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           2022جوان  1 مؤرخ في 2022 لسنة 34 عدد مرسوم
المؤرخ  2014لسنة  16يتعّلق بتنقيح القانون األساسي عدد 

  .المتعلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه 2014ماي  26في 
  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22المؤرخ في  2021لسنة  117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  منه، 5بتدابير استثنائية وخاصة الفصل المتعلق  2021سبتمبر

  وبعد مداولة مجلس الوزراء،

  : يصدر المرسوم اآلتي نصه

 119و 117و 116و 7 الفصولأحكام  تلغى ـ الفصل األول
ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16من القانون األساسي عدد 

المتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه  2014
فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7األساسي عدد  بالقانون
 30المؤرخ في  2019لسنة  76وبالقانون األساسي عدد  2017
  : وتعوض باألحكام التالية 2019أوت 

العليا المستقلة لالنتخابات  الهيئةتمسك :  )جديد( 7الفصل 
ويتم . سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطالقا من آخر تحيين له

ويجوز تسجيل القرين . الناخبين إراديا أو آلياالترسيم بسجل 
  .واألصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا 
  .وشامال ومحينا

تتولى التسجيل اآللي لجميع الناخبين غير يمكن للهيئة أن و
قرات وتوزيعهم على مراكز االقتراع األقرب إلى م المسجلين

  .إقامتهم في دوائرهم االنتخابية

يتولى الناخبون االطالع على السجالت االنتخابية وطلب تحيين 
  .تسجيلهم، عند االقتضاء، في اآلجال التي تحددها الهيئة

يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن 
تعتمد  بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن

  .مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها

يشترط للمشاركة في حملة االستفتاء :  )جديد( 116الفصل 
في اآلجال ووفق الشروط  لغرض لدى الهيئةتصريح في اإيداع 

  .واإلجراءات التي تضبطها الهيئة

االستفتاء،  حملة المشاركة في تصاريحمجلس الهيئة في  ينظر
في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ختم  المشاركين ةويضبط قائم
ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر . المشاركة تصاريحأجل تقديم 

وسيلة أخرى الهيئة ونشرها بموقعها اإللكتروني وبأي.  

 فرديا بقراراتها في أجل أقصاه تقوم الهيئة بإعالم المشاركين

 بأيمة المشاركين ضبط قائساعة من تاريخ ) 24(أربع وعشرون 

  .وسيلة تترك أثرا كتابيا

يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة االستفتاء ويكون قرارها 

  .معّلال

تعلن الهيئة عن نتائج االستفتاء :  )جديد( 117الفصل 
بالتصريح بمجموع األصوات التي تحصلت عليها كّل إجابة وعدد 

 .وراق البيضاءاألأوراق التصويت الملغاة وعدد 

في  المعروض على االستفتاءتصرح الهيئة بقبول مشروع النص 

  .على أغلبية األصوات المصرح بها" نعم"اإلجابة بـ تحصل صورة

المصرح  األصواتالبيضاء ضمن الملغاة وال تحتسب األوراق 
  .بها

مراكز ، بمقتضى قرار، تضبط الهيئة : )جديد( 119الفصل 

  .االقتراع

 لثا،الرابع ثا فصلالمكرر،وع الراب فصلال ضافي:  2الفصل 
الرابع  وفقرة ثالثة إلى الفصلوفقرة رابعة إلى الفصل السابع مكرر، 

مائة وخمسة عشر  فصلالو مكرر،الثامن عشر  فصلالوعشر 
القانون  إلىمائة وسبعة عشر  ثانية إلى الفصلالفقرة الو ،مكرر

 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16األساسي عدد 
باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون المتعلق 

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

  :  كاآلتي 2019

المتعلقة بالشراءات  نفقات الهيئةتخضع :  مكرر 4الفصل 
غير أنه، في حال  .جراءات الخاصة بالصفقات العموميةلإل

وبمناسبة االنتخابات واالستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة  ،الضرورة
  .من األحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها

  .تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية

تضع كّل اإلدارات والهياكل العمومية :  ثالثا 4الفصل 
ة وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المركزية والجهوي

 على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل فة بالماليةكّلمال
مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية  وإمكانيات

بما واالستفتاء، واإلحصائيات ذات العالقة بالعمليات االنتخابية 
  .يساعد على حسن أداء مهامها

أو محكمة المحاسبات بالسر البنكي  معارضة الهيئةوال يمكن 
  .في إطار أدائها لمهامها أو السر المهني
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وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة االنتخابات أو 
  .االستفتاءات على تيسير تعاون جميع اإلدارات العمومية مع الهيئة

اعتماد أحدث تسجيل يتم :  )فقرة رابعة(مكرر  7الفصل 
رتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية للناخب م
غير أنه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم . والمحلية

انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز االقتراع الذي يرغب 
  .في التصويت فيه

الناخبين أن تمّكن الهيئة  يتعين على:  )فقرة ثالثة( 14الفصل 
لين من تحيين مراكز االقتراع خالل كامل فترة النزاعات المسج

  .المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين

تعتبر كّل أيام األسبوع أيام عمل بالنسبة :  مكرر 18الفصل 
إلى الهيئة وأطراف النزاع والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة 

  .بهذا الباب

رة لالستفتاء مذّك د الجهة الداعيةِعُت:  كررم 115الفصل 
 وأهدافه، تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على االستفتاء

  .ل بداية حملة االستفتاءبق ويتم نشرها للعموم

إذا أفضى االستفتاء إلى قبول :  فقرة ثانية 117الفصل 
مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن 

عا من تاريخ اإلعالن عن النتائج بنشره في أجل ال يتجاوز أسبو
  .النهائية لالستفتاء

" ثالثة أيام"وعبارة " األيام الثالثة" تعوض عبارة ـ 3الفصل 
 16من القانون األساسي عدد  18 إلى 14الفصول من بالواردة 
المتعلق باالنتخابات  2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة 

لسنة  7ن األساسي عدد واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانو
وبالقانون األساسي عدد  2017فيفري  14المؤرخ في  2017

  بعبارة 2019أوت  30المؤرخ في  2019لسنة  76
الواردة في نفس " ساعة 48"، وتعوض عبارة "ساعة 48"

  ".ساعة 24"الفصول بعبارة 

من القانون  28و 22تلغى أحكام الفصلين  ـ 4الفصل 
 2012ديسمبر  20المؤرخ في  2012لسنة  23األساسي عدد 

  .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 5الفصل 
  .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

 .2022جوان  1تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

يتعّلق  2022جوان  1 مؤرخ في 2022لسنة  35مرسوم عدد 

فيفري  12المؤرخ في  2022لسنة  11المرسوم عدد  إتمامب
  .المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء 2022

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22المؤرخ في  2021لسنة  117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  منه، 5المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل  2021سبتمبر 

فيفري  12المؤرخ في  2022لسنة  11وعلى المرسوم عدد 

  المتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء، 2022

  وبعد مداولة مجلس الوزراء،

  : يصدر المرسوم اآلتي نصه

 11من المرسوم عدد  20ُتضاف إلى الفصل  ـ الفصل األول

المتعلق بإحداث  2022فيفري  12المؤرخ في  2022لسنة 

  :لمجلس األعلى المؤقت للقضاء األحكام التاليةا

لرئيس الجمهورية، في صورة التأّكد أو المساس باألمن العام 

أو بالمصلحة العليا للبالد، وبناء على تقرير معّلل من الجهات 

المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعّلق به ما 

يته أو حسن من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقالل

  .سيره

وُتثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى 

  . هذا الفصل

ال يمكن الطعن في األمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إال بعد 

  .صدور حكم جزائي بات في األفعال المنسوبة إليه

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فورا وينشر  ـ 2الفصل 

  .مي للجمهورية التونسيةبالرائد الرس

  .2022جوان  1تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




