــد فـــي 
مســتوى الــدوائر علــى أســاس التمثیــل النســبي مــع األخــذ بــأكبر البقایــا واعتمــاد 

.%2عتبة بـ 
یتم تحدید الحاصل االنتخابي بقسمة عدد األصوات المصرح بها على عـدد 

.المقاعد المخصصة للدائرة
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أنور العذار-
ریاض جعیدان-

عــدد مقاعــد بقــدر عــدد المــرات التــي تحصــلت فیهــا علــى ویســند إلــى القائمــة 
وال تعتمــــــد األوراق البیضــــــاء فــــــي احتســــــاب الحاصــــــل . الحاصــــــل االنتخــــــابي

.االنتخابي
وال تعتمد في احتساب الحاصل االنتخـابي أصـوات القـوائم التـي لـم تتحصـل 

.فما فوق%2على 
الحبیب خضر-
ناجي الجمل-
فریدة العبیدي-
الصحبي عتیق-
أسامة الصغیر-

: 3مقترح التعدیل 
117الفصل "في الفقرة " سابعا117الفصل "صیغة بدیلة بدمج الفقرة 

":خامسا
.یجرى التصویت على القائمات في دورة واحدة

إذا ترشــحت علــى مســتوى الــدائرة قائمــة واحــدة فإنــه یصــّرح بفوزهــا مهمــا كــان 
.عدد األصوات التي تحّصلت علیها

مســتوى الـدائرة أكثــر مـن قائمــة، تمـنح القائمــة المحـرزة علــى إذا ترشـحت علـى 
أكبر عدد من األصوات األغلبیة المطلقة مـن المقاعـد ویطـرح عـدد األصـوات 
التي أحرزت علیها من جملة األصوات المصّرح بها وذلك في حـدود األغلبیـة 
المطلقة من تلك األصوات المصّرح بها، فإن فاقت األغلبیة المطلقة یبقى في

وٕاذا تســـاوت قائمتـــان فـــي . رصـــید القائمـــة األولـــى مـــا زاد علـــى تلـــك األغلبیـــة
.المرتبة األولى تقّدم القائمة التي یكون معدل أعمار أعضائها أقل

یـــتّم توزیـــع المقاعـــد المتبقیـــة علـــى أســـاس الحاصـــل االنتخـــابي الجزئـــي الـــذي 
رح المقــّرر یتحــّدد بقســمة عــدد األصــوات المصــّرح بهــا المتبقیــة بعــد إجــراء الطــ
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.بالفقرة السابقة على عدد المقاعد المتبقیة
إذا بقیت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل االنتخـابي الجزئـي فیـتم توزیعهـا 

وٕاذا تسـاوت بقایــا قـائمتین یقــّدم . علـى أسـاس أكبــر البقایـا علـى مســتوى الـدائرة
.المترشح األصغر سنا

.رد بكل منهاتسند المقاعد للقائمات باعتماد الترتیب الوا
.ال تعتمد األوراق البیضاء في احتساب الحاصل االنتخابي الجزئي

.یكون رئیس القائمة األولى رئیسا للمجلس البلدي أو الجهوي
البشیر الخلیفي-
آمنة بن حمید-
یمینة الزغالمي-
نور الدین البحیري-
سالف القسمطیني-

:4مقترح التعدیل
: خامسا بإضافة جملة في آخر الفقرة األولى وهي اآلتیة117تعدیل الفصل 

وال تدخل فـي توزیـع المقاعـد القائمـات المترشـحة التـي تحصـلت علـى أقـل مـن 
.المصّرح بها على مستوى الدائرةثالثة بالمائة من األصوات

:وتصبح صیاغة الفقرة كما یلي
یجرى التصویت على القائمات في دورة واحدة، ویتّم توزیع المقاعد في 

وال تدخل مستوى الدوائر على أساس التمثیل النسبي مع األخذ بأكبر البقایا 
في توزیع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من ثالثة 

.بالمائة من األصوات المصّرح بها على مستوى الدائرة
.على باقي الفصلواإلبقاء 

سفیان طوبال-
لیلى الشتاوي-

:5مقترح التعدیل
ینتخب رئیس المجلس البلدي أو الجهوي من : تعدل كما یلي: الفقرة األخیرة
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هدى تقیة-
أسماء  بوالهناء -
نجالء سعداوي-

. طرف األعضاء الفائزین بعضویة المجلس
القائمات الفائزة في ویترشح لمنصب رئیس المجلس البلدي أو الجهوي رؤساء 

.االنتخابات
شفیق العیادي-
أیمن العلوي-
نزار عمامي-
أحمد الصدیق-
زیاد األخضر-
هیكل بلقاسم-

:تعدیل الفقرة األخیرة كما یلي : 6مقترح التعدیل
ینتخب المجلس البلدي أو الجهوي، في أول اجتماع له، رئیسًا من بین 

.أعضائه، باعتماد طریقة التصویت
كل عضو مجلس بلدي أو جهوي بانتخاب مترشح واحد من بین یقوم 

.المترشحین
یتم االنتخاب على دورتین ویكون رئیسا للمجلس البلدي أو الجهوي المترشح 

. المتحصل على األغلبیة المطلقة لألصوات المصرح بها
.في حالة تساوي األصوات بین مترشحین أو اكثر یتم تغلیب األصغر سنا

.التصویت على دورتینو یكون 
عبد القادر بن ضیف -

اهللا
عبد الرؤوف الشابي-
توفیق الجملي-
محمود القاهري-
درة یعقوبي-

:7مقترح التعدیل
یكون رئیسا للمجلس البلدي أو الجهوي من : تعدل كما یلي:الفقرة األخیرة

بین رؤساء القائمات الثالثة األولى التي تحصلت على أكبر عدد من 
.األصوات وذلك باالنتخاب من قبل كافة أعضاء المجلس الجهوي أو البلدي



012016

31

تّم تقدیم مقترح لتعدیل 
الفقرات السابقة للفصل 

خامسا117

ریاض المؤخر-
الهالليكریم -
ریم محجوب-
لیلیا كسیكسي-
نزهة بیاوي-
علي بنور-
أنور العذار-
ریاض جعیدان-

:8مقترح التعدیل
:تعدیل الفقرة األخیرة كما یلي

ینتخب المجلس البلدي أو الجهوي في أول اجتماع له رئیسا من بین أعضائه 
باعتماد طریقة التصویت على رؤساء القائمات الخمسة التي تحصلت على 

.عدد من الناخبینأكبر 
یقوم كل عضو مجلس بلدي أو جهوي بانتخاب مرشح واحد من بین 

.المترشحین
یتم االنتخاب على دورتین ویكون رئیسا للمجلس البلدي أو الجهوي 

.المتحصل على األغلبیة المطلقة من األصوات المصرح بها
.صغر سنافي حالة تساوي األصوات بین مترشحین أو أكثر یتم تغلیب األ

تّم تقدیم مقترح لتعدیل هذه 
الفقرة كفصل إضافي

غازي الشواشي -
سامیة حمودة عبو-
نعمان العش-
رضا الدالعي -
سالم األبیض -
زهیر المغزاوي-

:9مقترح التعدیل
.حذف الفقرة األخیرة

وردت في المقترح كفصل 
إضافي

سالم األبیض -
زهیر المغزاوي-
رضا الدالعي-

:10مقترح التعدیل
ینتخب رئیس المجلس البلدي ورئیس المجلس الجهوي من بین األعضاء 
الفائزین في أّول جلسة یعقدها المجلس المنتخب على أن تتوفر فیه شروط 
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نعمان العش-
غازي الشواشي -
سامیة حمودة عبو-

. اهة والخبرة في اإلدارة والتسییرالكفاءة والنز 

عماد الدائمي-
صبري دخیل-
إبراهیم بنسعید-
مبروك الحریزي-
محمد الحامدي-

:11مقترح التعدیل
:تغییر صیاغة الفقرة األخیرة لتصبح كالتالي

یــتم انتخــاب رئــیس المجلــس البلــدي أو المجلــس الجهــوي باألغلبیــة المطلقــة 
لألعضــاء الفــائزین فــي االنتخابــات فــي المجلــس المعنــي وذلــك فــي أجــل واحــد 
وعشـــرین یومـــا مـــن تـــاریخ إعـــالن النتـــائج النهائیـــة لالنتخابـــات ویضـــّمن هـــذا 

. التاریخ ضمن أمر دعوة الناخبین
ه عشرة أیام من تاریخ إعـالن النتـائج النهائیـة تقّدم الترشحات في أجل أقصا

.لالنتخابات إلى الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات



  مشروع قـانون أساسي  مقترحات التعديل ل

  المتعلق باالنتخابات واالستفتاء   2014مـــــاي  26المؤرخ في    2014لسنة   16يتعلق بتنقيح وإتمام القـانون األساسي عدد  

)01/2016عــدد  (

)ثالثا 49الفصل    مقترحات تعديليدرج مباشرة قبل  : التعديل  مقترحاتجدول  ملحق ل(

مقــــــترح التعديل أصحــــــاب المقترح المــــــــالحظات  الفصـــــل
فصل  

 المشروع

ریاض المؤخر-

كریم الهاللي-

ریم محجوب-

لیلیا كسیكسي-

نزهة بیاوي-

علي بنور-

أنور العذار-

ریاض جعیدان-

:مقترح التعدیل

كما  وذلكالنقطة األولى آخر من "األقلسنوات على 5منذ "حذف عبارة 

:یلي

:مكرر49الفصل 
:الترشح لعضویة المجالس البلدیة أو الجھویة حق لكلّ 

سنوات على األقل5منذ ناخب تونسي الجنسیة،

49الفصل 
:مكرر

4الفصل 


