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 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16 يتعّلق بتنقيح القانون األساسي عدد 2022 سبتمبر 15  مؤرخ في2022 لسنة 55مرسوم عدد 
 .االستفتاء وإتمامه المتعّلق باالنتخابات و2014ماي 

  إن رئيس الجمهورية،

  وبعد مداولة مجلس الوزراء،

  : يصدر المرسوم اآلتي نصه

 28 و27 والفصول 26  من الفصل3 والفقرة 21و 20و 19 و6 و5 والفصول 3 تلغى أحكام المّطة الّثالثة من الفصل  ـالفصل األول
 من الفصل 2والفقرة  110 و109 و108 و107 و106 و104 و81 و75ل  والفصو34 والفقرة األولى من الفصل 33 و31 و30 و29و

 المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم 2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16من القانون األساسي عدد  169و 163 و161 و123
  : ، وتعوض باألحكام التالية2022 جوان 1 المؤرخ في 2022 لسنة 34تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وآخرها المرسوم عدد 

هي القائمة المترشحة في االنتخابات التشريعية والجهوية والبلدية : القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب:  جديدة3 مّطة 3الفصل 
تراع المعتمد في كل أو المترشح في االنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية أو الحزب في االستفتاء وذلك حسب نظام االق

  .انتخابات

ثماني عشرة سنة بالغين من العمر مرسمين في سجّل الّناخبين، اليتمّتع بحق االنتخاب جميع التونسيين والتونسيات ال:  جديد5الفصل 
ولين بأية صورة من صور كاملة في اليوم السابق لالقتراع، والمتمّتعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشم

  . الحرمان المنصوص عليها بالقانون

  : ال يرسم بسجّل الّناخبين: جديد6الفصل 

  من ممارسة حق االنتخاب إلى حين من المجّلة الجزائية، تحرمهم5األشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل ـ 
 استرجاع حقوقهم،

 عليهم، األشخاص المحجورـ 

 70العسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات األمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد  ـ
 . والمتعّلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي1982 أوت 6 المؤرخ في 1982لسنة 

 : الشعب حق لكّلالترشح لعضوية مجلس نواب:  جديد19الفصل 

ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود ألب تونسي أو ألم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر االنتخابية بالتراب ـ 
 التونسي،

  بالغ من العمر ثالثًا وعشرين سنة كاملة على األقل يوم تقديم ترشحه، ـ 

 نقي السوابق العدلية،ـ 

  .ل بأي صورة من صور الحرمان القانونيةغير مشموـ 

 .مقيم بالدائرة االنتخابية المترشح عنهاـ 

 :مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم بعد الشعب، إّال نواب مجلس لعضوية الترشح ذكرهم اآلتي للّناخبين يمكن ال:  جديد20الفصل 

  أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،ـ 

    القضاة،ـ 

  والقنصلية، الدبلوماسية والمراكز اتالبعث رؤساءـ 

 الوّالة،ـ 

 والعمد، والمعتمدون للواليات العامون والكّتاب األول المعتمدونـ 

 األئمة،ـ 

 .رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضيةـ 
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 .ترشحهم قديمت قبل األقّل على سنة لمدة المذكورة وظائفهم فيها مارسوا انتخابية دائرة آخر في الترشح يمكنهم وال
  .كما ال يجوز الترشح في نفس الوقت لالنتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها

يقدم مطلب الترشح لالنتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة واجراءات تضبطها :  جديد21الفصل 
 .الهيئة

 :مطلب الترشح ومرفقاته وجوباويتضمن 
  اسم المترشح الكامل وتاريخ والدته ومكانها ومقر إقامته،ـ 
 تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح،ـ 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،ـ 
 صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة،ـ 
 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل االستالم على أن تتوّلى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو 3 عدد بطاقةـ 

 البطاقة من السوابق العدلية المشار إليها،
  وصل في خالص الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية،ـ 
 ّذمة من األداءات البلدية،شهادة في إبراء الـ 
 شهادة إقامة،ـ 
موجز البرنامج االنتخابي للمترشح مشفوع بقائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من الّناخبين المسجلين في الدائرة االنتخابية معرف عليها ـ 

صة ترابيا، وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها بإمضاء المزّكين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية لالنتخابات المخت
 .الهيئة

يكون نصف المزّكين من اإلناث والّنصف الّثاني من الذكور، على أن ال يقّل عدد المزّكيات والمزّكين من الشباب دون سن  ويجب أن
 .وال يجوز للّناخب أن يزّكي أكثر من مترشح واحد % 25الخمس والّثالثين عن 

 .تسّلم الهيئة وصال مقابل مطلب الترشحو

  .وتضبط الهيئة حاالت تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته

تعّلق قائمات .  ساعة من صدوره24يتم إعالم المترشح بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه :  جديدة3 فقرة 26الفصل 
 بموقعها اإللكتروني في اليوم الموالي النتهاء أجل البّت في مطالب الترشح، وفي حالة المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الهيئة ويتم نشرها

  .الرفض يتم اإلعالم بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا

يمكن الّطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات من قبل المترشح المعني أو بقية المترشحين بنفس الدائرة :  جديد27الفصل 

الدوائر االبتدائية المتفرعة عن المحكمة اإلدارية بالجهات المختصة ترابيا، وأمام الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية بتونس أمام تخابية االن

  .بالّنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعّلق بالمترشحين في الدوائر االنتخابية بالخارج

ثنان من تاريخ اإلعالم بالقرار أو التعليق، ويرفع الّطعن بمقتضى عريضة كتابية معّللة مصحوبة ويتم الّطعن في أجل أقصاه يومان ا

 .بنسخة إلكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة واألطراف المشمولة بالّطعن بواسطة عدل تنفيذ

معنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها لألطراف في أجل  ويجب أن يتضمن محضر الّتبليغ ما يفيد التنبيه على ال

  . وإّال رفض طعنه شكال.أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة

 .وال تكون إنابة المحامي وجوبية

ة ترابيا ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس تتوّلى كتابة الدائرة االبتدائية المتفرعة عن المحكمة اإلدارية المختص:  جديد28الفصل 

 . الدائرة االبتدائية الذي يعين مقررا يتوّلى الّتحقيق في القضية تحت إشرافه

 يتوّلى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الّطعن واستدعاء األطراف بأية وسيلة تترك أثرا

  .كتابيا

 من يومين اثنين أقصاه تبّت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتم إعالم األطراف بالحكم في أجل
 .أثرا كتابيا تترك وسيلة بأي صدوره تاريخ
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 . بالمحكمة اإلداريةاألحكام االبتدائية أمام الدوائر االستئنافية استئناف يمكن:  جديد29الفصل 

 عريضة بمقتضى بالحكم اإلعالم تاريخ يومان من أجل أقصاه في الهيئة من رئيس أو االبتدائي بالحكم المشمولة األطراف يرفع الّطعن من
 اإلعالم وبمحضر داتومشفوعة بنسخة إلكترونية من العريضة وبالمؤي معّللة كتابية محررة وجوبا من محام لدى االستئناف أو الّتعقيب وتكون

 بما ملحوظاتها مرفقة تقديم بضرورة عليها الّتنبيه تنفيذ وعلى عدل الجهة أو الجهات المستأنف ضدها بواسطة إلى تبليغها يفيد وبما بالّطعن
  .المرافعة جلسة أقصاه يوم أجل في لألطراف تبليغها يفيد

إلى الرئيس األول للمحكمة اإلدارية الذي يتوّلى تعيينها حاّال لدى  فورا التهاوإح العريضة ترسيم المحكمة كتابة تتوّلى:  جديد30الفصل 
 . دائرة استئنافية

 يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء األطراف بأي وسيلة 
  .ظاتهمتترك أثرا كتابيا لتقديم ملحو

. المسودة على بالّتنفيذ تأذن جلسة المرافعة وللدائرة أن تاريخ من أيام ثالثة أجل في بالحكم والّتصريح للمفاوضة القضية تحجز الدائرة
  . به التصريح تاريخ من يومان اثنان أقصاه أجل في كتابيا أثرا وسيلة تترك بأية بالحكم ويتم إعالم األطراف

  .بالّتعقيب ولو الّطعن أوجه من وجه وال يقبل أي باّتا االستئنافي الحكم ويكون

يقبل المترشحون اّلذين تحصلوا على حكم قضائي باّت، وتتوّلى الهيئة اإلعالن عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا :  جديد31الفصل 
 . بعد انقضاء الّطعون

 باب فتح يعاد اإلعادة، لدورة المترشحين أحد أو األولى الدورة  أصيب بعجز تام خاللأو المترشحين توّفي أحد إذا:  جديد33الفصل 
  .يوما وأربعين خمسة يتجاوز أجل ال جديد في من االنتخابية المواعيد وتحديد الترشح في الدائرة المعنية

شعب يتم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة عند الشغور النهائي ألحد المقاعد بمجلس نواب ال:  فقرة أولى جديدة34الفصل 
  .ويتعين على مكتب المجلس أن يعلم فورا الهيئة بحدوث الشغور. المعنية في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور

  .دة النيابيةوال يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور النهائي إذا حصل خالل الستة أشهر األخيرة من الم

يتم تمويل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء بالّتمويل الّذاتي والّتمويل الخاص دون سواهما وفق ما يضبطه هذا :  جديد75الفصل 
  . القانون

  .يئةيحدد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء بموجب أمر بعد استشارة اله:  جديد81الفصل 

 من الدستور يتم اإلعالن عن 96إذا تعّذر إجراء االنتخابات في موعدها المحدد بسبب خطر داهم وفق الفصل :  جديد104الفصل 
  .تأجيلها

 90 و63وإذا اقتضى التأجيل الّتمديد في المدة الرئاسية أو النيابية يتوّلى مجلس نواب الشعب الّتمديد بموجب قانون طبق الفصلين 
  .  الدستورمن

 .تتم الدعوة لالنتخابات بعد الّتأجيل بأمر بعد استشارة الهيئة

  .يتم تقسيم الدوائر االنتخابية ويضبط عدد مقاعدها باالستناد إلى الجداول الملحقة بهذا المرسوم:  جديد106الفصل 

رة واحدة أو دورتين عند االقتضاء، وذلك في دوائر يجرى التصويت في االنتخابات التشريعية على األفراد في دو:  جديد107الفصل 
  .انتخابية ذات مقعد واحد

  . الّناخب مترشحا واحدا في ورقة الّتصويت دون شطب أو تغيير أو إضافةيختار:  جديد108الفصل 

منذ الدور األول مهما كان عدد إذا تقدم إلى االنتخابات مترشح واحد في الدائرة االنتخابية، فإّنه يصرح بفوزه :  جديد109الفصل 
  .األصوات التي تحصل عليها

إذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة االنتخابية على األغلبية المطلقة من األصوات في الدور األول، فإّنه يصرح :  جديد110الفصل 
  .بفوزه بالمقعد

ة من األصوات المصرح بها في الدورة األولى، تنّظم دورة ثانية خالل  صورة عدم حصول أي من المترشحين على األغلبية المطلقفي
 عن الّنتائج الّنهائية للدورة األولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة الّتاليين لإلعالناألسبوعين 

  . األولى
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  . المتحصل على أغلبية األصواتيتم الّتصريح في الدورة الّثانية بفوز المترشح

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممّثلي المترشحين بالّنسبة إلى االنتخابات الرئاسية والّتشريعية :  فقرة ثانية جديدة123الفصل 
  .تاء والمالحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئةوممّثلي القائمات بالّنسبة إلى االنتخابات البلدية والجهوية ومن األطراف المشاركة في االستف

  : آالف دينار5 يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى:  جديد161فصل ال

 كّل شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد الّتأثير على الّناخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل الّناخب على اإلمساك 
وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس . عن التصويت سواء كان ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده

كما تقضي بحرمان الّناخب المستفيد من العطايا من حّقه في االنتخاب لمدة عشر . نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة
  .داية من صدور الحكم الّنهائي باإلدانةسنوات كاملة ب

 ناخب لمنعه من ممارسة حّقه االنتخابيكّل شخص تعم د عرقلة أي. 
 . أوراق الّتصويت خارج مكتب االقتراعبتسريبكّل من قام  

  ئمة المترشحة  من هذا القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القا80مع مراعاة مقتضيات الفصل : جديد 163الفصل 
أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته االنتخابية، فإّنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة 

 .أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة الّتمويل األجنبي أو مجهول المصدر

 المصدر عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم ويفقد المترشح المتمّتع بالّتمويل األجنبي أو مجهول
  .وجوبا من الترشح ألي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم باإلدانة

بة االستفتاء المرسمين إراديا وآليا بمناسالّناخبين الهيئة ضبط سجّل الّناخبين وتحيينه انطالقا من قائمات تتوّلى :  جديد169الفصل 
 . وفق شروط تقوم الهيئة بضبطها2022 جويلية 25على الدستور الجديد للجمهورية الّتونسية في 

 ثالثا جديد، والفصل 18 مكرر، ويضاف الفصل 7الواردة بالفصل " الّتسجيل"مباشرة بعد عبارة " والّتحيين" تضاف عبارة  ـ2الفصل 
إلى " سحب الوكالة" ، ويضاف فرع ثامن جديد بعنوان 34، تضاف مّطة سادسة إلى الفصل  مكرر جديد31 مكرر جديد، والفصل 19

في الفقرة " الرئاسية"مباشرة بعد عبارة " أو التشريعية" سابعا، وتضاف عبارة 39 جديد الى 39القسم األول من الباب الّثالث من الفصول 
  على أسس دينية أو فئوية "، وتضاف عبارة 50 من الفصل 2 في نهاية الفقرة "وتضبط الهيئة مدتها"، وتضاف عبارة 50 من الفصل 2

، وتضاف 56آلخر الفصل " على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية"، وعبارة 52للمّطة األخيرة من الفصل " أو عائلية أو جهوية
وعلى المترشح إن كانت المخالفة "، وتضاف عبارة 57 من الفصل 3 بالفقرة الواردة" الرئاسية"مباشرة بعد عبارة " أو التشريعية"عبارة 

في آخر الفقرة األولى من الفصل ." وتحدد ساعات االقتراع بأمر دعوة الّناخبين"وتضاف عبارة . 100في آخر الفصل " مرتكبة من مترشح
 مكرر جديد، 106ويضاف الفصل  .102 من الفصل 2اردة بالفقرة الو" الرئاسية"مباشرة بعد عبارة " والّتشريعية"، وتضاف عبارة 102

 جديد مباشرة بعد 145 من الفصل 3للفقرة " المترشح"، وتضاف عبارة 136وتضاف مّطة أخيرة للفصل .  ثالثا جديد106والفصل 
 ماي 26  المؤرخ في2014نة  لس16 مكرر، وذلك للقانون األساسي عدد 161 ثالثا، والفصل 148، ويضاف الفصل "من قبل"عبارة 
 1 المؤرخ في 2022 لسنة 34تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الّالحقة وآخرها المرسوم عدد  المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء كما 2014
 : ، كاآلتي2022جوان 

 المدة الّنيابية وفق ما يضبطه قرار يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب خالل األشهر الّثالثة األخيرة من: جديد) ثالثا (18الفصل 
  . الرزنامة الصادر عن الهيئة

يجب على المترشح أن يكون مسجال في الدائرة االنتخابية التي ترشح فيها ويمنع الترشح في أكثر من دائرة ): جديد( مكرر 19الفصل 
  . انتخابية

م عمل بالّنسبة إلى الهيئة وأطراف الّنزاع والمحاكم المتعهدة بالّطعون المتعّلقة بهذا تعتبر كل أيام األسبوع أيا): جديد( مكرر 31الفصل 
  .الباب

  .فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة): مّطة سادسة (34الفصل 

  سحب الوكالة): جديد(الفرع الّثامن 

 إخالله بواجب الّنزاهة أو تقصيره البين في القيام يمكن سحب الوكالة من الّنائب في دائرته االنتخابية في صورة): جديد (39الفصل 
  .بواجباته الّنيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح
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ال يمكن تقديم عريضة كما  .وال يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة الّنيابية األولى أو خالل األشهر السّتة األخيرة من المدة الّنيابية
  .سحب الوكالة من الّنائب إال مرة واحدة طيلة المدة الّنيابية

تقدم عريضة سحب الوكالة معّللة وممضاة من قبل عشر الّناخبين المسجلين بالدائرة االنتخابية التي ترشح بها الّنائب :  مكرر39الفصل 
  .ويجب أن تكون االمضاءات معرف بها لدى السلط اإلدارية المعنية أو أمام الهيئة. ختصة ترابياالمعني إلى اإلدارة الفرعية لالنتخابات الم

  .وتتوّلى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا

  . وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة واجراءات تقديمها

  .إلى اإلدارة الفرعية لالنتخابات المختصة ترابياال يمكن الرجوع في اإلمضاءات بعد تقديمها 

  تتوّلى الهيئة بعد التثبت من توّفر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما إصدار قرار معّلل برفض العريضة :  ثالثا39الفصل 
  .أو إصدار قرار بقبولها

اب الشباألمر ومجلس نو اتها ونشره . عب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المّتخذتتوّلى الهيئة إعالم الّنائب المعنيكما تتوّلى تعليقه بمقر
  .بموقعها االلكتروني

الدائرة االبتدائية المتفرعة يمكن للّنائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعّلق بقبول العريضة أمام :  رابعا39الفصل 
  . من هذا القانون30 الى 27 وفق نفس الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالفصول من تصة ترابياعن المحكمة اإلدارية المخ

كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الّثقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعّلق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة وفق نفس 
  .الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل

  .وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبية

موعدا لتصويت الّناخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنية بمقتضى قرار يحدد رزنامة تحدد الهيئة :  خامسا39الفصل 
ويتم نشر هذا القرار بالموقع اإللكتروني للهيئة في أجل ال يتجاوز السّتين يوما من تاريخ انقضاء أجل الّطعن في عريضة . عملية الّتصويت

  .  عن المحكمة المختصةسحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باّت

تتم دعوة الّناخبين المسجلين بالدائرة االنتخابية المعنية بمقتضى أمر إلى الّتصويت بالموافقة أو بالرفض على سحب الوكالة من الّنائب 
المعني .  

  .تضبط الهيئة بمقتضى قرار تنظيم عملية الّتصويت على عريضة سحب الوكالة

 ويكون قرارها قابال للّطعن وفق نفس الشروط واإلجراءات ، ساعة48ّتصويت في أجل ال يتجاوز ائج األولية للُتعلن الهيئة عن النت
  . مكرر من هذا القانون148 جديد الى 145المنصوص عليها بالفصول من 

ي، يعد المقعد الّنيابي شاغرا فور في صورة تصويت األغلبية المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من الّنائب المعن:  سادسا39 الفصل 
  . إعالن الهيئة عن الّنتائج الّنهائية لعملية الّتصويت

. ويفقد الّنائب المعني صفته الّنيابية مباشرة، ويعاين مكتب مجلس نواب الشعب الشغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة
  . الّتشريعية الجزئية لسد الشغور في الدائرة االنتخابية المعنية في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهروتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا لالنتخابات

تخضع االنتخابات الّتشريعية الجزئية لسد الشغور تبعا لسحب الوكالة من الّنائب لنفس الشروط واإلجراءات واآلجال :  سابعا39الفصل 
ةالمعتمدة في االنتخابات الّتشريعية العام.  

وحدد العدد الجملي . مقعدا) 161(حدد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بـمائة وواحد وسّتين :  مكرر106الفصل 
  .دائرة) 161(للدوائر االنتخابية بمائة وواحد وسّتين 

مقعدا توزع على ) 151( الّتونسي بــــمائة وواحد وخمسين حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر االنتخابية بالّتراب:  ثالثا106الفصل 
وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر . الملحق بهذا المرسوم" أ"دائرة انتخابية وفق ما يضبطه الجدول ) 151(مائة وواحد وخمسين 

الملحق بهذا " ب"ابية وفق ما يضبطه الجدول دوائر انتخ) 10(مقاعد توزع على عشر ) 10(االنتخابية بالّنسبة إلى الخارج بعشرة 
  .المرسوم

  ): مّطة أخيرة (136الفصل 

  . ورقة الّتصويت التي تتضمن تصويتا ألكثر من مترشح في االنتخابات التشريعية أو الرئاسية-
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  :  ثالثا148الفصل 
  .المحاكم المتعهدة بالّطعون المتعّلقة بهذا البابتعتبر كل أيام األسبوع أيام عمل بالّنسبة إلى الهيئة وأطراف الّنزاع و -

  يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشح يتعمد الّنيل من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه :  مكرر161الفصل 
أو العائلي أو المحلي مكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء األصوات ا. أو من انتمائه الجهويل عليهاويلتي تحص.  

" للقائمات المترشحة"، وتعوض عبارة "عملية االقتراع" بعبارة 32 من الفصل 3الواردة بالفقرة " القائمة" تعوض عبارة ـ 3الفصل 
الواردة " نية مرات المبلغ األقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المع10"، وتعوض عبارة "للمترشحين " بعبارة 2 فقرة 80الواردة بالفصل 

بين خمس "، وتعوض عبارة " مرات قيمة سقف الّتمويل االنتخابي بالدائرة المعنية3" جديد بعبارة 98في آخر الفقرة األولى من الفصل 
ين قيمة سقف مرت" جديد بعبارة 98 من الفصل 2الواردة في آخر الفقرة " وسبع مرات المبلغ األقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية

 98الواردة بآخر الفقرة قبل األخيرة من الفصل " كل عضو ترشح عن تلك القائمات"، و تعوض عبارة "الّتمويل االنتخابي بالدائرة المعنية
 بعبارة 66 من الفصل 2الواردة بالفقرة " للقائمات المترشحة"، وتعوض عبارة "كل مترشح من المجلس المنتخب"جديد بعبارة 

، وذلك في "المترشحين" بعبارة 66 والفقرة األخيرة من الفصل 3الواردة بالفقرة " القائمات المترشحة"، وتعوض عبارة "للمترشحين"
 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص 2014 ماي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 16القانون األساسي عدد 

  .2022 جوان 1 المؤرخ في 2022 لسنة 34لمرسوم عدد الّالحقة وآخرها ا

 وتحذف عبارة 39 والفصل 35 والفصل 26 من الفصل 2 والفقرة 25 و24 و23 و22 مكرر و6 تلغى أحكام الفصول  ـ4الفصل 
والفقرة األخيرة من  32 من الفصل 2وتلغى الفقرة . من عنوان الفرع الخامس من القسم األول من الباب الّثالث" وتعويض المترشحين"

 مكرر 173 و173 و171 و170 مكرر و148 والفقرة ما قبل األخيرة من الفصل 127 مكرر و103 و79 جديد و78 والفصول 34الفصل 
 المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه 2014 لسنة 16 ثالثا من القانون األساسي عدد 175 مكرر و175 و175و

  .2022 جوان 1 المؤرخ في 2022 لسنة 34ص الّالحقة وآخرها المرسوم عدد بالنصو

  . هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية الّتونسية ويدخل حيز الّنفاذ من تاريخ نشره ينشر ـ5الفصل 

  1444 الخير  من صفر18تونس في 

  .2022 سبتمبر 15و
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد
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 "أ"الجدول 

  ضبط الدوائر االنتخابية بالّتراب التونسي وعدد المقاعد المخصصة لهـا
  

 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 قرطاج
  المرسى–قرطاج 

 المرسى
1 

 1 حلق الوادي حلق الوادي

 1 الكرم الكرم

 حي الخضراء
  المنزه-حي الخضراء 

 المنزه
1 

 المدينة
  باب سويقة-مدينة ال

 باب سويقة
1 

 باب البحر
  سيدي البشير-باب البحر 

 سيدي البشير
1 

 العمران
  العمران االعلى-العمران 

 العمران األعلى
1 

 التحرير
  باردو–التحرير 

 باردو
1 

 السيجومي
  الزهور- السيجومي 

 الزهور
1 

 1 الحرائرية الحرائرية

 1 سيدي حسين سيدي حسين

 1 الكبارية الكبارية

 الوردية

 تونس

  جبل الجلود-الوردية 
 جبل الجلود

1 

 1 أريانة المدينة أريانة المدينة

 1سكرة 
   - معتمدية سكرة 

 - دار فضال - سكرة -شطرانة (عمادات 
 )البساتين

1 

 2سكرة 
   - معتمدية سكرة 

 برج -الخامس  التعمير -النسيم (عمادات 
 )الوزير

1 

 1رواد 
   - معتمدية رواد 

 - جعفر - رواد ( عمادات 
 )سيدي عمر بوخطيوة

1 

 2رواد 
   - معتمدية رواد 

 المدينة الفاضلة -  الغزالة -النخيالت ( عمادات 
 ) برج الطويل-

1 

 قلعة األندلس
  سيدي ثابت-قلعة األندلس 

 سيدي ثابت
1 

 1 لتضامنحي ا حي التضامن

 أريانة

 1 المنيهلة المنيهلة
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 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات
 بن عروس

  المدينة الجديدة- بن عروس 
 المدينة الجديدة

1 

  بئر القصعة- المروج 
   -معتمدية المروج 

 - 3 المروج- 1 المروج- بئر القصعة (عمادات 
 )4المروج

1 

   -معتمدية المروج   فرحات حشاد- المروج 
 1 )5 المروج- فرحات حشاد (عمادات 

 حمام األنف
  حمام الشط-حمام األنف 

 حمام الشط
1 

 بومهل البساتين
  الزهراء-بومهل البساتين 

 الزهراء
1 

 رادس
  مقرين- رادس 

 مقرين
1 

 1 المحمدية المحمدية

 1 فوشانة فوشانة

 بن عروس

 1 مرناق مرناق

 1 منوبة منوبة

 1 دوار هيشر دوار هيشر

 1 وادي الليل وادي الليل

 المرناقية
  برج العامري-المرناقية 

 برج العامري
1 

 الجديدة

 طبربة

 منوبة

  البطان- طبربة -الجديدة 

 البطان

1 

 1 نابل نابل

 دار شعبان الفهري
  بني خيار- دار شعبان الفهري 

 بني خيار
1 

 بوعرقوب
  بني خالد-بوعرقوب 

 بني خالد
1 

 1 قربة قربة

 1 منزل تميم منزل تميم

 قليبية
  حمام األغزاز- قليببية 

 حمام األغزاز
1 

 الهوارية
  تاكلسة-الهوارية 

 تاكلسة
1 

 1 سليمان سليمان

 منزل بوزلفة
  الميدة-منزل بوزلفة 

 الميدة
1 

 1 قرمبالية قرمبالية

 نابل

 1 الحمامات الحمامات
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 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 زغوان
 ة الزريب-زغوان 

 الزريبة
1 

 بئر مشارقة
  الفحص-بئر مشارقة 

 الفحص
1 

 الناظور

 زغوان

  صواف-الناظور 
 صواف

1 

 1 بنزرت الشمالية بنزرت الشمالية

 1 بنزرت الجنوبية بنزرت الجنوبية

 سجنان

  غزالة- جومين -سجنان  جومين

 غزالة

1 

 لمنزل جمي
  جرزونة- منزل جميل 

 جرزونة
1 

 منزل بورقيبة
  تينجة-منزل بورقيبة 

 تينجة
1 

 ماطر
  أوتيك- ماطر 

 أوتيك
1 

 غار الملح

 العالية

 بنزرت

  راس الجبل- العالية - غار الملح 

 راس الجبل

1 

 1 باجة الشمالية باجة الشمالية

 باجة الجنوبية

  تبرسق-  تيبار -باجة الجنوبية  بارتي

 تبرسق

1 

 عمدون
  نفزة-عمدون 

 نفزة
1 

 مجاز الباب

 قبالط

 باجة

  تستور- قبالط -مجاز الباب 

 تستور

1 
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 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 1 جندوبة جندوبة

 جندوبة الشمالية
  فرنانة- جندوبة الشمالية 

 فرنانة
1 

 طبرقة
  عين دراهم- طبرقة 

 عين دراهم
1 

 غار الدماء
  وادي مليز- غار الدماء 

 وادي مليز
1 

 بوسالم

 جندوبة

  بلطة بوعوان- بوسالم 
 بلطة بوعوان

1 

 الكاف الغربية
  الكاف الشرقية-الكاف الغربية 

 الكاف الشرقية
1 

 نبر

 الطويرف

 ساقية سيدي يوسف

 تاجروين

  قلعة سنان- تاجروين -  ساقية سيدي يوسف -  الطويرف - نبر 

 لعة سنانق

1 

 القلعة الخصباء

 الجريصة

 القصور

 الدهماني

 الكاف

  السرس- الدهماني -  القصور - الجريصة -القلعة الخصباء 

 السرس

1 

 سليانة الشمالية

  برقو-سليانة  سليانة الجنوبية

 برقو

1 

 بوعرادة

 قعفور

 الكريب

 بورويس

  العروسة- بورويس - الكريب -  قعفور - بوعرادة 

 العروسة

1 

 مكثر

 الروحية

 سليانة

  كسرى-  الروحية -مكثر 

 كسرى

1 
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 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 سوسة المدينة
  سوسة سيدي عبد الحميد- سوسة المدينة 

 سوسة سيدي عبد الحميد
1 

 1 سوسة الرياض سوسة الرياض

 1 سوسة جوهرة سوسة جوهرة

 سةحمام سو
  اكودة- حمام سوسة 

 اكودة
1 

 القلعة الكبرى

  كندار-  سيدي بوعلي -القلعة الكبرى  سيدي بوعلي

 كندار

1 

 النفيضة

  هرقلة- بوفيشة -النفيضة  بوفيشة

 هرقلة

1 

 سيدي الهاني
  القلعة الصغرى- سيدي الهاني 

 القلعة الصغرى
1 

 1 مساكن مساكن

 سوسة

 1  الثريات- القصيبة -الزاوية  ات الثري- القصيبة -الزاوية 

 1المنستير 
   -معتمدية المنستير 

 -  باب الغربي - 2 المدينة - المدينة (عمادات 
 )الربط

1 

 2المنستير 
   -معتمدية المنستير 

 - 2 الحلية -  الحلية -صقانص (عمادات 
 ) خنيس الشمالية-خنيس 

1 

 ينالساحل

  بنبلة-  الوردانين - الساحلين  الوردانين

 بنبلة

1 

 زرمدين
  بني حسان-زرمدين 

 بني حسان
1 

 1 جمال جمال

 1 المكنين المكنين

 طبلبة

  بوحجر-  لمطة -  صيادة - البقالطة -طبلبة  البقالطة

  بوحجر- لمطة -صيادة 

1 

 قصر هالل

 المنستير

  قصيبة المديوني-قصر هالل 
 قصيبة المديوني

1 



  2941صفحـة   2022 سبتمبر 15 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   102عــدد 

 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 1 المهدية المهدية

 الرجيش

  البرادعة- قصور الساف -الرجيش  قصور الساف

 البرادعة

1 

 الشابة

  سيدي علوان- ملولش - الشابة  ملولش

 سيدي علوان

1 

 أوالد شامخ

  شربان- هبيرة -أوالد شامخ  هبيرة

 شربان

1 

 بومرداس
  السواسي- بومرداس 

 سيالسوا
1 

 ديةالمه

 1 الجم الجم

 1 صفاقس المدينة صفاقس المدينة

 1 صفاقس الغريبة صفافس الغربية

 1 ساقية الزيت ساقية الزيت

 1 ساقية الدائر ساقية الدائر

 1 صفاقس الجنوبية صفاقس الجنوبية

 1 طينة طينة

 1 عقارب عقارب

 جبنيانة
  العامرة-جبنيانة 

 العامرة
1 

 1 الحنشة نشةالح

 1 منزل شاكر منزل شاكر

 1 بئر علي بن خليفة بئر علي بن خليفة

 1 قرقنة قرقنة

 الصخيرة

 الغريبة

 صفاقس

  المحرس-  الغريبة - الصخيرة 

 المحرس

1 



  102عـــدد   2022 سبتمبر 15 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2942صفحــة 

 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 1 القيروان الشمالية القيروان الشمالية

 1 القيروان الجنوبية القيروان الجنوبية

 السبيخة

  عين جلولة- سالتية  الو-السبيخة  الوسالتية

 عين جلولة

1 

 الشبيكة
  حفوز-الشبيكة 

 حفوز
1 

 العالء
  حاجب العيون- العالء 

 حاجب العيون
1 

 نصر الّله

  الشراردة- منزل مهيري - نصر الّله  منزل مهيري

 الشراردة

1 

 القيروان

 1 بوحجلة بوحجلة

 القصرين الشمالية
  الزهور- الية القصرين الشم

 الزهور
1 

 القصرين الجنوبية
  حاسي الفريد-القصرين الجنوبية 

 حاسي الفريد
1 

 1 سبيطلة سبيطلة

 ماجل بالعباس
  فريانة- ماجل بالعباس 

 فريانة
1 

 سبيبة

  العيون-  جدليان -سبيبة  جدليان

 العيون

1 

 تالة

 حيدرة

 القصرين

 انة فوس- حيدرة -تالة 

 فوسانة

1 

 سيدي بوزيد الغربية
  الهيشرية-سيدي بوزيد الغربية 

 الهيشرية
1 

 سيدي بوزيد الشرقية
  سوق الجديد- سيدي بوزيد الشرقية 

 سوق الجديد
1 

 جلمة
  سبالة أوالد عسكر-جلمة 

 سبالة أوالد عسكر
1 

 بئر الحفي
 ن عون سيدي علي ب-بئر الحفي 

 سيدي علي بن عون
1 

 منزل بوزيان

  المزونة-  المكناسي -منزل بوزيان  المكناسي

 المزونة

1 

 الرقاب

 السعيدة

 سيدي بوزيد

  أوالد حفوز- السعيدة - الرقاب 

 أوالد حفوز

1 



  2943صفحـة   2022 سبتمبر 15 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   102عــدد 

 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 قابس المدينة
  قابس الغربية-قابس المدينة 

 قابس الغربية
1 

 1 قابس الجنوبية نوبيةقابس الج

 غنوش

 المطوية

 وذرف
  منزل الحبيب-  وذرف -  المطوية -غنوش 

 منزل الحبيب

1 

 الحامة
  الحامة الغريبة-الحامة 

 الحامة الغريبة
1 

 مارث

 دخيلة توجان

 مطماطة

 قابس

  مطماطة الجديدة- مطماطة - دخيلة توجان -مارث 

 مطماطة الجديدة

1 

 1 مدنين الشمالية مدنين الشمالية

 مدنين الجنوبية
  سيدي مخلوف- مدنين الجنوبية 

 سيدي مخلوف
1 

 1 بني خداش بني خداش

 1 بنقردان بنقردان

 1 جرجيس جرجيس

 1 جربة حومة السوق جربة حومة السوق

 جربة ميدون

 نينمد

  جربة أجيم-جربة ميدون 
 جربة أجيم

1 

 تطاوين الشمالية

  الصمار-  بني مهيرة - تطاوين الشمالية  بني مهيرة

 الصمار

1 

 تطاوين الجنوبية

  غمراسن- بئر األحمر -تطاوين الجنوبية  بئر األحمر

 غمراسن

1 

 ذهيبة

 تطاوين

  رمادة- ذهيبة 
 رمادة

1 



  102عـــدد   2022 سبتمبر 15 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2944صفحــة 

 عدد المقاعد المعتمديات الدوائر االنتخابية الواليات

 ليةقفصة الشما

 سيدي عيش

 القصر
  زانوش- القصر - سيدي عيش - قفصة الشمالية 

 زانوش

1 

 1 قفصة الجنوبية قفصة الجنوبية

 أم العرائس

 سيدي بوبكر

 الرديف

 المتلوي

  المضيلة- المتلوي -  الرديف -  سيدي بوبكر - أم العرائس 

 المضيلة

1 

 القطار

 بلخير

 قفصة

  السند-  بلخير -القطار 

 السند

1 

 1 زرتو توزر

 دقاش

  تمغزة-  حامة الجريد -دقاش  حامة الجريد

 تمغزة

1 

 نفطة

 توزر

  حزوة- نفطة 
 حزوة

1 

 قبلي الجنوبية

  سوق األحد-قبلي  قبلي الشمالية

 سوق األحد

1 

 دوز الشمالية
 دوز

 دوز الجنوبية
1 

 فوار

 قبلي

  رجيم معتوق-فوار 
 رجيم معتوق

1 
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  "ب"ل دوالج

  ضبط الدوائر االنتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج و عدد المقاعد المخصصة لها
  

 الدائرة االنتخابية الدول المعنية عدد المقاعد

 1فرنسا   الدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ- الدائرة القنصلية بباريس-فرنسا  1

 2فرنسا  ولوز الدوائر القنصلية بغرونوبل وليون وت-فرنسا  1

 3فرنسا   الدوائر القنصلية، مرسيليا ونيس وتولون-فرنسا  1

 إيطاليا إيطاليا 1

 ألمانيا ألمانيا 1

 األوروبيةباقي الدول  بقية الدول األوروبية التي تتواجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية 1

 دول العربيةال الدول العربية التي تتواجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية 1

 آسيا واستراليا جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي تتواجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية 1

 إفريقيا جميع الدول االفريقية غير العربية بقارة افريقيا التي تتواجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية 1

 األمريكيتان  فيها بعثات دبلوماسية تونسيةجميع دول القارة األمريكية التي تتواجد 1




