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  السيد رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه،

  والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب، السيدات

  

�بأن��تتشّرف ��نتخابية �والقوانن �ال���انية �والقوانن �والحصانة �الداخ�ي �النظام لجنة

� �حول �تقريرها �عليكم �عدد�تعرض �3سا01/ �القانون �وإتمام �بتنقيح �يتعلق �قانون مق>�ح

ا�تعلق�باOنتخابات�و�ستفتاء�كما�تم�تنقيحه��2014ماي��G26ي��ا�ؤرخ�2014لسنة�16

� �عدد �3سا01/ �بالقانون ��7وإتمامه ��2017لسنة �Gي ��14ا�ؤرخ ي�ي� وفيما.2017فيفري

 
ّ

  :ص��جمل�أعمال�اللجنة�حولهملخ
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 ��(
2017�  

��توصلت ��نتخابية �والقوانن �ال���انية �والقوانن �والحصانة �الداخ�ي �النظام �بمق>�حلجنة

عدد� مجلس�نواب�الشعببموجب�إحالة�من�السيد�رئيس�ــدد01/2020عـ القانون�3سا01/

33� �28بتاريخ �و 2020جانفي �ا�جلس �قرار�مكتب �ع�ى �بناء �اليوم �نفس �Gي �ا�نعقد طلب�مع

�05جلسة�يوم�3ربعاء��خqلو  مرحلة�أوpى،�هذا�Gي�.ا�ق>�ح�ا�حال�علlmاGي��النظر استعجال�

ا�حال�ع�ى�اللجنة��2020/  1تداول�أعضاء�اللجنة�حول�مق>�ح�القانون�عدد��،2020فيفري 

وا�تضمن�لطلب�استعجال�النظر�فيه�من�مكتب�مجلس�نواب�الشعب�عم�qبأحكام�الفصل�

اللجنة�بعد�نقاش�مستفيض�بن�أعضاlyا،�أن�بيان�اعت��ت�من�النظام�الداخ�ي،�وقد��92

�أنظاره �ع�ى �النظر�ا�حال �استعجال �موجب �عدد �ا�راسلة �بمقت~0{ ��36ا فيفري��03بتاريخ

2020�� �ا�جلس �مكتب �ع�ى �عرضه �يتم ��جراء�ودعتلم �تصحيح �بموجب��.إpى وهو�ماتم

� �ا�راسلة �الqحقة ��44عدد ��07بتاريخ �اللجنة� 2020فيفري �تعهد �تاريخ �اعتباره �تم الذي

  :ي�ي اـــــــــــــــــبيان�موجب�استعجال�النظر�م�تم�تضمنهذا،�و . با�ق>�ح
  

�الراهن .1 �السيا01/ �الوضع �يقتضlmا �ضيقة �بآجال �ا�ق>�ح �هذا �ع�ى �ا�صادقة �ارتباط

وفق��الحاpيGي�الوقت��الدستورية�والقانونية�قائمة�أن�كل�الفرضيات بالبqد�ضرورة

 ،حكام�الدستور � 

تشريعية�جديدة�تبقى�واردة�Gي�صورة�عدم�منح�الثقة�إpى�انتخابات��الدعوة إمكانية .2

 ،من�الدستور �89حكام�الفصل�� للحكومة�وفق�

�وما�نتج�عنه�من�صعوبات�عملية يا�شهد�النيابي�الحا�pال�/�يتسم��lا تشتتالحالة� .3

قيام�مجلس�نواب�الشعب�Gي�بداية�هذه�العهدة�النيابية�بأدواره�الدستورية�بكل�Gي�

 .وفاعليةنجاعة�
 

  

  

إطار�تناولها��ق>�ح�القانون�3سا01/�ا�عروض�علlmا،� وGيانه� إpى هذا،�وتجدر��شارة

مآل�مشروع�تنقيح�القانون��نتخابي�طرحت�مسالة�تناول�هذا�ا�ق>�ح�بالتوازي�مع�متابعة�

� ��63/2018عدد �بتاريخ �ا�نعقدة �العامة �جلسته �Gي �ا�جلس �عليه �صادق جوان��18الذي
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Gي�ا�بادرة��وقد�تباينت��راء�بخصوصه�بن�اق>�اح�تأجيل�النظر . بعد�والذي�لم�ُيختم�2019

وبن�الدعوة�إpى�ضرورة�اح>�ام�النظام��ا�ذكور �القانون مشروع�إpى�حن�معرفة�مآل��ا�قدمة

وGي�مرحلة�هذا�. Gي�ا�بادرة�التشريعية�ا�عروضة�يتعلق�بطلب�استعجال�النظر �فيماالداخ�ي�

�و  �اأوpى �لقرارها �تطبيقا �جلسة�تخذ ��Gي �3ربعاء �رئاسة�،2020فيفري  05يوم �اللجنة راسلت

�ل �ا�جلس �مكتوبطلب �القانون� إpى توجيه �تنقيح �مشروع �مآل �لتوضيح �الجمهورية رئاسة

� �عدد �آنفا 63/2018�نتخابي �خاصة��ا�ذكور �بخصوصه �الجمهورية �رئاسة �موقف وبيان

يمكن�بالتاpي�للجنة�دراسة�مق>�ح�قانون��وO  وضوعا�وأن�ا�ق>�ح�ا�عروض�يتعرض�إpى�نفس�

وقد�كانت�إجابة�مكتب�. التعديqتسبق�أن�صادق�ا�جلس�ع�ى�مشروع�يحتوي�ع�ى�نفس�

Gي�هذا�ا�وضوع�أن�النظام�الداخ�ي��Oيتضمن�أية��2020فيفري��06ا�جلس�ا�نعقد�بتاريخ�

� �ا�صادقة �بعد �قانون �مشروع �مال �حول �الجمهورية �رئاسة ��ساءلة �قبل�آلية �من عليه

�للمجلس �العامة �.  الجلسة �مع qجابةإوتفاع�� �ا�ذكورة �ا�جلس ��آنفامكتب ��راءتراوحت

ع�ى�ضرورة�ان��التأكيدبن�� 2020فيفري��13خqل�جلس�lا�ا�نعقدة�بتاريخ��داخل�اللجنة

واضح�من�قبل�رئاسة�الجمهورية�بخصوص�مآل�مشروع��رأييتوفر�للجنة�وللمجلس�عموما�

�القا �تنقيح �عدد ��نتخابي ��63/2018نون �تم �Gيوقد �ا�ق>�حات �بعض �الصدد��تقديم هذا

��الدعوة�وم lا �الجمهورية �رئاسة �عن �ممثل �اpى �استماع �Gي� أولجلسة �إعqمية �نقطة تنظيم

� �مراسلة �اق>�اح �وكذلك �ا�وضوع ��رئاسةهذا �القانون �مشروع �لسحب �نتخابي�الجمهورية

تبعا��والتعهداضمني�ارفض��مضاءواعتبار�عدم�� وعدم�تركه�معلقاا�ذكور� 63/2018عدد�

�لمخا�تتم�ما�وهو . الحاpي�با�ق>�ح�لذلك �عدد �من �أفته �الذين �النواب ��Oأ أكدواخر�من نه

�ا�صادق�عليه�من�ال���ان�شروع�السابق�ا ختمإمكانية��ن�وانالقانونارتباط�بن�مق>�£ي�

� �غ��ممكنة �كماأصبحت ��أن قانونا ��نتلفتامخ ا�بادرتنمحتوى �ا�ضمون �حيث �إمن ن�أذ

ويجب��مق>�ح�القانون�ا�عروض�©ي�مبادرة�مستقلة�تعرضت�فقط��سالة�العتبة��نتخابية

��قت �تطبيقا �دراس�lا �اللجنة �استع�ى �بعد �الصلة �ذات �الداخ�ي �النظام �لجميع�yفايضيات lا

  . �جراءات�الشكلية�لªحالة�ع�ى�اللجنة

�التباي وأمام �ا�واقف�نهذا ��اللجنة�أقرت Gي �ا�ق>�ح �هذا �دراسة �Gي اح>�اما��نطqق

نه�وتأجيل�اتخاذ�القرار�بشأن�مراسلة�رئاسة�الجمهورية�أل»جال�الضيقة�ورفع�تقرير�Gي�ش

  .Oحقا�63/2018بخصوص�مآل�مشروع�تنقيح�القانون��نتخابي�عدد�

  

جلسة�Gي�،�2020فيفري 13الخميسيوم� ق>�حوبذلك�انطلقت�اللجنة�Gي�دراسة�هذا�ا�

�إpىتم��ستماع��2020فيفري��14وGي�الجلسة�ا�نعقدة�بتاريخ�النقاش�العام� خqلها تّم �أوpى
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القانون��الفصل�الثالث�من�من�16النقطة� الهيئة�العليا�ا�ستقلة�لqنتخابات�تطبيقا��حكام

تعلق�بالهيئة�العليا�ا�ستقلة�ا� 2012ديسم����20مؤرخ�Gي��2012لسنة��23سا01/�عدد�3 

�تم�تنقيحه��لqنتخابات �01ا�ؤرخ�Gي��2013لسنة��44 عدد�3سا01/بالقانون��وإتمامهكما

�����2013نوفم ��3سا01/وبالقانون ��52عدد ��2013لسنة �Gي ال�/��2013ديسم����28ا�ؤرخ

إبداء�الرأي�Gي�جميع�مشاريع�النصوص�ذات�العqقة�باOنتخابات�الهيئة�تقوم�ب�أنتنص�ع�ى�

  .نفس�الجلسة�ا�ق>�ح�Gيفصول�التصويت�ع�ى��Gي�مرحلة�ثالثة�يتم�أن قبل�.و�ستفتاءات

1� ������4��5 ���' ��&�����
�: 

� � بمذكرةورد �عـ� ا�صاحبة�سباب3 شرح �3سا01/ �القانون ــدد�01/2020شروع

� �عدد �3سا01/ �القانون �وإتمام �بتنقيح ��16ا�تعلق ��2014لسنة �Gي ��26ا�ؤرخ �2014ماي

� �و�ستفتاءا�تعلق ��باOنتخابات �عدد �3سا01/ �بالقانون �وإتمامه �تنقيحه �تم لسنة��7كما

2017�� �Gي ��14ا�ؤرخ � 2017فيفري  أن
ُ
�والقواعد�ت �التشريعات �ع�ى �الديمقراطية �النظم ب°{

  .القانونية�ال�/�ت>�سخ�وتتطور�بممارس�lا،�ومن�أوكد�أعمدة�هذه�3نظمة�النظام��نتخابي

� �ا�شرع �اتجه �نحو�تدعيم�وحيث ��نتخابي �القانون �خqل �ومن �الثورة �بعد التون0³/

ديمقراطيتنا�الناشئة�بضمان�أك���قدر�من�التعددية�والتنوع�Gي�ا�جالس�النيابية�تكريسا�منه�

  .للديمقراطية�التمثيلية�والتنافسية�ومحاولة�منه��نع��رتداد�إpى�نظام�ما�قبل�الثورة

لتونسية�Gي�تثبيت�التعددية�الحزبية�والنيابية�وحيث�نجحت�التجربة�الديمقراطية�ا

  .خqل��ستحقاقات�الفارطة�و�Oتراجع�ع lا�كأساس�للتعايش�بن�مكونات�ا�شهد�السيا01/

وحيث�أن��ستحقاقات��نتخابية�ال�/�خاضها�شعبنا�ورغم�ما�اتسمت�به�من�نزاهة�

  .ال���اني�وشفافية�كشفت�عن�بعض�الثغرات�ا�تمثلة�أساسا�Gي�تشتت�ا�شهد

وحيث�يق>�ح�اعتماد�العتبة�Gي��نتخابات�التشريعية�ع�ى�غرار�3نظمة�الديمقراطية�

�مجلسا� �تقت~0/ �وال�/ �السلط �ببقية �وعqقته �النيابي �ا�جلس �مهام �لطبيعة �نظرا ا�قارنة

Oمتنوعا�مستقرا�ناجزا�وفعا.  

�ثا �ديمقراطية �وتكريس �النجاعة �تحقيق �إpى �ا�ق>�ح �هذا �يرمي �Gي�وحيث �وقوية بتة

�و�جتماعية�أض«ى� وطننا�تساعد�ع�ى�تحقيق�با½ي�أهداف�الثورة�أساسا��قتصادية�م lا

ا�ؤرخ��2014لسنة��16من�الضرورة�التدخل�تشريعيا�بتنقيح�وإتمام�القانون�3سا01/�عدد�

�ا�تعلق�باOنتخابات�و�ستفتاء�كما�تم�تنقيحه�وإتمامه�بالقانون�3سا2014�/01ماي��G26ي�

  .2017فيفري��14ا�ؤرخ�Gي��2017لسنة��7عدد�
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2� 6 1���#6� � ����	
�78�9�5 ���	
� 1�(	6 ���'� ���+�
 �
�#
� �:�
� ;	�7        

  جدول األعمال  تاريخ الجلسة  ر/ع

1� �
<"=�13 ->/"? 2020  � '� ��� ��� @���A >&'� ���  

2� �
 �&B�14  ->/"?2020  

� �"	&
� �C"D� E� F�#�� �(	6 1�$�2#�G
 �	�#('� 

� � ��H? ;	� 84�H#
� ���A >&'� ������ �����
��  

  

3�  ��&
� @���
�� ���'���7        

� �حول �عام �خqل��مق>�حدار�نقاش �اللجنة �أعضاء �بن �ا�عروض �3سا01/ القانون

� �يوم �ا�نعقدة �العتبة�2020ي فيفر 13خميسالالجلسة �مسألة �مفهوم�حول �من انطqقا

� �العتبة �مصطلح �أ¾lا �ع�ى �تعرف �وال�/ �يش>�ط�" �نتخابية �ال�/ �3صوات �من �3دنى الحد

القانون�الحصول�علlmا�من�قبل�القائمة�ا�>�شحة�ليكون�له�حق�ا�شاركة�Gي�الحصول�ع�ى�

نال�أصواتا�أقل�من�العتبة�ت/��ال�قائمةأحد�ا�قاعد�ا�تنافس�علlmا�Gي��نتخابات،�إذ�أن�ال

حلبة�التنافس�للفوز�با�قاعد،�وتلÁى��اا�القانون،��Oيدخل�مرشحوه�نتخابية�ال�/�يحّدده

�%5ع�ى�سبيل�ا�ثال�تبلغ�نسبة�العتبة�ا�عتمدة�Gي�أ�انيا�و .". علlmا�تحصلت3صوات�ال�/�

  .ب>�كيا�%10بالدنمارك�و�%2بإيطاليا�و%4و

  

�������� �حول �النواب �والسادة �السيدات �تدخqت �مجمل �تمحورت �وقد �ا�ق>�حهذا،

  :وال�/�كانت�متباينة�كما�ي�ي�ا�قدم

�شارة�إpى�أن�مق>�ح�تنقيح�القانون��نتخابي�باعتماد�عتبة�بخمسة�با�ائة�©ي�مسألة� �

 .سياسية

�جميع� � �بن �تشاركية �وبصفة ��نتخابي �للقانون �جذري �تنقيح �ضرورة �إpى الدعوة

��قتصار� ا�تدخلن �دون �بع�ى �ا�تعلقة �و النقطة �العتبة��نتخابية القانون�اعتبار�أن

� �يتضمن �ال�نتخابي �عديد �من �يجب �ال�/ �و �شكاليات �غرار��تنقيحهامعالج�lا ع�ى

النواب�إرجاء�النظر�Gي�ا�ق>�ح��أحدوGي�ذات�السياق�طالب�. السيا01/�و�شهار التمويل�
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وجود��ي�م��ر�للنظر�Gي� �Oإذ لتنقيح�القانون��نتخابي�تقديم�مق>�ح�متكاملإpى�حن�

 . تعديل�الجزئي�Gي�هذه�ا�رحلةهذا�ال

لتقديم��الة�العتبة�Gي�حن�يبقى�ا�جال�مفتوحأ�شارة�إpى�أن�ا�ق>�ح�اقتصر�ع�ى�مس �

 مسائل�أخرى�Gي�القانون��نتخابي،لتنقيح��أخرى  مبادرات�تشريعية

الرؤية�غياب�التأكيد�ع�ى�أن�التشتت�ع�ى�مستوى�التمثيلية�غ��مرتبط�بالعتبة�بل�ب �

lÇدف�اpى�تنقية��اوطني�الدى�النخبة�السياسية�Gي�تونس�وهو�ما�يتطلب�ميثاق�امجوال�� 

تم�معالجة�التشتت�بالعتبة�فقط�والدليل�نه�من�غ��السليم�أن�تأا�ناخ�السيا01/�و 

ن�نتائجها�افرزت�أ�نتخابات�البلدية�Gي�حن��Gي %3 نه�تم�اعتماد�عتبة�بـــأع�ى�ذلك�

 .ا�نتخبةتشتتا�كب�ا�ع�ى�مستوى�ا�جالس�

بعدم�تنقيح��اتتوصيهناك�ا�عاي��الدولية�ع�ى�مستوى� هأنتباين��راء�بن�من�يرى� �

�ا�نعمفند�لهذا�الرأي�ع�ى�اعتبار�أن��تنظيمها�وبنالقوانن��نتخابية�قبل�سنة�من�

 .القانون��نتخابيب�نتخابية�وليس� فقط�بتقسيم�الدوائر�يتعلق

��التأكيد � �ع�ى �أن �تع°/ �العتبة �السيا01/ �ا�شهد �تقت~0/�و ترشيد �الوطنية �ا�صلحة أن

� �وجود ��ستقرار �من �أدنى �حد �وذلك �السيا01/ �النجاعة �ضمان �ستقرار�و�lدف

 .  يمكن�محاسب�lا�تبعا�ل��امجها�وانجازاlÈا�وتحمل�ا�سؤولية��غلبية�محددة

�انتظا� � �Gي �جزئية �بصفة �التشتت �لتفادي �مهمة �آلية �العتبة�©ي �أن �إpى ر�تنقيح��شارة

 . القانون��نتخابي�بصفة�جذرية

أو�اق>�اع�ع�ى�3فراد�Gي�دوائر�انتخابية�اعتماد�نظام�اق>�اع�مختلط� إمكانية إpى �شارة �

 ،أفضلتمثيلية�بيسمح�و وجود�أغلبية�ضيقة�ع�ى�دورتن�قد�يؤدي�إpى�

Oن�هذه�النسبة�ا�ق>�حة�قد�تق0É/��%5عوضا�عن��%3اعتماد�عتبة�بـــ��إمكانية اق>�اح �

  .3صواتالعديد�من�
  

4� 1��������#�0�7  

1.4 E� F�#�0� I� J	KLM+��N'� �O67  

�   

  

تم�،�2020فيفري��G�،13ي�جلسة�قبل�ا�رور�للنقاش�العام�حول�مق>�ح�القانون�ا�عروض

مق>�ح��ومزيد�توضيح�الهدف�من�تقديم�رأlÇمفسح�ا�جال��مثلن�عن�جهة�ا�بادرة�لتقديم�

�. القانون  �قدم ��أصحابحيث ���طار ا�بادرة ��نتخابيلالعام ��لقانون �عدد �16الحاpي
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� �انتخابات��أن إpىمش�ين �خqل �بأك���البقايا /Ëالنس� �للتمثيل �وا�~0/ �عتبة �اعتماد عدم

�ال �ا�رحلة �وخصوصية �بطبيعة �مرتبطا �خيارا �كان �التأسي0³/ �الوط°/ تأسيسية�ا�جلس

Gي�الحياة��أك��Ìتشاركية وإضفاءآنذاك�Gي�حرص�ع�ى�ضمان�أك���تمثيل�ممكن�Gي�ا�جلس�

مق>�ح�القانون�ا�عروض�الذي�ينص�ع�ى�اعتماد�عتبة��أن إpى �شارةكما�تمت�. السياسية

��%5بـــ �جهة �التمثيليةمن �مستوى �ع�ى �التشتت �من �للحد ��ستقرار�وبناء�lÇدف ولتكريس

  . أخرى ديمقراطية�صلبة�من�جهة�

هو�استجابة�للتطور�السياG�/01ي�تونس�بعد��ا�عروضا�ق>�ح��أنا�بادرة��أصحابفاد�أكما�

الكب��السيا01/�التشتت�بالسياسية�الحالية�ال�/�تتم��Íلqزمة�q وحسنوات��8تجربة�دامت�

�الحكومة �تشكيل �من �التمكن �دون �حال �تحصن�باو .الذي �الضروري �من �بات �فانه لتاpي

ن�ا�ق>�ح�ا�عروض�أع�ى��التأكيدكما�تم�. العمل�السيا01/�لتفادي�تكرار�مثل�هذه�3زمات

من�قبل�رئيس�الذي�لم�يتم�ختمه��63القانون�عدد�مشروع��Oعqقة�له�بو ليس�مرتبطا�

�بالنظر وذلك��أOنإpى�حد�بالرائد�الرسم/�للجمهورية�التونسية�و�ذن�بنشره�الجمهورية�

ع�ى�Gي��نتخابات�البلدية�وا�ق>�ح�ينص��%3القانون�تضمن�عتبة�بـــ�فOختqف�مضمو¾lما�

� اعتماد �التشريعية�Gي %5عتبة�بـــ �نظرا��نتخابات �ا�قارنة �الديمقراطية �غرار�3نظمة ع�ى

متنوعا�مستقرا��لطبيعة�مهام�ا�جلس�النيابي�وعqقته�ببقية�السلط�وال�/�تقت~0/�مجلسا

 .عا�وفعاOناج

        :الھيئة العليا المستقلة ل6نتخاباتأعضاء ا/ستماع إلى 2.4

�20ا�ؤرخ�Gي��2012لسنة��23عم�qبأحكام�الفصل�الثالث�من�القانون�3سا01/�عدد�

ق�بالهيئة�العليا�ا�ستقلة�لqنتخابات�كما�تّم�تنقيحه�وإتمامه�بالنصوص��2012ديسم���
ّ
ا�تعل

ا�رفقة�تّمت�دعوة�أعضاء�الهيئة�لqستماع�إلlmم�Gي�إطار��ستشارة�الوجوبية�ولqستئناس�

ه�. /�حول�مق>�ح�القانون�ا�عروضبرأlÇم�الف°
ّ
لهم�أفاد�السيد�رئيس�الهيئة�أن

ّ
سبق�ولدى�تدخ

�انتخابية� �عتبة �إدراج �مق>�ح �بخصوص �رأlÇا �لqنتخابات �ا�ستقلة �العليا �الهيئة �أبدت أن

�(،%5بنسبة� �الحكومة �رئيس �السيد �إ$ى �الهيئة �والتشريع�–مراسلة �مستشار�القانون ��- مصالح �5ي �17ا8ؤرخة

� �والقوان=ن�2018جويلية �ال?<8انية �والقوان=ن �والحصانة �الداخ@ي �النظام �لجنة �رئيس �السيد �إ$ى �الهيئة �ومراسلة ،

�11و�10الصفحتان�( 2018نوفم?<��1،�وجلسة�Iستماع�8مث@ي�الهيئة�بتاريخ�2018أكتوبر��I31نتخابية�ا8ؤرخة�5ي�

 :وقد�ورد�فيه�ما�ي�ي.)63/2018تقرير�اللجنة�ال_^ائي�حول�مشروع�القانون�Yسا�VWXعدد��من
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 الفصو�Oق>�حة�وا�تعلقة�بالجوانب�التقنية�Oعتماد�العتبة��نتخابية�صحيحة�وسليمة، �

� � �عتبة �اعتماد �إpى �الرأي �وجود�% 3يتجه �Gي �ا�رجوة �النجاعة �من �تحققه �أن �ُيمكن �ا

تمثيلية�مستقرة�وقاعدة�ع�ى�اتخاذ�القرار�داخل�ا�جلس�التشريÒي�من�ناحية،�وضمان�

�أن� �ُيمكن �كما �أخرى، �ناحية �من �ا�حلية ��نتخابات �Gي �ا�عتمدة �النسبة �مع التناغم

 .نسبة�أع�ى�Gي�مناسبة�Oحقةتساهم�Gي�اح>�ام�التدرج�إpى�

�تقرير�لجنة� � �Gي �ورد �وقد ��نتخابية �العتبة �لتحديد �عليه �متفق �معيار�دوpي �يوجد O

�نأ))68الفقرة�( 2010مارس��15تم�تبنe^ا�5ي��485/2008دراسة�عدد�(البندقية�حول�العتبة��نتخابية

عّد�مقبولة% 5و% 3العتبة�بن�
ُ
طيات�ا8ستقرة�مع�وجود�ضمانات�5ي�الديمقرا% 5إ$ى�% 3عتبة�ب=ن�( ت

�Yقليات �لتمثيل �بالنسبة �هذه�. خاصة �تتجاوز �عتبة �اعتماد �باzمكان �الجديدة، �الديمقراطيات وبخصوص

بكل�الحا�ت،�وال��Vتعد�% 10النسب�للتشجيع�ع@ى�إنشاء�أحزاب�سياسية�فّعالة�مع�عدم�تجاوز�تلك�النسبة�

 ].ه�اللجنةعلما�أن�تونس��ن�عضو�Gي�هذ[).نسبة�مرتفعة

بحسب�التجارب�ا�قارنة�ت>�اوح�نسبة�العتبة��نتخابية�غالبا�انه�و �إpى �شارةكما�تمت�

 :،�ع�ى�غرار�ما�ي�ي%5إpى��3بن�

 �������	
���������� ��� ������   ��
�� ������ ��� ���
�2010�  

10�  ����  

7�   �����5 � ��� ���2007�  

5�   �� !" #�$��%� &!'()*+ ,)	-�� #�.���)� #�/�� �0 #�+�)+ #�$)	�1 #

���.)!� #23	�� �/�)*4 #����)"  

4�  �/)-�� #��.)!� #5/����� #����/1 #�/��6!" #�-7���  

3�   �$���1�()*+ ,)	-� &!'� �$����% #�$���� #8�$)�� #�4 � ��� ���

20049�  

2�  :��;���  

0.67�  ����)0  

  

تم�اعتماد�تم�اعتماد�طريقة��2017ا�جلس�الشعË/�الوط°/�الجزائري�سنة�Gي�انتخابات� �

� �تساوي �عتبة �مع ��بينما% 5أك���ا�توسطات �بنسبة �عتبة �اعتماد �إpى�% 7تم بالنسبة

  )انتخابات�ا�جالس�الشعبية�البلدية�وا�جالس�الشعبية�الوOئية(�نتخابات�ا�حلية�
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اد�العتبة،�يتجه�التنبيه�إpى�اختqف�كب��Gي�تمهيدا�لعرض�نتائج�ا�حاكاة�بخصوص�اعتم �

� �انتخابات �بن �والسيا01/ ��نتخابي ��2014ا�شهد �إpى��2019وانتخابات �استنادهما رغم

 :طريقة��ق>�اع�نفسها

�ا�قاعد[ .1 �توزيع �طريقة �Gي �ا�ساواة �عدم �إpى �بدوره �يؤدي �العتبة �اعتماد Gي�]: عدم

� �لم��2014انتخابات �قائمات �ع�ى �توزيعها �تم �ال�/ �ال���ان �Gي �ا�قاعد �عدد �نسبة بلغت

� �حواpي ��نتخابي �الحاصل �أصواlÈا �عدد ��من %26يبلغ انتخابات��يوG. ال���انمقاعد

  %.76،�ارتفعت�هذه�النسبة�إpى�2019

ال�/�لم�تؤّد�إpى�تمثيل�(،�و3صوات�الضائعة�Gي�تصاعد�2011منذ�]: 3صوات�الضائعة[ .2

 ):بمقعد�واحد�ع�ى�3قل

  %20: 2011انتخابات� -

  %)5باعتماد�عتبة�% 29،�و%3باعتماد�عتبة�% 26تتصاعد�إpى�% (24 :2014انتخابات� -

  %36: 2019انتخابات� -

��نتخابية� �الدائرة �مقاعد �عدد �بنقصان �تزداد �الضائعة �3صوات �نسبة �أن ويqحظ

  .وبزيادة�عدد�القائمات�ا�>�شحة�وأ¾lا�تزداد�بازدياد�التشتت�Gي�ا�شهد�السيا01/

�  ��"�<	$�2014  

 1�$�2#��  �"$�2#�0� �N#&
�20147 

���=� 
 �'��� &!' �!>?	�� ��7@���� ��'�2014�  

 A ,)	-� &!'�"�<	$B� �@����� A 

��	' 8��  125 �7@��  

 ��	
��3 �@���"  97  �7@��  

 ��	
��5 �@���"  85 �7@��  
 

�  ��"�<	$�2019C  

 1�$�2#��  �"$�2#�0� �N#&
�2019 P<	Q� R�#(� ;	�7S  

���=� 
 �'��� &!' �!>?	�� ��7@���� ��'�2019�  

 AD!E� ,)	-� &!' A 

��	' 8��  31 �7@��  

��	
�� 3 �@���"  25 �7@��  

 ��	
��5 �@���"  18 �7@��  
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 :وتبعا�لذلك،�تختلف�نتائج�اعتماد�العتبة�نفسها�وفقا��ا�ي�ي

  

  

للحزب�3ول،�% 5.6ُيش��إpى�زيادة�بنسبة��2011والتحليل�ا�بدئي��عطيات�انتخابات�

  %.3للحزب�الثاني�عند�اعتماد�عتبة�بنسبة�% 6.9و
 

��"�<	$B� 
 ��Z" �
�� &!' [!>\ ]�� ��7@����

 P�3 ���)^_� P� 

 &!' [!>\ ]�� ��7@����

 �
��`3 � W15 ���)^_� P�  

 ��"�<	$�2014  8 ��7@��  26 �7@��  

 ��"�<	$�2019  8 ��7@��  51 �7@��  

��"�<	$B�  ��	'3� 

 ��"�<	$�2014  
a10 �bFG �F�_� `c?!�  

a7 �R$�F�� `c?!�  

 ��"�<	$�2019  
a34 �bFG �F�_� `c?!�  

a23 �R$�F�� `c?!�  
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�من� �تختلف �النسبة، �كانت �أيا �العتبة، �نتائج�تطبيق �أّن �الهيئة �رئيس �السيد د
ّ

�أك كما

�مشاركة� �ونسبة �ال>�شحات �تعّدد �هما �أساسين �عاملن �بحسب �أخرى �إpى انتخابات

قائمة�مع�نسبة�مشاركة�Gي�حدود��1426شهدت�تنافس��2014ا�ق>�عن،�حيث�بّن�أّن�سنة�

وشهدت�نسبة�ا�شاركة�تراجعا��q2019ل�انتخابات�قائمة�خ�G1502ي�حن�تنافست��% 65

من�القائمات��%87.5قائمة�ع�ى�أي�مقعد�أي��1322مما�أّدى�إpى�عدم�تحّصل��%45لتبلغ�

ل�Gي�انتخابات�
ّ
  .وهو�ما�يقابل�مليون�صوت�مق>�ع�ضائع�2019لم�تمث

�عتب �تعت���اعتماد �ال�/ �البندقية �عضو�بلجنة �أّن�تونس �الهيئة �رئيس �السيد ة�وأضاف

�ا�ستقلة�لqنتخابات�تحافظ�ع�ى��%5إpى��3من� �الهيئة�العليا مسألة�معقولة�ومقبولة�واّن

� �سنة �قّدمته �الذي �ا�وقف �وتشريعية��2018نفس �سياسية �إرادة �تعت��ها �و©ي �العتبة من

�ال���ان� �داخل �الحزبية �والتعددية �السيا01/ �التنّوع �يضمن �العتبة �تطبيق بامتياز�فعدم

  .العتبة�يضمن�النجاعة�ال���انية�والحكوميةوبا�قابل�اعتماد�

من�جه�lم،�تعّددت�تدخqت�السادة�النواب�وتمحورت�حول�موقفن�رئيسين�بن�من�

يؤّيد�إدراج�العتبة�ويتبّ°{�مق>�ح�القانون�ا�عروض�وبن�من�يتحفظ�ع�ى�اعتماد�العتبة�Gي�

� �مراجعة �مع �ي>Íامن �لم �إذا �التعديل ��ق>�ح �موجبا �يرى Oو� �ا�رحلة للقانون��شاملةهذه

  .�نتخابي
  

�التع �إpى�وقبل �تجدر��شارة �الطرفن، �من �كّل �قّدمها �ال�/ �وا�ؤيدات �الشروح �إpى ّرض

جملة��ستيضاحات�و�ستفسارات�ال�/�توّجه��lا�أعضاء�اللجنة�والردود�ال�/�قّدمها�ممثلو�

  .الهيئة

 �� �كلفة �عن �3عضاء �أحد �تساءل �حيث ��وا¾lا �السابقة �اختيار�نتخابات �تّم �صورة Gي

  .تشريعية�جديدة�دى�استعداد�الهيئة�لتنظيم�انتخاباتحّل�ال���ان�وعن�م

كما�طرح�أحد�النواب�تساؤ�Oحول�ما�إذا�كانت�هناك�معاي��دولية�تحّدد�كيفية�تعديل�

�O� �الحاpي ��نتخابي �القانون �أّن �ذلك �التوقيت �حيث �من �خاصة ��نتخابية �القوانن أحكام

�ب �الخاصة �3حكام �بتعديل �يسمح �إجراء�الدوائر��نتتقسيم �موعد �من �سنة �قبل خابية

�3صوات�. �نتخابات �عدد �ع�ى �العتبة �تأث��تطبيق �مدى �عن �اللجنة واستفسر�أعضاء

  .الضائعة

� �بنسبة �العتبة �اعتماد �أّن /Ë3غل� �الرأي �هو�أحد��%5ويرى �القانون �بمق>�ح �ورد كما

ه�من�الص
ّ
الح�العام�الحلول�ال�/�ستحّد�من�التشتت�الحزبي�داخل�مجلس�نواب�الشعب�وأن

اعتماد�عتبة�للحصول�ع�ى�مقاعد�ح�{�lÈ�Oدر�3موال�العمومية�ال�/�تصرف�Gي��نتخابات�
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و©ي�بالتاpي�. 2019ع�ى�أصوات�ضائعة�كانت�Gي�حدود�ا�ليون�صوت�خqل�انتخابات�أكتوبر�

م�والتكتل�لتقديم�ترشحات�جدية
ّ
  .ستدفع�3حزاب�السياسية�نحو�مزيد�التنظ

ه�وبناء�ع�ى�ما�ورد�بمداخلة�السيد�رئيس�الهيئة�فإّن�عدد�كما�يعت���أصحاب�
ّ
ا�ق>�ح�أن

قائمة�Gي��18القائمات�ال�/�ستحصل�ع�ى�مقاعد�بمجلس�نواب�الشعب�سيكون�Gي�حدود�

قائمة�ممثلة�حاليا�مما�يدّل�ع�ى�أّن�العتبة�لن�تفقد�ا�جلس��31صورة�تطبيق�العتبة�مقابل�

وأّن�الكيانات��ةمشاركة�أهّم�العائqت�السياسية�مضمونالتعددية�الحزبية�ا�طلوبة�معت��ين�

�يكون� �لن �العتبة �اعتماد �أّن �السياق �ذات �Gي �ستندثر�مؤكدين �ال�/ �©ي �الصغرى السياسية

 مقراطيات�وأّن�ا�عادلة�ليست�بنع�ى�حساب�افتقاد�التنّوع�السيا01/�ا�طلوب�Gي�كّل�الدي

�وأن�ة�معمول�به�Gي�أهّم�الديمقراطياتالعتبالتعددية�وامتqك�النجاعة�مضيفن�أّن�تطبيق�

  .مق>�ح�التعديل�منسجم�مع�رأي�لجنة�البندقية

ويرى�شق�آخر�ممن�يؤيدون�مق>�ح�التعديل�أّن�مراجعة�القانون��نتخابي�ومqءمته�مع�

النظام�السيا01/�أصبحت�مسألة�مهمة�لتنقية�ا�ناخ��نتخابي�وتوجيه�أحكامه�نحو�مصلحة�

لكافة�ا�>�شحن�ومزيد��3ما�يق>�حه�هذا�الشق�هو�اعتماد�البطاقة�عدد�الناخب�ومن�بن�

�الدوائر� �تقسيم �ومراجعة ��نتخابية �العملية �شفافية �لضمان �ا�الية �ا�عامqت تدقيق

  .تغ�ات�الديمغرافيةم�نتخابية�طبقا�لل

�للقانون� �شاملة �مراجعة �ضرورة �عن �كذلك �دافعوا �ا�ق>�ح �أصحاب �فإّن ولªشارة،

تخابي�ع�ى�ضوء�ما�تّم�التعّرض�إليه�من�إشكاليات�تطبيقية�Gي�بعض�النوا£ي�ومن�عدم��ن

�أك��� �مع �القائمات �ع�ى ��ق>�اع �نظام �أّن �اعت��وا �حيث �السياسية �التطورات �مع مqئمة

�هيمنة� �ومنع �السياسية �القوى �كل �لتشريك �التأسيس �مرحلة �Gي �اعتماده �لزاما �كان البقايا

سبا�Gي�ا�رحلة�الحالية��ا�أفرزه�من�حرية�مطلقة�Gي�خلق�أحزاب�طرف�سيا01/�ولم�يعد�منا

  .برامج�ورؤى�فكرية�واستقطاب�مواطنن�ع�ى�تقديمسياسية�متناهية�الصغر�غ��قادرة�

�عدم� �من �القانون �بمق>�ح �جاء �ما �تجاه �بصوlÈم �ا�حتفظون �3عضاء وعّ���السادة

مجموع�3صوات�ضمن�الحاصل��من�%5لة�ع�ى�أقل�من�احتساب�أصوات�القائمات�ا�تحصّ 

�من� �ا�نشود �الهدف �يحقق O� �ذلك �أّن �بال���ان، �مقاعد �إسنادها �عدم �وبالتاpي �نتخابي

معادلة�بن�تحقيق�إرادة�الناخب�والتعددية�من�جهة�والنجاعة�وا�ردودية�Gي�ا�شهد�النيابي�

  .نتخابيوأّن�تحقيق�هذا�الهدف�يتطلب�تعدي�qأعمق�Gي�القانون�� . من�جهة�أخرى 

�يكون� ��نتخابية �العملية �×صqح �3مثل �الحّل �أّن �ا�حتفظن �3عضاء �أحد ويرى

يسمح�بتجاوز�الوضع�الحاpي�ما�باعتماد��ق>�اع�ع�ى�3فراد�Gي�دوائر�ضّيقة�ع�ى�دورتن�وهو�

ت�حزبي�لغياب�أحزاب�قادرة�ع�ى�تأط��الناخبن�وتÍØيل�برامج�واقعية�
ّ
وإpى�الذي�أّدى�إpى�تشت
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�قبل� �من �بدائل �عن �والبحث �الثقة �عدم �حالة �أنتجت �ال�/ �السياسية �العملية �أخلقة عدم

�. الناخبن �انتخابات �نتائج �أفرزته �بما �الرأي �هذا �صاحب �كتل��2014واستدل �وجود من

بر�انية�هامة�دون�تطبيق�عتبة�ليعت���أّن��شكال�ليس�Gي�وجود�العتبة�من�عدمها�بقدر�ما�

�ان �نظام �زعماء�هو�إشكال �دكتاتورية �ويكّرس ��نتخابية �القائمة �رئيس �حول �يحوم تخابي

كما�أّن�نتيجة�تطبيق�العتبة�غ��مضمونة�باعتبار�اعتمادها�Gي��نتخابات�البلدية�. 3حزاب

ر�الحصانة�الكافية�ضّد�التشتت
ّ
  .لم�يوف

� �مع �وتفاعله �إجابته �معرض �و وGي �الهيالسيدات �رئيس �السيد �أفاد �النواب، ئة�السادة

مليون�دينار�مش�ا��50و�45العليا�ا�ستقلة�لqنتخابات�أّن�كلفة�إعادة��نتخابات�ت>�اوح�بن�

ر�سلبا
ّ
رة�يمكن�أن�تتأث

ّ
  .أّن�نسبة�إقبال�الناخبن�Gي�حال�إجراء�انتخابات�مبك

د�أّن�تطبيق�العتبة�بنسبة�
ّ

�أك �ال���ان��%3أو��%5كما لن�ينفي�التعّدد�الحزبي�داخل

ص�من�عدد�
ّ
كما�ورد�ذلك�بعملية�ا�حاكاة��و3حزاب�الفائزة�ا�شاركة�القائماتلكن�سيقل

ومن�الحاصل��نتخابي��انخفاض�إpى ؤدي�العتبةست 2019أجريت�ع�ى�نتائج�انتخابات�ال�/�

�تمك�ثم ��القائماتن �3صوات �أك���من �عدد �ع�ى �مقاا�حرزة �من �عد �عدد�و إضافية ي
ّ
تدن

  .ا�قاعد�ا�تحصّل�علlmا�بأك���بالبقايا

�باعتبار� �استشاري �هو�رأي �البندقية �لجنة �رأي �أّن �الهيئة �رئيس �وأشار�السيد هذا،

تخّصصها�Gي�ا�ادة��نتخابية�وقد�تّم��ستئناس�برأlÇا�بخصوص�تقسيم�الدوائر��نتخابية�

� �الفصل �الذ�G106ي ��نتخابي �القانون �السنة�من �Gي �الدوائر��نتخابية �من ��Oُيج�Íا�ّس ي

صدر�توصية�بعدم�ا�ّس�. 3خ�ة�من�إجراء��نتخابات
ُ
وبصفة�عامة،�فإّن�لجنة�البندقية�ت

�حالة� �Gي ��ستثناء �ويبقى ��نتخابات �قبل �3خ�ة �السنة �خqل ��نتخابية �القواعد من

  .التوافق�القصوى 

� �الهيئة �رئيس �وأقّر�السيد �توزيعهذا، �تطابق �ا��بعدم �الدوائر��نتخابية �Gي مع�قاعد

  .�حصاءالوط°/� عهدملل الديمغرافية�الحاليةا�عطيات�

وجوابا�عن�تأث��العتبة�ع�ى�3صوات�الضائعة،�أفاد�السيد�رئيس�الهيئة�أّ¾lا�س>�تفع�

  .ع�ى�أك��Ìعدد�من�3صوات�ت/�تحّصلمن�ذلك�القائمات�ال��دوستستفي

�رئي �السيد �الهيئة�وختم �لها �تعّرضت �ال�/ ��شكاليات �جملة �بإثارة �مداخلته �الهيئة س

  :ع�ى�غرار

  التسجيل�عن�بعد، �

  حذف�شرط�التفّرغ�Gي�الهيئات�الفرعية،� �

  إشكالية�القيام�بحملة�انتخابية�Gي�الخارج،�� �
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انتخابات�وأ¾lا�س>�فع�جملة�توصياlÈا�ضمن��اي�ُمش�ا�إpى�أّن�الهيئة�مستعدة�×جراءو 

 .2019 التشريعية�والرئاسية�لسنة�نتخابات� تقريرها�بخصوص�
 

  

  

5�  ;	� 84�H#
����'� ��H?7  

  :ا�عروض�ع�ى�النحو�التاpي�3سا01/ القانون �مق>�حكان�التصويت�ع�ى�فصول�

 �&
وأثناء�التصويت�استقرت��راء�داخل�،�القانون�ا�عروض�مق>�حصوص�عنوان�بخ�7������

ح�ع�ى�النحو�ع�ى�تنقيحه�ليصب�نمع�تسجيل�تحفظ�نائب النواب�الحاضرين�أغلبيةباللجنة�

�2014لسنة��16قانون�أسا�VWXيتعلق�بتنقيح�وإتمام�القانون�Yسا�VWXعدد��مق�<ح":التاpي

ا8تعلق�با�نتخابات�وIستفتاء�كما�تم�تنقيحه�وإتمامه�بُمقت�2014���Wمـاي�26ا8ؤرخ�5ي�

عدد��YساVWXوبالقانون��2017فيفري��14ا8ؤرخ�5ي��2017لسنة��7القانون�Yسا�VWXعدد�

  ". 2019 أوت 30ا8ؤرخ�5ي��2019لسنة��76

   � �� UH/
�7�� �ع�ى �ا�عروضة �صيغته �Gي �3ول �الفصل النواب��أصوات أغلبيةأحرز

بالتعديل�الذي� التنصيص�الشك�ي�ا�تعلق�إضافةبعد� ننائب�الحاضرين�مع�تسجيل�تحفظ
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 . نائبنتحفظ��مع�تسجيلالحاضرين�

 

  :ضو القانون�ا�عر مق>�ح�وGي�ي�ي�جدول�مقارنة�يحوصل�عمل�اللجنة�بخصوص�
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وافقت�لجنة�النظام�الداخ�ي�والحصانة�والقوانن�ال���انية�والقوانن��نتخابية�                

بتنقيح�وإتمام�القانون�3سا01/��ا�تعلق�01/2020عدد�سا3�/01 قانون�الق>�ح�م ع�ى

ا�تعلق�باOنتخابات�و�ستفتاء�كما�تم��2014ماي�26ا�ؤرخ�Gي��2014لسنة��16عدد�

� �وإتمامه �عتنقيحه �3سا01/ �دبالقانون ��7د ��2017لسنة �Gي ��14ا�ـؤرخ �2017فيفري

� ��3سا01/وبالقانون ��76عدد ��2019لسنة �Gي �أ 30ا�ؤرخ �النواب�2019وت بأغلبية

� �تحفظ �تسجيل �مع �الجلس�و©ي نائبنالحاضرين /0ÛيتوG� �عليه �با�صادقة �العامة �ة

  .عّدلةصيغته�ا�

        

    <"T+ ���	
�                                                                                                                                                ���	
� +>������

ه                                                                                                                            ــــــــأحمد موح                                                                               راھمـــــم ابـــــھيث  
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162014262014 
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142017762019302019 

من 110والفقرة الثالثة من الفصل ) جدید(78األولى من الفصل تلغى أحكام الفقرة : الفصل األول
كما واالستفتاءالمتعلق باالنتخابات 2014ماي 26المؤرخ في 2014لسنة 16القانون األساسي عدد 

وبالقانون األساسي 2017فیفري 14المؤرخ في 2017لسنة 7تّم تنقیحه وٕاتمامه بالقانون األساسي عدد 
:وتعوض باألحكام التالیة2019أوت 30المؤرخ في 2019لسنة76عدد  

تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما ال ):جدیدةأولىفقرة (جدید78الفصل 
من األصوات %5من األصوات المصّرح بها بالدائرة االنتخابیة، وعلى ما ال یقل عن %3عن یقل 

المصّرح بها بالدائرة االنتخابیة بالنسبة لالنتخابات التشریعیة دون سواها، منحة عمومیة تقدیریة بعنوان 
استرجاع مصاریف انتخابیة وذلك بعد اإلعالن عن النتائج النهائیة لالنتخابات شرط االستظهار بما یفید 

القائمة المترشحة تثبت من احترام المترشح أو بعد الإیداع الحسابات المالیة لدى محكمة المحاسبات و 
.للواجبات القانونیة المتعلقة بالحملة االنتخابیة وتمویلها

ال تحتسب األوراق البیضاء واألصوات الراجعة للقائمات التي ):فقرة ثالثة جدیدة(110الفصل 
من األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل %5تحصلت على أقل من 

.االنتخابي

ماي 26في المؤرخ2014لسنة 16من القانون األساسي عدد 110تضاف إلى الفصل :2الفصل 
المؤرخ 2017لسنة 7المتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقیحه وٕاتمامه بالقانون األساسي عدد 2014

تدرج مباشرة رابعة فقرة 2019أوت 30المؤرخ في 2019لسنة 76د وبالقانون األساسي عد2017فیفري14في 
:كما یليمنه بعد الفقرة الثالثة 

المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل ال تدخل في توزیع ):فقرة رابعة(110الفصل 
.من األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة%5من
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