
 
 

 التشريعية  االنتخابيةالنتائج األولية لمشروع مالحظة تمويل الحمالت 

 

 المقدمة

دائًما ما يمثل المال اشكاالً في سياق الديمقراطيات، غير انه يبقى مهما للغاية في أي عملية انتخابية أو سياسية. 

ً  عاملً وغالبًا ما يتم اعتباره  ظاهرة اإلفلت من العقاب مما يساهم  وترسخبسبب عدم احترام األطر القانونية  سلبيا

 العام في علقة بالفساد. االنطباعفي هذا 

ودعم التعددية السياسية  االنتخابيةولكن المال _في وجود التشريعات الصائبة _ قادر على تعزيز وتقوية العملية 

وتوفير خيارات أكثر ملءمة للناخبين. ومع ذلك، إذا لم يتم سن تشريعات إلنفاق المال وملحظتها بشكل دقيق، فقد 

تكون هناك انعكاسات كارثية على العملية الديمقراطية ككل. لذلك، فإنه من المهم للغاية ايلء ملحظة تمويل 

 كبرى، ال سيما في سياق الديمقراطيات الناشئة مثل تونس.أهميةً  االنتخابيةالحملت 

، يتنزل بذل منظمة أنا يقظ لقصار جهدها للحفاظ على هذه المبادرة كجزء من برامجها بدعم من اإلطاروفي هذا 

 شركائها.

 تم دعم وتمويل هذا المشروع من قبل شركائنا بالسفارة السويسرية بتونس.

 األهداف الرئيسية: 

  شفافية وتعزيز مساءلة الفرقاء السياسيين.تعزيز ال ✓

 المساهمة في إصلح اإلطار القانوني. ✓

، بعد تجربتي االنتخابية الحملتهذا المشروع هو ثالث تجربة لـمنظمة أنا يقظ في مجال ملحظة تمويل 

 2014تطويرها عام . يستند المشروع إلى منهجية شاملة تم 2018والبلدية لسنة  2014البرلمانية لسنة  االنتخابات

 عبر التجربة السابقة والدروس المستفادة منها.  2018-2017واثراؤها في

 :االنتخابيةعناصر رئيسية للحملة  ثالثة ملحظةيغطي المشروع 

  اإلنفاق: احترام سقف النفاق- 1

  شراء الصوات- 2

  إساءة استخدام موارد الدولة- 3

 :االعتباربمجموعة من القيود بعين  باألخذتم تصميم منهجية العمل  

 القيود الجغرافية: - 

داخل تراب  انتخابيةبثمانية دوائر  2019التشريعية لسنة  االنتخابيةالحظ فريق منظمة أنا يقظ تمويل الحملت 

 الجمهورية، وهي كاآلتي:



 
 

 قفصة.، 2و 1 سوسة، صفاقس، بنزرت، الكاف، 2و 1تونس 

 

 :نتخابيةالا راختيار الدوائالنقاط التالية أثناء  االعتبارأخذنا في 

 لمعظم المتنافسين السياسيين في التجارب السابقة. االنتخابية الحملت: ونعني به عادات االنتخابي . التاريخ1

 الجغرافية من حيث أهميتها لبعض المتنافسين السياسيين . الجوانب2

 الديمغرافي: أي عدد الناخبين المسجلين في كل دائرة . الوزن3

 قيود خاصة بالمتنافسين: -

 كالتالي: وهي, 2019التشريعية  االنتخاباتثمانية القائمات متنافسة في  على فقطركزنا اهتمامنا 

، الحزب الدستوري، تحيا تونس، التيار الديمقراطي تونس حزبنداء  النهضة، حزبحركة  حزب الحزبية:القوائم 

 تونس. وقلبحزب البديل التونسي 

 قائمات عيش تونسي ائتلف القائمات االئتلفية:

 معايير: ثلثةعلى  بناءاً  المتنفستم اختيار القائمات 

  ثقلهم السياسي في هذه الوليات .1

 ميع الدوائر االنتخابية المنتقاةتمثيلية القائمات في ج .2

 البشرية خلل الفترة االنتخابية -وقدرتهم على تعبئة الموارد امادي و .3

 زمنية :قيود - 

الى يوم الصمت  إضافةيوًما حملة  21المتمثلة في  االنتخابيةالحظ فريق العمل الفترة الرسمية للحملت 

 .االنتخابي

  .2019أكتوبر، 5في  واختتمت سبتمبر 14بدأت الملحظة في

 التنفيذي:الملخص 

 6منسقين تحت اشراف فريق مركزي متكون من  8ملحظا ميدانيا و 47قام بالملحظة فريق ميداني يتألف من 

 أشخاص.

شخصا بعد تلقيهم تدريبًا مكثفًا امتد ثلثة أيام )حول محور التمويل  55في المجموع، نشرت أنا يقظ فريق ميداني 

السياسي وتحديدًا تمويل الحملت االنتخابية. وتضمن التدريب قسماً نظرياً يعّرف الجوانب الرئيسية للموضوع 

ت الملحظة الفعلية والتقنيات واالدوات. كان على الفريق باإلضافة إلى اإلطار القانوني وقسم عملي يغطي أخلقيا

 تغطية األنواع المختلفة من النشطة والتبليغ عنها من خلل قوائم استمارات الملحظة المختلفة:

  . أنشطة الحملة1

  العامة . أنشطة2



 
  العامة . المؤسسات3

 زيارة منازل المواطنين . أنشطة4

 األسواق األسبوعيةفي  . أنشطة5

 

 

 يوم(. 22الملحظة )تظاهرة خلل فترة  1054وقد غطى الفريق 

 جوانب المالحظة:

 ملحظة اإلنفاق: والذي يوفر معلومات تتعلق باحترام سقف النفاق. ويتم تحقيق ذلك ببساطة من خلل طريقة التتبع 

نفقات كل متنافس استنادًا إلى جدول  باحتسابالموازي للنفقات وهي عبارة عن أداة تم تطويرها للسماح لنا 

في حملتها االجمالية. تستند التقديرات  تقديري، مما يسمح لنا في النهاية بتحديد مقدار اإلنفاق التقديري لكل قائمة

على عروض السعار المستلمة من مقدمي الخدمات المحليين )وكالت التأجير، شركات اعداد الطعام، الفنانون، الخ 

.)... 

ملحظة استخدام /استغلل موارد الدولة: والتي تمكننا من توفير معلومات حول مدى احترام اإلدارة  والمنشآت 

اردها خلل فترة الحملة. يتم توجيه الفرق الميدانية لزيارة المؤسسات العامة يوميا للتحقق مما إذا العمومية ومو

، مثل: الحملت داخل المؤسسات العامة أو بالقرب منها، االنتخابيكانت هناك أي انتهاكات ينص عليها القانون 

 بما في ذلك خطبة أو صلة الجمعة. 

 

 ملحظة شراء الصوات: مما يساعدنا في محاولة معرفة ما إذا كان المتنافسون السياسيون يحترمون القانون فيما 

همات المادية أو العينية مثل: المال أو يتعلق بهذا الجانب أم أنهم يحاولون التأثير على نية الناخبين من خلل المسا

فإن  االنتخابية،ى سير العملية الهدايا وفي بعض الحيان الخدمات. رغم جهود المجتمع المدني والهياكل الساهرة عل

عقبة  االنتخابيمن القانون  161 الفصلويظل  االنتخابيالمشرع لو يولي األهمية الكافية لهذه الظاهرة في القانون 

 في طريق مساءلة المتجاوزين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالحظة:أبرز نتائج 

 

 (:PETالمتابعة الموازية للنفقات )

 :النفقات المحتسبة للقائمات المترشحة حسب الدائرة االنتخابية
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نسبة تظاهرات  الحمالت حسب القائمات

NAHDA

NIDAA TOUNES

TAHYA TOUNES

ETTAYAR DEMOCRATY

AICH TOUNSI

QALB TOUNES

EL BADIL TOUNSI

HEZB DESTORI ELHOR

 المجموع  سوسة  الكاف  2تونس  1تونس  بنزرت قفصة  2صفاقس   1صفاقس    

 333800,6 124,4 40 189 43 153 25 297 117 745 33 477 13 198,7 16 616,5 44 حزب حركة النهضة 

 63397 6997 2965 6144 4379 1340 994 12 037 22 6541 قلب تونس 

 21776,5 1230 940 1500 3280 500 500 3210 10616,5 التيار الديمقراطي

 2090 7637 2090 681 29 1880 2430 3375,5 9070 207,2 10 الحزب الدستوري الحر 

 51273 948 11 955 14 8004 7965 2082 820 1284 4215 تحيا تونس

 118789,7 158 18 620 11 165,7 13 533 18 806 21 955 17 9406 8146 عيش تونسي 

 58259 636 16 500 5166 6831 500 500 7538 588 20 البديل التونسي 

 80675,5 2720 600 7397 2935 355 15 3430 18953,5 285 29 نداء تونس 



 
 

 

 سقف اإلنفاق  الدائرة االنتخابية 

 TND 784 83 1تونس 

 TND 808 86 2تونس 

 TND 312 81 1صفاقس 

 TND 248 91 2صفاقس 

 TND 552 69 قفصة 

 TND 168 90 بنزرت 

 TND 904 98 سوسة 

 TND 504 54 الكاف

 

 

 نسب تجاوز سقف اإلنفاق   
                  
  ALL 

 Tunis 1 Tunis 2 Sfax 1 Sfax 2 Gafsa Bizerte Sousse Kef الحزب 

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %40,0 حركة النهضة 

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 نداء تونس 

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 حزب تحيا تونس 

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 التيار الديمقراط  

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 عيش تونس  

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 حزب قلب تونس 

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 حزب البديل التونس  

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 الدستوري الحر الحزب 

 

 



 

 

 

 :التوصيات

 توصيات ملجلس نواب الشعب:  (1

 ضرورة مراجعة تعريف شراء األصوات في القانون االنتخابي. -

 باجتهادات الهيئة. ضرورة إدراج الحمالت االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي في القانون االنتخابي وعدم االكتفاء  -

ضرورة العمل على مزيد توضيح مفهوم االشهار السياس ي وضوابطه، خاصة بناءا على هذه االنتخابات والتجارب االنتخابية   -

 السابقة الستخالص الدروس الالزمة.

 توصيات للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات:  (2

عن املخالفات وذلك لضمان إمكانية التحقق من ادعاءات وتقارير املجتمع   لإلبالغضرورة العمل على إرساء آليات واضحة  -

 الفرعية.  تالهيئااملدني مباشرة من قبل  

 على حد السواء.  واملراقبينسالمة املالحظين   ة لحمايضرورة التعاون مع منظمات املجتمع املدني للضغط إلرساء آليات  -

استباقية من قبل الهيئات الفرعية ومن احترام القائمات املترشحة    ضرورة التثبت من نشر جداول أنشطة الحمالت بصفة -

 واملترشحين لقاعدة اعالم الهيئة باألنشطة قبل يومين. 

 توصيات ملحكمة املحاسبات: (3

ضرورة التفكير في وضع منهجية راسخة ومستدامة ملالحظة ومالحظة الحمالت. يمكن ارساء ذلك جزئيا من خالل إنشاء   -

شراف على التمويل السياس ي بشكل عام بالشراكة مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. وقد كانت هذه  لجنة مشتركة لإل 

 .2018و 2014التوصية حاضرة في تقارير انا يقظ لسنتي 

ضرورة عقد اجتماعات مع األحزاب السياسية واملتنافسين وكذلك مع منظمات املجتمع املدني قبل فترة الحملة ملناقشة   -

 عات واإلجراءات الخاصة بالحملة.التشري

 توصيات للمترشحين: (4



 
ضرورة إظهار املزيد من التعاون مع جهود منظمات املجتمع املدني وإرساء قناة تواصل منتظم خالل الفترة االنتخابية من   -

 أجل تسهيل مهامها ولتعكس صورة أفضل حول عمل األحزاب ونواياها.

 ضبطتها الهيئة.  ضرورة احترام القوانين واالجراءات التي  -

 

 

 


