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 االنتخابيالقانون 
 اببللش البلديالمجلس 

 
 

 أسيسيةتاريخ مصادقة اللجنة الت 25/12/2020 

 
 

 :هذا القانون معنى يفالية تال بالمصطلحاتيقصد 
 

 اتبخاتناللقلة تالعليا المس هي الهيئة :الهيئة. 
 عيين أفرادها من تم ت، يتاالنتخاباالمشرفة على حسن سير  هي اللجنة :اللجنة

 باللجنةعضو  اليرعين كما يمنع أن يكون تين المقب ومن المترشحينغير  األشخاص
على كامل مراحل  فبالتسيير واإلشراكفل اللجنة تت .رشحينتأحد المبة بصلة قرا
 لالنتخابات. ستقلةالممع الهيئة العليا  بالتعاون تاالنتخابا

 مساكنباب بلدي للشبه المجلس البيقصد  :المجلس. 
 تاالنتخاباخب على ضوء تمساكن، المنبلدي به المجلس البيقصد  :المجلس البلدي 

 .البلدية
  يصويت فتلل الماهلين األشخاص بياناتهو قاعدة  :سجل الناخبين /سجل المقترعين 

 .تاالنتخابا
 اببللش البلديلعضوية المجلس  المترشحين األشخاص هي قائمة :قائمة المترشحين. 
 إلى أي  االنحيازرشحين وعدم تموضوعية ونزاهة مع كافة المبعامل تهو ال :الحياد

 .الناخيينأن يؤثر على إرادة  ما من شأنه وتجنب مترشح
  رة المحددة تالف خالل المترشحونها ب يقوم تيال األنشطة هي مجموع :االنتخابيةالحملة

احة تالم واألساليبلف وسائل الدعاية تمخ االنتخابي باعتماد بالبرنامج عريفتقانونا، لل
 .االقتراعيوم  لفائدتهم صويتتين على الخبقانونا قصد حث النا

 صويتتاب البإلى حد غلق  االقتراعدة من أول يوم تالمم هي المدة :فترة الصمت. 
  االقتراعيوم  الناخبضعها على ذمة تعدها اللجنة لت تيال هي الورقة :تصويتالورقة 

 .الصندوق ييضعها ف ياره ثمتاخ والتي يضمنها
 ضمن تتأو  الناخبشكل واضح عن إرادة بر بعال تصويت تورقة  هي كل :ورقة ملغاة

 .من هذا القانون 2 بالفصلالمنصوص عليها  ادئبعارض مع المتما ي
 سب تحت .مهما كان نوعهامة الضمن أية عتت الصويت تكل ورقة  يه :ورقة بيضاء

 االنتخابي.سب ضمن الحاصل تحت الها، وبالمصرح  األصوات يضاء ضمنبالورقة ال
 م تلما جعلها غير صالحة، ويعرضت تصويت تكل ورقة معدة لل يه :ورقة تالفة

ة.طه الهيئبضتالصندوق وفق ما  يل وضعها فبدالها قتباس
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 الباب األول
 األحكام العامة 

 
 1:الفصل 

 .يتعلق هذا القانون بتنظيم انتخابات المجلس البلدي للشباب بمساكن
 

 2:الفصل 
 .يكون االنتخاب عاما وحّرا ومباشرا وسّريا ونزيها

 
 3:الفصل 
اللجنة بالضرورة على تنظيم االنتخابات وحسن سيرها بالتعاون مع الهيئة العليا تشرف 

 المستقلة لالنتخابات.
 

 4:الفصل 
 يتولى المالحظون متابعة المسار االنتخابي ومدى شفافيته.

 
 5:الفصل 

 يتم الرجوع للقواعد العامة المنظمة لالنتخابات البلدية في حال غياب قاعدة خاصة.
 
 
 
 
 

 الثاني الباب
 الناخب 

 
 القسم األول: شروط الناخب

 
 6:الفصل 

 :يعد ناخبا كل شخص
 .مرسم في سجل الناخبين -
 سنة كاملة في اليوم السابق لالقتراع. 32و 18يبلغ من العمر ين  -
 .قاطن بإحدى العمادات التابعة لبلدية مساكن -
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 7:الفصل 

من  5ال يرسم بسجل الناخبين االشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 
 المجلة الجزائية تحرمهم من ممارسة حق االنتخاب.

 
 

 القسم الثاني: سجل المقترعين
 

 8:الفصل 
تمسك اللجنة سجل الناخبين وفق ضوابط العملية االنتخابية انطالقا من آخر عملية تصويت 

 إن وجدت.
يتم الترسيم يسجل الناخبين إراديا ويكون التسجيل شخصيا، تعمل اللجنة على أن يكون 

 سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشامال ومحينا.
 

 9:الفصل 
وكل خرق لهذا  في اختياراتهميمنع على المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم 

 .المبدأ يعرض صاحبه لإلعفاء
 
 

 الثالث: قائمات الناخبينالقسم 
 

 :10الفصل 
 .تصادق اللجنة على قائمة الناخبين بكل عمادة وفق ما يضبطه هذا القانون

 ال يجوز الترسيم بأكثر من عمادة.
 

  11:الفصل
توضع القائمات على ذمة العموم حسب اآلجال التي تضبطها اللجنة ويتم نشرها عن طريق 

الرسمي والصفحة الرسمية للبلدية وبمختلف وسائل التواصل التعليق بمدخل البلدية والموقع 
 .االجتماعي وبكل الطرق االخرى المتاحة التي تضمن إعالم العموم
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 الباب الثالث 
 المترشح

 
 القسم األول: شروط الترشح

 
 : 12الفصل

 يترشح لعضوية المجلس كل:
 .مواطن تونسي -
 .مرسم في سجل الناخبين -
  من صور الحرمان.غير مشمول بأي صورة  -

 
 
 

 القسم الثاني: تقديم الترشحات
 
 :13صل الف

 يتم الترشح حسب التمثيليات الموجودة بالمجلس وهم:
يتم انتخابهم مباشرة من العمادات على أن يكون 16عددهم  :ممثلي العمادات -

 .لكل عمادة ممثل وحيد
يتم انتخابهم مباشرة من الجمعيات على  12عددهم  ممثلي المجتمع المدني: -

 .أن يكون لكل جمعية ممثال وحيدا عنها داخل المجلس
على كل مترشح عن هذه الفئة تقديم وثيقة تثبت ترشيحه من طرف الجمعية  

 .المترشح عنها وتكون ممضاة من طرف رئيس الجمعية أو من ينوبه
يتم انتخابهم من قبل  2عددهم  ممثلي االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة: -

 .نفس الفئة
يشترط على المترشح لعضوية المجلس عن هذه الفئة االستظهار بأي وثيقة تثبت انتمائه  

 .للفئة المترشح عليها على ان يكون حصرا من ذوي االعاقة الجسدية
 في حال غياب مترشحين ذوي احتياجات خاصة يتم إسناد المقعدين إلى ممثلي الجمعيات.

 
 

 :14الفصل 
يقدم مطلب الترشح النتخابات المجلس بصورة شخصية طبق رزنامة وإجراءات تضبطها 

 .اللجنة وتسلم الهيئة وصال مقابل مطلب الترشح
 

 يتضمن مطلب الترشح وجويا:
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 نسخة من بطاقة التعريف أو من جواز السفر. -
 قصاصة ترشح تضبطها اللجنة -
من هذا  41عليها وفق ما يضبطه الفصل ما يثبت االنتماء للفئة المترشح  -

 القانون
 العمادة المترشح عنها -

 
 تضبط اللجنة إجراءات وحاالت تصحيح مطالب الترشح.

 
 :15الفصل 

يمنع على شخص أن يكون ممثل عمادة وممثل جمعية وممثل لألشخاص ذوي االحتياجات 
 الخاصة في اآلن نفسه

 اء كل من ترشح في أكثر من عمادة آليا.ال يمكن الترشح في أكثر من عمادة ويتم اقص
 

 :16الفصل 
ال يحق ألي شخص ان يشغل عضوية المجلس ألكثر من دورتين ويسقط ترشحه بصفة 

 آلية.
 
 

 القسم الثالث: البت والطعن في الترشحات
 

 :17الفصل 
تبت اللجنة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، 

 .قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معاّلل وتتخذ
ساعة من صدوره  24يتم إعالم كل مترشح بقرار قبول الترشح أو برفضه في أجل أقصاه 

 بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
 تنشر اللجنة القائمة المقبولة بمختلف وسائل اإلعالم المتاحة.

 
 

 :18الفصل 
كل مترشح تم استبعاده، أمام مكتب المجلس البلدي يتم الطعن في قرار اللجنة، من قبل 

وذلك بمقتضى عريضة انتخابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تقديمها إلى اللجنة في أجل 
 أيام من تاريخ اإلعالم بقرارات اللجنة. 3أقصاه 
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 :19الفصل 
يبت مكتب المجلس البلدي ف ي جلسة مشتركة بينه وبين اللجنة في الطعون المرفوعة له 

 .أيام من تاريخ غلق باب الطعون 7وذلك في أجل 
ساعة من تاريخ  24يعلم الطرف المتقدم بالطعن بالقرار النهائي في أجل ال يتجاوز 

 .صدوره بأي وسيلة تترك أثرا
 

 الباب الرابع
 االنتخابية والمبادئ المنظمة لهاالحمالت 

 
 القسم األول: الحمالت االنتخابية

 
 :20الفصل 

تفتتح الحملة االنتخابية قبل يوم االقتراع بخمسة أيام وتنتهي الحملة في كل الحاالت أربعا 
 .وعشرون ساعة قبل يوم االقتراع

 
  

 :21الفصل 
 طبق هذا القانون. وإجراءاتهاتتولى اللجنة ضبط قواعد تنظيم الحملة 

 
 : المبادئ المنظمة للحملةالقسم الثاني

 
 : 22الفصل 

 الية:تال األساسيةادئ بضع الحملة إلى المتخ
 .لديبحياد اللجنة وأعضاء المجلس ال -
 .السياسية األحزابحياد  -
 .رشحينتين جميع المبكافؤ الفرص تالمساواة وضمان  -
 .همتوأعراضهم وكرامن خبيرشحين والناترام الحرمة الجسدية للمتاح -
عدم الدعوة  ن.رشحيتصية للمخصة والمعطيات الشخاحرمة الحياة البعدم المساس  -

شكل من  وكلمييز على أساس العرق أو اللون تعصب والتإلى الكراهية والعنف وال
 األخرى. مييزتاشكال ال
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 :23الفصل

جراءات إلالحملة والقواعد واادئ برشح لمترام المتة احبمراقبلقاء نفسها تعهد اللجنة من تت
 .المنظمة لها

 .رام واجب الحيادتزمة لضمان احالير البداتال تتخذذات النظر أن  لجنةعين على التي
 
 

 :24الفصل 
ه للشطب بجاوز يعرض صاحتادئ المنظمة للحملة وكل بجملة المبخل تحجر كل دعاية ت

ؤكد ذلك ت تيكل المؤيدات البذ اللجنة قرار الشطب مع إرفاقه تتخ .رشحينتمن قائمة الم
 .أثرا تترك تيالكل الوسائل ب يمراسلة الطرف المعن ويتم

 
 :25الفصل 

قرار اللجنة  يالطعن فولدي بب المجلس التظلم أمام مكتال عادهتباسم ترشح تيحق لكل م
 .قرار اللجنةبمه الإعاريخ تساعة من  24أجل أقصاه  يف يةباتضى عريضة كتمقب وذلك

الطعون المرفوعة له  ياللجنة ف وبينينه بركة تجلسة مشي لدي فبب المجلس التت مكبي
 .وروده ختاري منأيام  3أجل أقصاه  يف وذلك

اريخ صدوره تساعة من  24ال يتجاوز في أجل يالنهائالقرار بالطعن بقدم تيعلم الطرف الم
 .رك أثراتتأي وسيلة ب
 
 

 الباب الخامس
 عن النتائج واإلعالن، الفرز االقتراع

 
 

 باالقتراعأحكام عامة متعلقة األول: القسم 
 
 
 

 :26الفصل 
أجل أدناه شهران قيل  يلدية ينشر للعموم فبم من طرف رئيس الالإعبن خبيم دعوة الناتت

 .عاالقترايوم 
 تستثنى الدورة األولى من هذا الفصل.
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 :27الفصل 
 تراعاالق يوعية، ويشارك فبيوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أس االقتراعمدة 
 .ينخبالنا قائماتبن يمن المرسّ خبيالنا

 
 :28الفصل 

 .ونصف سنوات 2 لمدةالشبابي  دوم مهام أعضاء المجلست
 
 

 القسم الثاني: نظام االقتراع
 

 :29الفصل 
 المجلس:ب لعضوية تخين

ين من تخبممثل عن كل عمادة، منبلدية مساكن بعضوا ممثلين عن عمادات  16 -
 .المسجلين األفراد

ين من تخبممثل عن كل جمعية، منبوذلك  يمع المدنتعضو ممثلين لمكونات المج12 -
 .لدية مساكنبل اتيالسجل الجمعيّ ب طرف الجمعيات المسجلة

 .ين من نفس الفئةتخبمن الخاصة االحتياجاتذوي  األشخاصن عن ممثال -
 
 اللجنة شروط الترشح لضمان تمثيلية شبابية.تضبط 

عدين المقيلحق ، الخاصة االحتياجاتذوي  األشخاصرشح عن فئة توفر أي متحال عدم  يف
  ( المخصصة لممثلي المجتمع المدني بمساكن المدينة.06بعدد المقاعد الستة )

 مخصصة للجمعيات.مقاعد  06تمكن العمادات المدمجة من عدد 
 على االنتخابات في جلسة خاصة بالجمعيات.يتم االقتصار 

  
 :30الفصل 

 .مثيلياتتحسب أصناف ال ييب زمنترتلدي الى بب البامثيلية مجلس الشت تانتخاباضع تخ
ن الم المرور إلى إعتة لفئة ما، يبالنسبرشحين تساوي عدد المقاعد وعدد المتحال  يف

 .ة لنفس الفئةبالنسبائج تالن
مع تخاب ممثلين عن المجتب ممثلين عن العمادات مرورا الى انتخاانب تاالنتخاباح تتفت

 .الخاصة االحتياجاتذوي  األشخاص ممثلين عن انتخاب ثم يالمدن
 

 القسم الثالث: عملية االقتراع
 

 :31الفصل
 الوكالةبصويت تويحجر ال يصخصويت شتال
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أو بطاقة  رفالسجواز عريف الوطنية أو تطاقة البواسطة ب االقتراعب حق خيمارس النا
 .ناخب ويشترط أن يكون مسجال في سجل الناخبين

 
 :32الفصل 

أو لجمعية أو منظمة  يعة لحزب سياسباتأماكن  يف االقتراعب تيمكن أن يكون موقع مكاال 
 .غير حكومية

 
 :33الفصل

م الأي وسيلة إعبم العموم الم إعتوغلقها وي االقتراعب تح مكاتط مواعيد فبولى اللجنة ضتت
 .احةتم

 :34الفصل 
ممن  راعتقالاراع وأعضائها المشرفين على عملية القتب اتعيين رؤساء مكاتولى اللجنة تت
عويضهم تعيينهم وتط شروط وصيغ تضب، وواالستقالليةوالحياد  وفر فيهم شروط النزاهةتت

 .االقتضاءعند 
 

 :35الفصل 
زمة لضمان الير البداتخاذ التا عين عليهتب ويتل المكخراع النظام داالقتب اتيحفظ رئيس مك

 .أثير عليهاتومنع كل عمل من شأنه الاالنتخابية حسن سير العملية 
 

 :36الفصل 
ها كل تعباصميمها وطتولى اللجنة تتصويت موحدة تورقة بكل فئة  يف تاالنتخاباجرى ت

عملية  انطالقل بب، قتولى رئيس المكيت .طأخ يب فخالنا جنب وقوعتوضوح ودقّة ل
 لإلجراءات فارغ قيل إقفاله وفقا االقتراعأكد أمام الحاضرين من أن صندوق ت، الاالقتراع

 .طها اللجنةتضب تيوالصيغ ال
 

 :37الفصل 
طاقة به وعدد بت من اسمه ولقبثتم التلوة، يخال ودخولهصويت تب لورقة الخالنا متالاسل بق
 يويمضه تفئب الخاصةين خبالنا بقائمة، ومن إدراج اسمه رجواز السفعريف الوطنية أو تال

اسمها أو من يفوضه بيصوت رئيس الجمعية  .ويستظهر ببطاقة ناخب هباسمه ولق أمام
 فويضتل الجمعية مع وثيقة خدا النتخابمحضر جلسة ا ذلك يف ويستظهر

 .فويض الرئيس لغيرهت حال يف
ا ، وإثر بوجو لوةخل الخب ويدتمها من رئيس المكتعد خبصويت تب ورقة الخسلّم الناتي

ب تمكبصص للغرض على مرأى من الحاضرين خالم الصندوق  يروجه يضع الورقة فخ
 .االقتراع
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 .صويتتال يالحق ف االقتراعم ختل الوقت المعين لبق االقتراعل مركز خب دخلكل نا
 

 :38الفصل 
من  الخاصة االحتياجاتذوي  األشخاصمكين تمدة لتالمع اعرتقاالب تهيأ اللجنة مكات

 .االقتراع يفممارسة حقهم 
 أنفسهم:برونه ختاب يخوفر فيه صفة الناتتاصطحاب مرافق  ذكرهم آلتياين خبيمكن للنا

 .الكفيف -
 .ةباتمنعه من الكتعضوية  إلعاقةالحامل  -

 
طاقة ببظهر تيس بخناكل  الخاصة االحتياجاتذوي ب الخاصة واإلجراءاتير بداتالبفع تين

 .إعاقة
 

 النتائج وإعالنالفرز  :القسم الرابع
 

 الفرز األول:الفرع 
 

 :39لالفص 
صورة بيجرى الفرز  .صويتتالبالفئة المعنية  خابتانهاء من النتصوات إثر االم فرز اتي

رعين من نفس الفئة تب من المقتالمك وفروغراع القتعد فوات أجل ابعلنية أمام الحضور 
 .عدبوا تيصو الذين لم

 
 :40ل الفص

ب تالمك أعضاء ييحص .ب عملية الفرزتل المكخدااالقتراع سيير عملية بتاشر المكلفون بي
نصيص على ذلك تال ويتمصويت تالبين من الفئة المعنية خبقائمات الناب اإلمضاءاتعدد 

صويت، فإن كان تح الصندوق ويحصى ما يه من أوراق تثم يف ةالنتخابيالجلسة ا محضرب
أكد عدم ترى، فإذا خمرة أ اإلحصاءأو يقل عنها، يعاد  اإلمضاءاتعددها يفوق عدد 

 .المحضربنصيص على ذلك ترعين، يقع التصويت وعدد المقتين عدد أوراق البق بطاتال
  .عملية الفرز يالشروع فبب تق ثم يأذن رئيس المكبطاتب عدم البحري عن ستال متوي
 

ورقة الكشف عدد بصويت يسجل الفائزون تائج التهاء عمليات الكشف عن نتعند ان
ويسلمونها  مهإمضاءاترشح، ثم يذيلونها ترشحة أو متم عليها كل تحصلت تيال األصوات

 .صويتتب مع أوراق التإلى رئيس المك
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 :41الفصل 

من هذا  2ها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل بالمصرح  األوراقسب ضمن تحت اللغى وت
 :خاصةالقانون ومنها 

 االقتراع.ب تومة من رئيس مكتصويت غير المختورقة ال -
 .بخلنابانصيصا يعرف تمة أو الع التي تحملصويت تورقة ال -
ص غير خرشحين أو اسم شترشح أو متعويض أو زيادة متها تي بصويت التورقة ال -

 .رشحتم
 .بالنسبة للعمادات رشحتكثر من ما ألتصويتضمنت ت تيصويت التورقة ال -

 
 .االقتراعيجة تن يسب فتحت ال تيال البيضاء األوراقب تالمك أعضاء يويحص

 
 :42الفصل 

ب تأكثر من مك مادتاعصورة  يرشح فتة لكل مبالنسبها بالمصرح  األصواتم جمع تي
 .صويتتائج التحسب ن فاضلياتا بيترتهم بيترتو راعتاق
ر إلى بكمن األهم بيترتم يترشحين أو أكثر، تة لمبالنسبصويت تائج التساوي نت حال يف

 .سنّا األصغر
 

 :43الفصل 
 :اليةتال صيصاتتنالصة خاضمن محضر عملية الفرز المحرر تي

 .االقتراعب تمكبين المرسمين خبعدد النا
 .صويتتالبين الذين قاموا خبعدد النا

 .الفةتصويت التعدد أوراق ال
 .اقيةبال األوراقعدد 

 .االقتراعرجة من صندوق تخصويت المستعدد أوراق ال
 صويت الملغاةتعدد أوراق ال
 .يضاءبصويت التعدد أوراق ال

 .حصلت عليهات تيها والبالمصرح  لألصوات يالعدد الجمل
 
 .األصوات وتجميعمن الفرز النتهاء ة لكل فئة إثر ابالنسبوة محضر الجلسة تالم تي
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 الباب السادس

 الطعون 
 :44الفصل 

 وذلكدي بلب المجلس الترشح أمام مكتل كل مبمن قالنتخابات ا نتائج يفم الطعن تي
ن اإلعالاريخ تأيام من  3جاوز تيال  أجل يفالمؤيدات ب ةبية مصحوباتضى عريضة كتمقب

  .ائجتعن الن
  

 :45الفصل
المرفوعة له  الطعون يفاللجنة  وبينينه بركة تمش جلسة يفلدي بب المجلس التت مكبي

 .اب الطعونبغلق  اريختأيام من  7 أجل يف وذلك
اريخ تساعة من  24جاوز تي ال النهائي في أجل بالقرار بالطعن المتقدميعلم الطرف 

 .ياباكترك أثرا تتأي وسيلة بصدوره 
 .بابيالمجلس الش النتخاباتائج النهائية بالنتصريح تاللجنة ال وتتولى

 
 الباب السابع

 االنتخابيتنقيح القانون  
 

 
 :46الفصل 

ضمن تياالنتخابي  قانونالعديل تل تابيقديم طلب كتي بابلدي الشبأعضاء المجلس اللثلث 
ها تصيغبصويت تت على الجلسة للالعديتعرض ال متوي .ت المطلوب إقرارهاالعديتال

 ثلث أعضاءبت العديترح التم إقرار مقتوي .يوما 60أقصاه  أجل يفرحة تالمق
 ي.بابالشالمجلس 

ولها خل دبت قالعديترح التمق على يالنهائصويت تلدي للبمراسلة للمجلس ال ذلك يفيرفع 
 .نفيذتحيز ال

 
 :47الفصل 

لدي بالمجلس ال اتانتخابموعد  في أجل أقل من ستة أشهر قبل النتخابياعديل القانون تيمنع 
 .مساكنبي بابالش
 

 :48الفصل 
 قبل لجنة االنتخابات.فور المصادقة عليه من  القانون االنتخابي حيز التنفيذل هذا خيد
 
 


