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تقرير اللجنة االنتخابية حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية

جويلية 2020

و 2020

ﺗـﻘﺮﻳﺮ
ﺣــــﻮل

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻝﺴﻴد رﺌﻴس ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب وﻨﺎﺌﺒﻴﻪ،

اﻝﺴﻴدات واﻝﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب،

ّ
تتشرف اللجنة الانتخابية بأن تعرض عليكم تقريرها بخصوص نتائج أعمالها حول
ترشيحات الكتل النيابية لعضوية املحكمة الدستورية.

.I

التقديم:

ينص الفصل  10من القانون ٔالاسا@?> عدد  50لسنة  2015املؤرخ Fي  3ديسم2015 JK
املتعلق باملحكمة الدستورية عPى أنه " ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻤن طرف
ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب واﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ورﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻔﺼﻠﻴن  8و 9ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻤﻊ اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ اﺤﺘرام ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﺼف".

كما ينص الفصل  11عPى

انه ":ﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب أرﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء طﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ " :ﻝﻜل

ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ داﺨل ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب ،أو ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻨواب ﻏﻴر ﻤﻨﺘﻤﻴن ﻝﻠﻜﺘل اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﺴﺎوي ﻋددﻫم
أو ﻴﻔوق اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ اﻝﻼزم ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ،اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘرﺸﻴﺢ أرﺒﻌﺔ أﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ،
ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون.

2

تقرير اللجنة االنتخابية حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية

جويلية 2020

ﻴﻨﺘﺨب ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب اﻷﻋﻀﺎء اﻷرﺒﻌﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘراع اﻝﺴري وﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺜﻠﺜﻴن ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﺈن ﻝم ﻴﺤرز
اﻝﻌدد اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤن اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﺒﻌد ﺜﻼث دورات ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻤﺠددا ﻝﺘﻘدﻴم
ﻋدد ﺠدﻴد ﻤن اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﻨﻘص ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﻋدﻤﻪ.
وﻓﻲ ﺼورة اﻝﺘﺴﺎوي ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻴﺼرح ﺒﻔوز اﻷﻜﺒر ﺴ ّﻨﺎ".

كما تتوUى اللجنة الانتخابية وفقا للفصل  93من النظام الداخPي ملجلس نواب الشعب
"اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜل اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤوﻜوﻝﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أو ﺒﻤوﺠب ﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻬﺎم
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب ﻻﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ
وﺒﻌض اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻷﺨرى".

وتبعا لهذﻩ املهام وعمال باحكام القانون ٔالاسا@?> عدد  50لسنة  2015املؤرخ Fي 03
ديسم 2015 JKواملتعلق باملحكمة الدستورية وFي إطار استكمال انتخاب أعضاء املحكمة
الدستورية ،قرر مكتب املجلس Fي اجتماعه املنعقد بتاريخ  26فيفري  2020فتح باب
الJmشيحات لعضوية املحكمة الدستورية .كما قرر بمقت n?oاملراسلة عدد  79املؤرخة Fي 28
فيفري  2020تكليف اللجنة الانتخابية بفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية
املحكمة الدستورية.
وق ـ ـ ـ ـد تضمن قرار فتح باب الJmشيحات تحديد الجهات املخول لها الت ـ ـ ـ ـرشيح واملتمثلة Fي
كل كتلة نيابية بمجلس نواب الشعب أو كل مجموعة نواب غ Jyمنتمyن لكتل يبلغ عددهم عPى
ٔالاقل سبعة .باإلضافة إUى العدد ٔالاق? nللمرشحyن بالنسبة لكل جهة ترشيح وذلك عPى أساس
ْ
مرشحyن اثنyن م ـ ـ ـن املختصyن Fي القانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ومرشح واحد من غ Jyاملختصyن Fي القانون عPى
اعتبار انه سبق و أن تم خالل املدة النيابية الفارطة انتخاب احد أعضاء املحكمة الدستورية
من املختصyن Fي القانون.

3

جويلية 2020

تقرير اللجنة االنتخابية حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية

ّ
كما حـدد القرار جملة الشروط الواجب توفرها Fي الـمرشحyن والـمضبوطة صلب أحكـام
ال ـفصليـن  8و  9م ـن الق ـانـون ٔالاس ـاسـي الـمذكـور آنـفا باإلضـافـ ـة إل ـى مـكـونـات مـل ـف التـرش ـيح.
هـذا ،باإلضافة إUي ضبﻄه لروزنامة استكمال انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية ،حيث تم تحديد
آجال قبول الJmشيحات من  01اUى  19مارس  2020عPى أن تتوUى اللجنة الانتخابية فرز ملفات
الJmشيح خالل الفJmة املمتدة من  23اUى  30مارس  2020مع تحديد تاريخ  08أفريل  2020كموعد
النﻄالق جلسات التصويت عPى املرشحyن.
هذا وتجدر ٕالاشارة إUى انه نظرا للظروف الاستثنائية املنجرة عن انتشار فJyوس كورونا
وتزامن فJmة تقديم الJmشيحات مع اجراءات الحجر الصي و اقرار العمل باجراءات استثنائية،
قرر مكتب املجلس Fي اجتماعاته املنعقدة Fي  16مارس و  14ماي و  11جوان  2020التمديد Fي
اجال تقديم الJmشيحات .ليتم تبعا الجتماع مكتب املجلس عدد  39املؤرخ Fي  11جوان 2020
تحيyن الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل استكمال انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية كاآلتي:
 آجال قبول الJmشيحات من  11اUى  19جوان 2020 دراسة ملفات الJmشيح من اللجنة الانتخابية :من  22اUى  29جوان 2020 انﻄالق جلسات التصويت عPى املرشحyن بداية من  08جويلية 2020.II

أعمال اللجنة:
 .1جدول اجتماعات اللجنة:

ع/ر

ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺠﺘﻤﺎع

1

اﻻﺜﻨﻴن  22ﺠوان 2020

5

اﻻﺜﻨﻴن  06ﺠوﻴﻠﻴﺔ 2020

ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل

 دراﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎت ﺘرﺸﻴﺤﺎت اﻝﻜﺘل اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ
 ﻤواﺼﻠﺔ دراﺴﺔ اﻝﻤﻠﻔﺎت واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻘرار ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺘﻌﻠق
ﺒﻤﻨﺢ اﺠل اﻀﺎﻓﻲ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻠﻔﺎت اﻝﺘرﺸﻴﺢ.
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 .2مداوالت اللجنة:

Fي الجلسـة املنعقدة يوم الاثنyن  22جوان  2020تولت اللجنة دراسة ملفات ترشيحات
الكتل النيابية لعضوية املحكمة الدستورية وكانت قراراا عPى النحو التاUي:

قائمة الترشيحات المقبولة
ع/ر

اسم ولقب المرشح

< <1

محمد العادل كعنيش

الكتل)ة( المرشحة

الصفة

المستقبل

مختص في القانون

< <2
<<

عز الدين العرفاوي

قرار اللجنة

ملف مقبول

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

تحيا تونس

ملف مقبول

قائمة الترشيحات المرفوضة
نقص:
الكتلة الوطنية

 قائمة في الخدمات أو شھادة مھنية تثبت الخبرةالمطلوبة
-

نسخة مطابقة لألصل من الشھادة العلمية
نقص قائمة في الخدمات أو شھادة مھنية تثبت الخبرة
المطلوبة

اإلصالح

نقص:

< <1
نور الدين الغزواني

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

<<

 -قائمة في الخدمات أو شھادة مھنية تثبت الخبرة

تحيا تونس

المطلوبة
-

قلب تونس
الكتلة
الديمقراطية

نسخة مطابقة لألصل من الشھادة العلمية
تأجيل النظر فيه وفي بقية ترشيحات الكتلة
نظرا لتجاوز العدد األقصى للمرشحين
نقص قائمة في الخدمات او شھادة مھنية تثبت الخبرة
المطلوبة
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نقص:
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

< <2

عبد الجليل بوراوي

< <3

كمال الھذيلي

< <4

محمد بوزغيبة

حركة النھضة

< <5

جالل الدين علوش

ائتالف الكرامة

< <6

المنصف وناس

< <7

محمد قطاطة

 قائمة في الخدمات او شھادة مھنية تثبت الخبرةالمطلوبة
 -نسخة مطابقة لالصل من الشھادة العلمية

اإلصالح

ملف مرفـوض لعدم توفر الصفة:
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

 عدم توفر الخبرة المطلوبة ) كمحام( عدم توفر شرط المباشرة ) كقاض ( نقص شھادة الدكتوراه في القانون أو مايعادلھا ) منذوي التجربة في المجال القانوني(

ﻏﻴر
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

ﻏﻴر
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

ﻏﻴر
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

نقص قائمة في الخدمات او شھادة مھنية تثبت الخبرة
المطلوبة

في انتظار التثبت من الشھادة العلمية

نقص قائمة في الخدمات أو شھادة مھنية تثبت الخبرة
المطلوبة

الكتلة الديمقراطية
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

نقص نسخة مطابقة لالصل من الشھادة العلمية

وتجدر ٕالاشارة إUى انه خالل هذﻩ الجلسة وأثناء فرز ودراسة ملفات الJmشيح وقفت اللجنة
عPى بعض ٕالاشكاليات املتمثلة Fي ما يPي:
 بخصوص بالعدد األقصى للمرشحين:

نص القرار املتعلق بفتح باب الJmشيحات عPى العدد ٔالاق? nللمرشحyن عن كل جهة
ْ
مرشحyن اثنyن من املختصyن Fي القانون ومرشح واحد من غ Jyاملختصyن Fي
ترشيح عPى أساس
القانون عPى اعتبار انه سبق و أن تم خالل املدة النيابية الفارطة انتخاب احد أعضاء املحكمة
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الدستورية من املختصyن Fي القانون ،إضافة إUى تنصيص الفصل  11من القانون ٔالاسا@?>
املتعلق باملحكمة الدستورية عPى حق كل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب او كل
مجموعة نواب غ Jyمنتمyن للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد ٔالادنى الالزم لتشكيل
كتلة نيابية Fي ترشيح أربعة أسماء عPى الجلسة العامة ،عPى أن يكون ثالثة م£م من املختصyن
Fي القانون.
هذا،وخالل دراسة ملفات الJmشيح عاينت اللجنة تقديم كتلة قلب تونس ألربعة )(4
ترشيحات بما يفوق العدد ٔالاق? nاملﻄلوب وتقديم كتلة ٕالاصالح الوط©> لثالث ) (3ترشيحات
Fي نفس الصنف من املختصyن Fي القانون والحال أن العدد ٔالاق? nمن املختصyن Fي القانون
اثنyن.
 بخصوص حصيلة ملفات الترشيح األولية:

ْ
بعد دراسة الوثائق املضمنة بملفات الJmشيح ،قررت اللجنة قبول
ملفي ) (2ترشيح
فقط الستيفاء جميع الشروط والوثائق الـمﻄلوبة Fي حyن تم رفض العديد من الJmشيحات
لنقص Fي بعض الوثائق املﻄلوبة )وثيقة أو اثنyن عPى أق? nتقدير عPى غرار قائمة Fي
الخدمات أو شهادة مهنية تثبت الخJKة املﻄلوبة ونسخة مﻄابقة لألصل من الشهادة
العلمية(.
وتبعا لذلك وبعد تداول أعضاء اللجنة وبعض رؤساء الكتل النيابية ،قررت اللجنة
مراسلة مكتب املجلس باعتبارﻩ الجهة ال >±استصدرت القرار املتعلق بفتح باب الJmشيحات
إلعالمه بجملة ٕالاشكاليات املﻄروحة وبﻄلب اقJmاح النظر Fي إمكانية فتح أجل إضاFي لتمكyن
الكتل من التواصل مع مرشح²ا الستكمال الوثائق املنقوصة وتصحيح امللفات املقدمة.
وتفاعال مع طلب أعضاء اللجنة و الكتل النيابية وحرصا منه عPى التسريع Fي استكمال
انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية ،قرر مكتب املجلس Fي اجتماعه عدد  43املؤرخ Fي 30
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جوان  2020منح اجل إضاFي للكتل النيابية الستكمال الوثائق املنقوصة وتصحيح ملفات
الJmشيح يمتد إUى غاية يوم الجمعة  03جويلية  .2020كما وردت عPى اللجنة Fي نفس ٕالاطار
مﻄالب سحب ترشيح بخصوص الوضعيات املتعلقة بتجاوز العدد ٔالاق? nللمرشحyن.
اثر ذلك عقدت اللجنة الانتخابية جلسـة يوم الاثنyن  06جويلية  2020ملواصلة فرز ملفات
ترشيحات الكتل النيابية لعضوية املحكمة الدستورية ودراسة الوثائق املستكملة خالل ٔالاجل
ٕالاضاFي املحدد من مكتب املجلس وقد كانت قرارات اللجنة عPى النحو التاUي:

قائمة الترشيحات المقبولة
ع/ر

اسم ولقب المرشح

 < <1محمد العادل كعنيش

الكتل)ة( المرشحة

الصفة

قرار اللجنة

مختص في القانون

ملف مقبول )سابقا(

المستقبل
قلب تونس

< <2
<<

عز الدين العرفاوي

تحيا تونس

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

ملف مقبول )سابقا(

الكتلة الوطنية
اإلصالح
< <3
نور الدين الغزواني

تحيا تونس

<<

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

ملف مقبول بعد استكمال الوثائق
المنقوصة من جميع الكتل المرشحة

قلب تونس
الكتلة الديمقراطية

< <4

عبد الجليل بوراوي

اإلصالح

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

ملف مقبول
بعد استكمال الوثائق المنقوصة

8

تقرير اللجنة االنتخابية حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية

ﻏﻴر
< <5

محمد بوزغيبة

حركة النھضة

< <6

جالل الدين علوش

ائتالف الكرامة

< <7

محمد قطاطة

الكتلة الديمقراطية

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

ﻏﻴر
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

جويلية 2020

ملف مقبول
بعد استكمال الوثيقة المنقوصة
ملف مقبول
بعد استكمال وثيقة
ملف مقبول
بعد استكمال الوثيقة المنقوصة

قائمة الترشيحات المرفوضة اوالمقدم في شانھا مطلب سحب ترشيح
ع/ر

اسم ولقب المرشح

1

المنصف وناس

< <2

كمال الھذيلي

< <3

الفاضل الشاھر

< <4

نزيه الصويعي

الكتل)ة( المرشحة

الصفة

الكتلة الديمقراطية

ﻏﻴر
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

اإلصالح

قرار اللجنة

ملف يبقى مرفوضا لعدم استكمال الوثيقة
المنقوصة والمتمثلة في قائمة في الخدمات أو
شھادة مھنية تثبت الخبرة المطلوبة

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

تمت معاينة مطلب سحب ترشيح مقدم من الكتلة
في اجتماع اللجنة بتاريخ  06جويلية 2020

ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

تمت معاينة مطلب سحب ترشيح مقدم من الكتلة
في اجتماع اللجنة بتاريخ  06جويلية 2020

قلب تونس
ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون

تمت معاينة مطلب سحب ترشيح مقدم من الكتلة
في اجتماع اللجنة بتاريخ  06جويلية 2020

وبذلك تصبح حصيلة الJmشيحات املقبولة لعضوية املحكمة الدستورية عPى النحو التاUي:
♦ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴن ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻝﻰ ﻤﺨﺘﺼﻴن
ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون وﻏﻴر اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻤرﺘﺒﺔ ﺘرﺘﻴﺒﺎ أﺒﺠدﻴﺎ:
اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون:
♦ ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﺒوراوي ،
♦ ﻋز اﻝدﻴن اﻝﻌرﻓﺎوي ،
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♦ ﻤﺤﻤد اﻝﻌﺎدل ﻜﻌﻨﻴش،
♦ ﻤﺤﻤد ﻗطﺎطﺔ،
♦ ﻨور اﻝدﻴن اﻝﻐزواﻨﻲ.
ﻏﻴر اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون:
♦ ﺠﻼل اﻝدﻴن ﻋﻠوش ،
♦ ﻤﺤﻤد ﺒوزﻏﻴﺒﺔ.

وFي ختام هذا التقرير يتجه التذك Jyبأحكام الفقرتyن الثالثة والرابعة من الفصل  11من
القانون ٔالاسا@?> عدد  50لسنة  2015املؤرخ Fي  3ديسم 2015 JKاملتعلق باملحكمة الدستورية
واللتyن تنصان عPى ما

ي ـ ــPي" :ﻴﻨﺘﺨب ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب اﻷﻋﻀﺎء اﻷرﺒﻌﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘراع اﻝﺴري وﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺜﻠﺜﻴن

ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﺈن ﻝم ﻴﺤرز اﻝﻌدد اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤن اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﺒﻌد ﺜﻼث دورات ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎب
اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻤﺠددا ﻝﺘﻘدﻴم ﻋدد ﺠدﻴد ﻤن اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﻨﻘص ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون
ﻤن ﻋدﻤﻪ.
وﻓﻲ ﺼورة اﻝﺘﺴﺎوي ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻴﺼرح ﺒﻔوز اﻷﻜﺒر ﺴ ّﻨﺎ".

وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد أ¶ت أعمالها حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية
املحكمة الدستورية وأحالت حصيلة أعمالها إUى مكتب مجلس نواب الشعب.

رئيس اللجنة
سم ديلو

مقرر اللجنة
بلقاسم الدراي
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