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تم نشره في أفريل ٢٠٢٠.
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"ال تتردد في استخدام المعلومات والنصوص الواردة في هذا التقرير ولكن يرجى تضمين إشارة إلى 

منظمة أنا يقظ"
يعتبر هذا التقرير نتيجة الرصد الذي أجرته منظمة أنا يقظ بين ١٣ سبتمبر و ٥ أكتوبر ٢٠١٩.

أن  نود  كما  المالي.  دعمها  على  والتعاون  للتنمية  السويسرية  الوكالة  تشكر  أن  يقظ  أنا  منظمة  تود 

نعرب عن تقديرنا لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع بما في ذلك الفرق الميدانية في الواليات الست 

وكذلك الفريق األساسي على تفانيهم.

تعود كل اآلراء المعبر عنها في هذا التقرير لمنظمة أنا يقظ وال تمثل بالضرورة آراء الجهة المانحة.

أنا يقظ هي منظمة رقابّية تونسية غير ربحية تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. تعتبر  منّظمة 

منّظمة أنا يقظ رسمّيا الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية في تونس منذ عام ٢٠١٩.

الشفافية، فتلتزم  أما فيما يخص  الشفافية والفساد.  أنا يقظ بشكل رئيسي على محورين:  تعمل منّظمة 

العمليات  ذلك  في  بما  شفافيتها  لضمان  السياسية  األنشطة  جميع  ومالحظة  برصد  يقظ  أنا  منّظمة 

االنتخابية. تسعى منّظمة أنا يقظ أيًضا إلى تسهيل الّنفاذ إلى المعلومات. تحارب منّظمة أنا يقظ الفساد في 

جميع أنحاء البالد، من منطلق قناعتها أّن الفساد هو أحد األسباب التي أدت إلى اندالع الثورة. 

يمثل هذا المشروع التجربة الثالثة لمنظمة أنا يقظ في مجال رصد تمويل الحملة بعد االنتخابات البرلمانية 

التي  الوحيدة  الحكومية  المنظمة غير  أنا يقظ  تزال منظمة  البلدية لعام ٢٠١٨. ال  لعام ٢٠١٤ واالنتخابات 

األوسط  الشرق  منطقة  وفي  إفريقيا  شمال  في  الحمالت  تمويل  رصد  في  وخبرتها  تجربتها  تستكشف 

وشمال إفريقيا.

أفضل  إلى  استناًدا  لتونس  الفريد  واالجتماعي  السياسي  السياق  لتناسب  منهجيتها  يقظ  أنا  منظمة  طورت 

الممارسات الدولية والخبرة الميدانية السابقة. يعتبر هذا التقرير نتاج تطبيق هذه المنهجية وتفاني فريق 

المشروع خالل فترة شهر واحد باإلضافة إلى الدعم السخي من جهتنا المانحة "الوكالة السويسرية للتنمية 

والتعاون". 

التوطئة:



٢

جدول المحتويات

اإلختصارات:

الملخص التنفيذي: ................................................................................................................................... ٣ 

التوصيات:: ................................................................................................................................................ ١١

التحليل القانوني: تمويل الحملة: .......................................................................................................... ١٨

المنهجية:: ............................................................................................................................................. ٢٧

النتائج:: .................................................................................................................................................... ٣٦

ARP - مجلس نواب الشعب

ASR - إساءة استخدام موارد الدولة

CF– تمويل الحملة

CFM - رصد تمويل الحملة

CoA - دائرة المحاسبات

CSO - منظمة المجتمع المدني

DTD - من باب إلى باب 

ED – دائرة انتخابية

EMB - هيئة إدارة االنتخابات

FM - راصد ميداني

IRIE- الهيئات الفرعية لالنتخابات

ISIE – الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

NGO – منظمة غير حكومية

PET - تتبع النفقات الموازية

PF - التمويل السياسي

RC – منسق اقليمي

VB - شراء األصوات



٣

الملخص التنفيذي:

على  وجودتها.  االنتخابات  طبيعة  على  منه  التأكد  يمكن  نحو  على  تؤثر  أن  الحملة  تمويل  مسائل  شأن  من 

الرغم من أهميتها التي ال جدال فيها لنجاح أي عملية سياسية سليمة ومتساوية فإنه يمكن أن يكون المال 

التي  الفرص،  إذا لم يتم تنظيمه بشكل عقالني. سوف تكون  إلى حد ما  يثير مشاكل  أن  أيًضا  السياسة  في 

يتمتع بها المرشحون واألحزاب السياسية في إبالغ برامجهم ورسائلهم االنتخابية إلى الناخبين، ضئيلة إذا لم 

يتحصول على التمويل الكافي وبالتالي لن يكونوا قادرين على إجراء حمالتهم بشكل فّعال. وبناء على ذلك، 

عملية  لضمان  فّعال  بشكل  وإنفاذها  وعادلة  كافية  لوائح  وضع  من  السلطات  تتأكد  أن  الضروري  فمن 

انتخابية حرة وعادلة لجميع المتنافسين مع صون مصالح جميع أصحاب المصلحة.

وعلى هذا النحو، يجب أن تضمن لوائح تمويل الحملة االنسجام بين حاجتين أساسيتين:

   احترام حرية التعبير

   ضمان عملية انتخابية عادلة

عندما يتم تنظيم ورصد المال بشكل فمن شأنه أن يكون له تأثير إيجابي من خالل تقوية العملية السياسية 

قبل  فيها  للنظر  للناخبين  الخيارات  من  مجموعة  تقديم  خالل  من  السياسية  التعددية  وتعزيز  وتنشيطها 

اختيار ممثليهم. 

تدرك منظمة أنا يقظ أهمية وتأثير تمويل الحملة على العملية السياسية، خاصة في سياق ديمقراطية شابة 

مثل تونس، وتواصل منح هذه إيالء أهمية كبرى إلى هذه المسألة من خالل تخصيص العديد من الموارد 

تعزيز  في  الحملة  تمويل  رصد  خالل  من  إليها  نرمي  التي  الرئيسية  األهداف  تتمثل  عنها.  واإلبالغ  لرصدها 

الشفافية وتمتين المساءلة للمتنافسين السياسيين.

يتم تمويل ودعم مشروع رصد تمويل الحملة التشريعية لسنة ٢٠١٩ من قبل الوكالة السويسري للتنمية 

والتعاون.  

ضوء  على  االنتخابية.  الحمالت  تمويل  رصد  مجال  في  يقظ  أنا  لمنظمة  الثالثة  التجربة  المشروع  هذا  يجسد 

انتخابات المجلس التأسيسي سنة ٢٠١١، أدى تقييم المنظمة للعملية االنتخابية إلى التعاون مع المؤسسة 

 .(CF) وتمويل الحملة (PF) فيما يخص مسألة التمويل السياسي (IFES) الدولية لألنظمة االنتخابية
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وقد أصبحت على إثر ذلك منظمة أنا يقظ المنظمة غير الحكومية األولى في شمال إفريقيا والثانية في العالم 

العربي التي تقود بعثات رصد تمويل الحملة (CFM). تم قيادة بعثة رصد تمويل الحملة األولى في االنتخابات 

الموضوع، فقد  البلدية سنة ٢٠١٨. ونظًرا لجدوى وأهمية  االنتخابات  أعقبتها  التشريعية لسنة ٢٠١٤ ثم 

واصلت المنظمة التركيز بشدة على هذه المسألة وأطلقت مهمتها الثالثة لرصد تمويل الحمالت لالنتخابات 

التشريعية لسنة ٢٠١٩. تستند بعثات الرصد إلى منهجية شاملة تم وضعها في سنة ٢٠١٤ وتم تطويرها 

العملية  في  رئيسية  مسائل  ثالث  على  التركيز  بغرض  المنهجية  تصميم  تم   .٢٠١٨ سنة  أعمق  بشكل 

االنتخابية: 

  اإلنفاق: احترام سقف اإلنفاق 

  إساءة استخدام موارد الدولة

  شراء األصوات

تعتمد المنهجية على عدد من المعايير التي تهدف إلى التغلب على تحديات رصد تمويل الحمالت. يمثل تحديد 

ثالثة حدود رئيسية أحد المقاربات المعتمدة للسماح لمنظمة المجتمع المدني بنشر بعثتها: 

أن تغطية  النظر فيها  التونسية والتي يظهر عند  األراضي  انتخابية في  الجغرافية: هناك ٢٧ دائرة  الحدود    

جميع الدوائر سيتطلب موارد ال يمكننا لألسف إتاحتها. بالتالي، إلتجأت المنهجية إلى اعتماد اختيار عدد من 

الدوائر االنتخابية لتركيز جهودها عليها ولنشر الفرق الميدانية فيها. تم اختيار ثماني دوائر انتخابية لغرض 

هذه المهمة:

تونس ١ وتونس ٢ والكاف وسوسة وصفاقس ١ وصفاقس ٢ وقفصة وبنزرت. 

تم اختيار هذه الدوائر االنتخابية الثمانية بعناية لتغطية المناطق التي نعتبرها ذات أهمية رئيسية من حيث 

الحملة االنتخابية:

    الخلفية االنتخابية والتاريخية: الدوائر التي لها وزن سياسي كبير ولديها حوادث مرتبطة بالحمالت االنتخابية 

في االنتخابات السابقة.

الذين يمكن أن يستفيدوا من خالل  المتسابقين األقوياء  الرئيسية مع  الدوائر االنتخابية  السياسي:  الوزن    

التأثير على إرادة الناخبين. 

    الناخبون المسجلون: الدوائر االنتخابية التي بها عدد كبير من الناخبين المسجلين.
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االنتخابات  في  البرلمان  في  مقعًدا   ٢١٧ على  يتنافسون  مرشح   ١٥٧٢ هناك  المتنافسين:كان  ترسيم   

التشريعية لسنة ٢٠١٩. يعتبر نشر مهمة لرصد عدد من المتسابقين بهذا الحجم أمرا مستحيال خاصة أننا ال 

نمتلك الموارد الالزمة لتغطية ذلك. وبالتالي، فقد كان من الضروري إجراء اختيار شامل للمتنافسين الذين من 

المرجح أن يؤثروا على العملية. اخترنا ١٠ قوائم مرشحين في الدوائر االنتخابية الثماني المخصصة للرصد خالل 

فترة الحملة والتي تتمثل فيما يلي:

وقلب  التونسي  والبديل  وعيش تونسي  الديمقراطي  والتيار  تونس  تحيا  تونس وحزب  ونداء  النهضة  حركة 

تونس والحزب الدستوري الحر.

تم اخيار قوائم المرشحين بناء على ثالثة معايير رئيسية: 

  الوزن السياسي في الدوائر االنتخابية المحددة: لدى بعض المتنافسين السياسيين تأثير على منطقة معينة 

من البالد ويحسبون بشكل دقيق مصلحة االستثمار في الحمالت في تلك الدوائر أكثر من غيرها أو لديهم 

بنية تحتية قوية هناك وتمكنوا من الفوز في االنتخابات في الماضي. 

حملة  لتعبئة  كبيرة  مالية  موارد  لديهم  الذين  المتنافسون  والمالية:  البشرية  الموارد  تعبئة  على  القدرة    

كبيرة في الدوائر االنتخابية. 

  التنافس في الدوائر االنتخابية الثماني المحددة: التأكد من أن المتنافسين المختارين مرشحون في معظم 

الدوائر االنتخابية المحددة.

من  واحد  يوم   + الرسمية  الحمالت  من  يوًما   ٢١ التونسي  االنتخابي  القانون  يمنح  الفترة:   / الوقت  تحديد    

أكتوبر لمدة ٢٢ يوما. وعلى  إلى ٥  بدًءا من ١٤ سبتمبر  الميدانية  بنشر فرقنا  لذلك قمنا  االنتخابي،  الصمت 

الرغم من منع المرشحين من القيام بحمالت في يوم الصمت االنتخابي فقد ارتأينا إلى نشر فرقنا الميدانية 

لضمان عدم ارتكاب أي انتهاكات للقانون االنتخابي واإلبالغ عما قد تم احترام اللوائح أم ال.  
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مقدمة موجزة عن منهجية الرصد: 

تم تصميم منهجية رصد تمويل الحملة لتوفير معلومات حول ثالثة محاور رئيسية:

اإلنفاق: احترام سقف اإلنفاق الذي يحدده القانون. ينظم القانون االنتخابي اإلنفاق من خالل فرض سقف 

يجب احترامه وهو ما يعادل جميع المتنافسين في كل دائرة انتخابية. وُيفرض هذا السقف من أجل ضمان 

حد أدنى من التوازن والمساواة بين المتنافسين والتأكد من أن التنافس ال يتم بناء على أحد الموارد بل على 

مقاربتنا على نهج فريد تستخدمه  اإلنفاق، تعتمد  برصد  يتعلق  االنتخابية. وفيما  البرامج   / الرسائل  أساس 

على  نعتمد  نحن   .(PET) الموازية  النفقات  تتبع  طريقة  االنتخابية:  للنظم  الدولية  المؤسسة  وتوفره 

الميداني (FMs) من خالل استخدام مجموعة محددة من قوائم  التي يوفرها راصدنا  الكمّية  المعلومات 

مراجعة الرصد المستخدمة أثناء زيارتنا ألنشطة الحمالت حتى نكون قادرين على تقدير إنفاق كل واحد من 

المتنافسين الذين تم اختيارهم. ثم تتطابق البيانات الكمية (عدد السلع والخدمات التي استخدمتها قوائم 

المرشحين) مع تقديرات التكاليف التي يتم إعدادها مسبًقا باالعتماد على عروض األسعار والفواتير التي يتم 

جمعها من الموردين ومقدمي الخدمات. 

االستغالل  من  ومواردها  العامة  المؤسسات  االنتخابي  القانون  يحمي  الدولة:  موارد  استخدام  إساءة 

واإلساءة ألسباب سياسية وتنظيمية ويتم وضعها لضمان إتاحة فرص متكافئة لجميع المتنافسين. لذلك، 

خالل  ومواردها  العمومية  اإلدارة  احترام  مدى  حول  معلومات  الدولة  موارد  استخدام  إساءة  رصد  يوفر 

فترة الحملة. ُيطلب من الراصدين الميدانيين القيام بزيارة عشوائية للمؤسسات العامومية في مناطقهم 

عدة مرات في األسبوع ومالحظة أي انتهاكات لألنظمة مثل أنشطة الحملة أو المواد داخل أو بالقرب من 

تلك المؤسسات العمومية (يتم تضمين صالة وخطب الجمعة) باستخدام قائمة مرجعية محددة. 

شراء األصوات: يحظر شراء األصوات ويعاقب عليه القانون. غير أنه يعتبر انتهاًكا من الصعب للغاية اكتشافه 

إلقناعه  ناخب  رشوة  محاولة  أو  أصوات  شراء  عمل  أي  االنتخابي  القانون  من   ١٦١ الفصل  يحظر  وإثباته. 

بالتصويت لمرشح معين أو ضده. ومع ذلك، فإن هذا الفصل أبعد ما يكون عن كونه أداة لردع هذا االنتهاك 

هذه  عن  المساءلة  عملية  على  التأثير  إلى  المستخدمة  اللغة  غموض  يؤدي  عليه.  المعاقبة  أو  منعه  أو 

الجريمة ألنها تتطلب مجموعة من الشروط المستحيلة إلثبات الفعل. وباإلضافة إلى التحدي القانوني 

أ 

ب 

ج 
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توفر المنهجية للراصدين خمس قوائم مراجعة مختلفة إلبالغ مالحظاتهم /

١. -أنشطة الحملة

٢. - األنشطة العامة 

٣. - المؤسسات العمومية

٤. - المقابالت المباشرة 

٥. - أيام السوق األسبوعية

فريق  وإعداد  اختيار  يعد  كما  للبعثة.  األهمية  البالغة  المكونات  أحد  للبعثة  البشرية  الموارد  مكون  يعتبر 

الحملة. فضال عن ذلك، يحضى  إدارة رصد تمويل  نجاح جهود  العناصر األكثر أهمية وحسًما في  أحد  البعثة 

العمل المكتبي أيضا بأهمية كبرى لتوفير السياق الذي يتم فيه تشغيل العملية باالضافة إلى كم من الفريق 

الميداني وفريق المحللين اللذان يجعالن من النجاح ممكنا.

لذلك، نركز بشكل كبير على هذه العملية وخاصة ألعضاء الفريق الميداني المنتدبين حديًثا. 

فبمجرد إطالق إشعار االنتداب، يبدأ الفريق األساسي مرحلة االختيار و اجراء المقابالت. يعتبر كل من الحياد 

والذاتية من أهم المعايير المعتمدة في اختيار الراصد الميداني على عالوة عن التوفر واالستعداد للمساهمة 

في العملية. 

فريق المشروع - الهيكل

٤٧ راصد ميداني

٨ منسقين جهويين 

الفريق األساسي:

المنسق الميداني

محللو البيانات والمحللون الماليون

محلل قانوني

المسؤولون اإلداريون والماليون

منسق المشروع
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بمجرد  أيام   ٣-٤ لمدة  مكثف  تدريب   (FM) الميدانيون  والراصدون   (RC) الجهويون  المنسقون  يتلقى 

تعيينهم. وينقسم محتوى التدريب إلى قسمين رئيسيين:

 القسم النظري: يقدم هذا الجزء من التدريب الفريق لالنتخابات والحملة وتمويل الحملة واإلطار القانوني 

ومكونات وأهداف مهمة الرصد.

 القسم العملي / الفني: يزود هذا الجزء الفريق بفهم أعمق لقوائم المراجعة والسيناريوهات المحتملة 

التي قد يجدون أنفسهم فيها وتخطيط النشر األسبوعي واليومي واألمن واالتصاالت (الداخلية والخارجية) 

وكشف وتقييم المخالفات واالنتهاكات واإلجراءات المعيارية إلبالغ السلطات عن االنتهاكات.

مقدمة موجزة للنتائج: 

نشرت منظمة أنا يقظ ٤٧ راصدا ميدانيًا و ٨ منسقين جهويين في الدوائر االنتخابية الثماني. تم تدريب هذا 

الفريق وإدارته واستخالص المعلومات منه بواسطة فريق أساسي مكون من ٧ أفراد: 

 

بمجرد نشر الراصدين الميدانيين والمنسقين الجهويين، يتم اتباع جدول زمني مكثف من أجل تغطية أكبر 

عدد ممكن من أنشطة الحمالت في كل الدوائر االنتخابية المعينين فيها. وكانت نتيجة هذا الجهد ١٠٢٤ 

قائمة مرجعية تم تقديمها والتحقق من صحتها من قبل الفريق األساسي والمنسق الجهوي. وتنقسم 

القوائم المرجعية على النحو التالي: 

المنسق الميداني

محللو البيانات والمحللون الماليون

محلل قانوني

المسؤولون اإلداريون والماليون

منسق المشروع
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 ١ ٤٧٠٠٢١٢٠تونس 

١٩٩٠٠٩٤٤

٦٢٠٩٤٣٧٨

٣٠٠٥١٤٣٥

٤٩٠٠٦١٠

١٥٠٠٢٠١٦

٦٦٠٠٢٣٢٨

٤٣٠٧٥٢٤٣٣

٥١١٠٨٩١٦٠٢٦٤

تونس ٢

١ صفاقس 

٢ صفاقس 

قفصة

بنزرت

سوسة

الكاف

اإلجمالي

الحملة أنشطة 
المناسبات

 العامة
المؤسسات
العمومية  

المقابالتأيام السوق
المباشرة  

 نتائج موجزة من تتبع النفقات الموازية:

تقديم  ويجسد  يقظ  أنا  منظمة  عليهما  أسست  اللتان  األساسيتان  القيمتان  والمساءلة  الشفافية  تعتبر 

تقارير رصد دقيقة ما نتعهد بتقديمه عند إطالق مهام رصد االنتخابات. نحن نؤمن أن تقارير رصد االنتخابات 

يجب أن تعكس واقع الوضع كما لوحظ في الميدان مما يستلزم أن تعكس ليس فقط الجوانب السلبية بل 

فرقنا  من  تلقيناها  التي  البيانات  إلى  استناًدا  أننا  نالحظ  أن  المهم  فمن  الصدد،  هذا  وفي  أيضا.  اإليجابية 

الميدانية والتقديرات المتوقعة من قبل محللينا تجاوزت قائمة مترشحة واحدة سقف اإلنفاق. 

تتمثل القائمة المترشحة التي لم تحترم سقف اإلنفاق في حركة النهضة في الدائرة االنتخابية بتونس ١. 

وقد الحظ الراصدون الميدانييون ٣٦ نشاًطا للحملة خالل الفترة الرسمية. وبناًء على تلك األنشطة وحدها، 

تمكنا من تقدير ما مجموعه ٩٩٩٨٠ دينار تونسي. وبعد مقارنته بسقف اإلنفاق، ٨٣٧٨٤ دينار تونسي، 

استنتجنا أن هذه القائمة قد تجاوزت سقف اإلنفاق بنسبة ١٩,٣٪.

أ 
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 نتائج موجزة لرصد إساءة استخدام موارد الدولة: 

لبعض  منتظمة  زيارات  باجراء  الثماني  االنتخابية  الدوائر  في  الميداني  فريقنا  قام  الرصد،  من  يوًما   ٢٢ خالل 

المؤسسات واإلدارات العمومية في المنطقة من أجل رصد أي مخالفات. وعلى الرغم من أننا لم نالحظ أي 

حوادث كبيرة، فقد أبلغ راصدونا عن عدة حمالت تجري داخل أو بالقرب من المؤسسات العمومية.

- أمثلة على حمالت قوائم األحزاب / االئتالفات داخل أو بالقرب من المؤسسات العمومية (البلديات / مكاتب 

المعتمديات / مكاتب البريد / المدارس / المساجد)

 - مكتب بريد شرق الكاف - حزب النهضة

 - مكتب بريد بالقلعة الصغرى / سوسة - تحيا تونس

 - مكتب بريد في صفاقس (١): قلب تونس، نداء تونس، عيش تونسي. كانت األطراف الثالثة تقوم بحمالت 

في مكتب البريد أو بالقرب منه في نفس الوقت. لم تكن هناك ردود فعل من موظفي مكتب البريد لمنع 

حدوث ذلك أو لوضع حد له. 

 - بلدية مساكن / سوسة - عيش تونسي 

 - بلدية مساكن / سوسة- البديل

 - الكاف - تم اإلبالغ عن حملة عيش التونسي داخل البلدية. 

 - بلدية سوسة - عيش التونسي ٢٠١٩/٠٩/٣٠

 - بلدية مساكن / سوسة - عيش تونسي ٢٠١٩/١٠/٠٣

- بلدية مساكن / سوسة - البديل ٢٠١٩/١٠/٠٣

 - مكتب الدائرة االنتخابية صفاقس (١) - شوهد نداء تونس يجري حملة انتخابية في محيط مكتب الدائرة 

االنتخابية صفاقس ١.

 - مسجد الرحمة بصفاقس ١ - قلب تونس

 - مسجد السعادة بصفاقس ١ - نداء تونس

 الشيحية / صفاقس ١ - المدرسة االبتدائية الشيحية: نداء تونس 

 - صفاقس ١ - المدرسة االبتدائية شارع الزيادي: نداء تونس

ب 
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اختارت األحزاب واالئتالفات السياسية تجاهل القانون واللوائح واستغالل المؤسسات واإلدارات العمومية 

في حمالتهم ألنه خالل أيام األسبوع يمكنهم الوصول إلى عدد كبير من الناخبين المحتملين دون االضطرار 

إلى إجراء أي أنشطة رئيسية للحملة. 

بعض  عن  الميدانيون  راصدونا  أبلغ  أعاله،  المذكورة  الدولة  موارد  استخدام  اساءة  حوادث  إلى  باإلضافة 

المخالفات المحتملة األخرى:

 في صفاقس ١ على سبيل المثال، أفاد فريقنا أن السيد ف. ج. مسؤول عام في وزارة الرياضة (المجمع الرياضي 

بصفاقس)، كان يقود حملة قائمة مرشحي حزب الدستوري الحر في المنطقة كمدير ومناصر قوي.

 شهد فريقنا في الدائرة االنتخابية بصفاقس ٢ حملة في مستشفى الصخيرة العام من قبل قادة بارزين في 

نداء تونس. 

لسوء الحظ، لم تكن هناك أي تدخالت من جانب هذه المؤسسات العمومية لمنع حدوث هذه الحوادث بما 

في ذلك التنسيق البسيط مع الهيئات الفرعية لالنتخابات.

 نتائج موجزة لرصد شراء األصوات:

من المهم مالحظة أنه على عكس التجارب السابقة، لم نالحظ عدًدا كبيًرا من حوادث شراء األصوات خالل 

في  تنشاط  تكن  لم  الحمالت  ألن  بل  المخالفات،  هذه  مثل  وجود  عدم  بسبب  ليس  وذلك  الحملة.  فترة 

األماكن العامة. قامت األحزاب واالئتالفات السياسية بتكييف "استراتيجيات" حملتها مع الميدان وبدأت في 

منظمات  راصدي  إلى  نفاذ  يكون  حيث  والقادة)  المؤيدين  منازل  (مثل  خاصة  أماكن  في  حمالت  تنظيم 

المجتمع المدني محدود. 

مثال على حوادث شراء األصوات المبلغ عنها: 

في  أنشطتهم  أحد  في  تونس  قلب  مرشحي  قائمة  قبل  من  األصوات  شراء  محاولة  في  راصدونا  اشتبه   -

وقاموا  توثيقها  وحاولوا  امرأة  على  الحملة  موظفو  اعتدى  عندما  تعليقهم  حاالت  وأكدت  قفصة. 

بترهيبها. وقع هذا الحادث في ٦ أكتوبر ٢٠١٩.

م  و  (ز  تونس  نداء  حزب  قادة  من  اثنين  أن  راصدونا  سمع  سوسة،  في  مواطنين  مع  روتيني  تبادل  خالل   -

إدريس) حيث قاموا بتوزيع رشوة / مساهمات انتخابية خالل أحد أنشطة حملتهم في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩.

ت 
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٢٠١٩. ال  سبتمبر  سائدة في ١٥  أن محاوالت شراء األصوات كانت  سوسة  الميدانيون في  الراصدون  أفاد   -

من  األولى  الجولة  يوم  أيًضا  هو  بل  الرسمية  الحملة  فترة  من  الثاني  اليوم  مع  فقط  التاريخ  هذا  يتزامن 

االنتخابات الرئاسية. أفاد الراصدون الميدانييون أن محاوالت شراء األصوات تتجلى في توزيع ٣٠ دينار تونسي 

/ لكل ناخب من خالل حملة المرشح الرئاسي قلب تونس، نبيل القروي. 

- ورد تقرير في الدائرة االنتخابية بصفاقس ١ عن أن حزب تحيا تونس يوزع القسائم على المواطنين. لسوء 

الحظ، هذا مثال على حوادث شراء األصوات المشاع التي لم يتم توثيقها وال يمكن إثباتها على الرغم من أنها 

كانت متكررة جًدا في جميع أنحاء البالد.

أنهم  إلى  التلميح  خالل  من  الناخبين  على  التأثير  محاولة  في  يشتبه  بأنه  الميداني   ١ تونس  فريق  أفاد   -

سيحصلون على مزايا إذا قاموا بزيارة إلى مقر حزب النهضة. ال يوجد اقتراح صريح للتأثير على الناخبين من خالل 

المساعدة المالية أو الوعود بالخدمات ولكن في هذه الحاالت فإن التلميح هو كل ما يلزم لنقل الرسالة. 

الحوادث األخرى الجديرة بالذكر: 

• شهدت انتخابات ٢٠١٩ ارتفاًعا كبيًرا في درجة العنف الذي شوهد على أرض الواقع خالل فترة الحملة. إذ 

أصبح موظفو ومديرو الحملة أقل احتراًما بشكل ملحوظ لحقوق اإلنسان للمراصدين سواء كانت منظمات 

على  تنطوي  التي  العنيفة  الحوادث  من  للعديد  فريقنا  تعرض  حيث  االنتخابات.  سلطات  أو  المدني  المجتمع 

اعتداء جسدي ولفظي. 

اإلقليمي  منسقنا  فيها  وشارك   ١ تونس  في  االنتخابية  الدائرة  في  عنفا  الحوادث  أكثر  من  واحدة  وقعت 

نشاط  لتغطية  "الكبارية"  حي  في  الفريق  نشر  تم  النهضة.  حركة  حملة  وموظفو  الميدانيون  والراصدون 

انتخابي وشهدوا تصعيًدا لألنشطة بين موظفي الحملة واألمن مع عدد من الشباب من المنطقة احتجاًجا 

إلى العنف الجسدي واالعتداء، بدأ فريقنا في توثيق  على سياسات الحزب وأولوياته. وعند تحول المشاجرة 

الحادث من مسافة بعيدة. مما أدى إلى اعتداء جسدي عدواني على منسقنا اإلقليمي وراصد ميداني كما تم 

االستيالء على هواتفهم. 

• استمرت قوائم المرشحين في التالعب وتضليل الهيئات الفرعية لالنتخابات من خالل الكشف عن معلومات 

حملتهم  أنشطة  عن  الكشف  على  القانون  يجبرهم  أن  يجب  أنه  حين  في  حملتهم.  أنشطة  حول  احتيالية 

للسلطة قبل ٤٨ ساعة. 
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ومع ذلك وبغية صرف انتباه سلطات الرصد والمراقبة، يسرد هؤالء المرشحون إما: 

-تجاهل القانون بالكامل وعدم إبالغ السلطات.

-إرسال برنامج حملتهم / جدولهم الزمني في أقل من ٤٨-٢٤ ساعة

-الكشف عن عدد فاضح من األنشطة الخيالية فيما بعد ينتهي بهم األمر بعقد القليل فقط. مثال: كشف 

عيش التونسي في تونس ١ عن ٦٢ نشاط!

• لسوء الحظ، في انتخابات ٢٠١٩، واصلنا مشاهدة استغالل القاصرين في أنشطة الحملة. وعلى الرغم من 

السياسية والمرشحين  أن األحزاب  إال  الماضي  المسألة في  المدني والسلطات لهذه  المجتمع  إثارة منظمات 

يواصلون تجاهل القانون وحقوق اإلنسان لألطفال والمراهقين من خالل "توظيفهم" (مقابل مبلغ صغير 

من المال) في أنشطة حمالتهم. وقد شوهد ذلك في العديد من المناسبات في جميع أنحاء البالد، ولكن 

بشكل خاص في المناطق التالية: 

سوسة: نداء تونس، حركة النهضة، قلب تونس، عيش التونسي، البديل

قفصة: الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة وقلوب تونس

تونس ٢: عيش تونسي

صفاقس ١: حركة النهضة والحزب الدستوري الحر

• ورغم وجود قانون حماية المعلومات الشخصية فقد شارك معظم المتسابقين في االنتخابات التشريعية 

 / المواطنين  من  يطلبون  حيث  االنتخابية.  حملتهم  أنشطة  في  للناخبين  الشخصية  المعلومات  جمع  في 

الناخبين تزويدهم بأرقام الهواتف ورقم الهوية الوطنية للمتابعة معهم يوم االنتخابات. وقد كان ذلك 

أكثر شيوًعا في قوائم عيش التونسي دون أن يقتصر ذلك عليهم لوحدهم. كما شراك كل من نداء تونس 

وقلب تونس والحزب الدستوري الحر والبديل في نفس الممارسة في معظم الدوائر االنتخابية.
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 :(ARP) توصيات إلى البرلمان أو مجلس نواب الشعب     

التوصيات:

 ١

يمثل مجلس نواب الشعب (ARP) الفرع التشريعي للحكومة التونسية. وقد حل المجلس األحادي المجلس 

محل المجلس التأسيسي وانتخب حديًثا في ٦ أكتوبر ٢٠١٩. يتكون مجلس نواب الشعب من ٢١٧ مقعدا. كان 

البرلمان التونسي سابًقا قبل ثورة ٢٠١١ يتكون من مجلسين ومن مجلس أعلى يسمى مجلس المستشارين 

ومجلس أقل يسمى مجلس النواب.

توصيات للبرلمان:

شراء األصوات: 

في الواقع، تعتبر مسألة تعريف شراء األصوات المسألة األبرز في القانون الحالي لالنتخابات. وحقيقة األمر 

هو أنه ال يمكننا تطبيق الفصل على الوضع حتى يذكر صراحة تعريف شراء األصوات. وبدًال من ذلك، بالكاد 

يحدد تعريًفا حيث أن التعريف الحالي يعتبر غامًضا وغير واقعي. 

تنص الفقرة األولى من الفصل ١٦١ على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبخطية مالية 

من ألف إلى ٣ آالف دينار :كل شخص  تّم ضبطه  بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية  قصد التأثير على الناخب 

أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب  على اإلمساك عن التصويت سواء كان ذلك  قبل االقتراع أو أثناءه 

أو بعده. 

ال يحدد هذا الفصل معايير غير واقعية للتجريم - التي تزيد بشكل كبير من فرص اإلفالت من العقاب - بل 

للغاية ومقللة مقارنة  الجريمة ألنها متساهلة  التي تعتبر غير متناسبة مع خطورة  الجملة  أيًضا  يستعرض 

بعقوبة الرشوة  في سياق القانون الجنائي العادي. 

١-السجن خمس سنوات وخطّية مالية قيمتها خمسة آالف دينار للشخص الذي يقوم برشوة (أو محاولة رشوة) موظف عمومي (الفصل ٩١ من المجلة الجزائية)؛ عقوبة السجن عشر سنوات   
وخطية مالية ضعف مبلغ الرشوة التي يتقاضاها الموظف العمومي الذي يقبل الرشوة (الفصل ٨٣ من المجلة الجزائية).



Lor١٥

يجب  حيث  لها  المحدود  التجريم  نطاق  وهي  المقالة  هذه  في  عنها  الكشف  تم  أخرى  مشكلة  هناك 

جانب  من  وخاصة  كالمقابل  العمل  ووعود  الجماعية  والرشوة  الرشوة  محاولة  لتشمل  توسيعها 

على  التأثير  أو  عام  بشكل  الناخبين  على  للتأثير  نفوذهم  يستخدمون  الذين  الحكوميين  المسؤولين 

مرؤوسيهم للتصويت لمرشح معين مع التهديد باالنتقام. 

يجب أن يشمل التجريم أيًضا الوسيط في معامالت الرشوة / شراء األصوات وكذلك الناخبين الذين يقبلون 

ببيع أصواتهم و / أو تغطية الرشوة. 

من أجل تزويد جميع المتنافسين بنفس الفرص وإتاحة فرص متكافئة للجميع وتعزيز العملية االنتخابية، 

نوصي بما يلي: 

 يجب تعديل تعريف شراء األصوات وتوسيعه للسماح للسلطات بمساءلة الجناة ومحاكمتهم إلى أقصى حد 

يسمح به القانون.

 يجب إدراج المتواطئين وملحقات جريمة شراء األصوات في تعريف المادة و فرض عقوبة رادعة. 

استخدام وسوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
وتأثيرها على تمويل الحمالت:

وجد استطالع أجرته منظمة بحثية واخبارية بر األمان أنه خالل الحملة االنتخابية البلدية لسنة ٢٠١٨ أن ٤١ ٪ 

من المستطلعين قد أفادوا أنهم اعتمدوا على فيسبوك كمصدر أساسي لألخبار يليه التلفزيون بنسبة ١٩ ٪. 

على الرغم من المخاطر التي تفرضها وسائل التواصل االجتماعي على العملية االنتخابية إال أنه ال يوجد سوى 

عدد قليل من الجهود الخجولة لتنظيم ومعاقبة استغالل وسائل التواصل االجتماعي وآثارها على تمويل 

الراحة في غياب  الحملة. وبينما يحظر اإلشهار السياسي في تونس، يمل المتنافسون السياسيون إلى إيجاد 

اللوائح المتعلقة بالحمالت على وسائل التواصل االجتماعي.

السياسية  الشخصيات  من  والعديد  االنتخابية)  (الهيئة  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  أعربت  وقد 

التواصل  وسائل  استخدام  إساءة  بشأن  قلقهم  عن   (CSOs) المدني  المجتمع  ومنظمات  والصحفيين 

والمعلومات  الحمالت  انتشار  على  فقط  تقتصر  ال  التي  المخاوف  أن  حيث  األخيرة.  االنتخابات  في  االجتماعي 

المغلوطة والمضللة أثناء انتخابات ٢٠١٩ بل تشمل أيضا تأثيرها على تمويل الحملة واحترام قسم اإلشهار 

السياسي في القانون.
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للتالعب   ٢٠١٩ لعام  العالمي  "الجرد  عنوان  يحمل  الذي  لإلنترنت  أكسفورد  لمعهد  الجديد  التقرير  تناول 

المنظم بوسائل التواصل االجتماعي" عمليات التضليل في ٧٠ دولة (بما في ذلك تونس) تم تنفيذها من قبل 

" قوات سيبرانية "و" الحكومة أو الجهات الفاعلة في األحزاب السياسية المكلفة بالتالعب بالرأي العام عبر 

"القوات  أنشطة  في  كبير  بشكل  المستخدمة  الوحيدة  المنصة  هو  فيسبوك  أن  التقرير  ووجد   ." اإلنترنت 

السيبرانية" في تونس. يمكن للقوات السيبرانية أن تعكس مبالغ كبيرة من األموال التي تدعمها فضال عن 

مخاطر التمويل األجنبي.

التي يشكلها اإلشهار غير المنظم لوسائل اإلشهار االجتماعية واالستخدام غير  الكبيرة  - نظًرا للتهديدات 

القانوني المحتمل في الحمالت االنتخابية، توصي منظمة أنا يقظ بما يلي: 

 تنظيم اإلشهار السياسي على وسائل التواصل االجتماعي ومعاقبة االنتهاكات بشكل مناسب.

(غامض للغاية ومتداخل من حيث التعريف)

اإلشهار  على  المفروض  بالحظر  يتعلق  فيما  الوضوح  تمام  واضًحا  كان  االنتخابي  القانون  أن  من  الرغم  على 

السياسي خالل الفترة االنتخابية إال أن المشكلة ال تزال قائمة على عدم وجود حظر واضح على الحمالت قبل 

بدء فترة الحملة رسمًيا. 

فيديو  مقاطع  أطلقت  حيث  االنتخابات  هذه  خالل  الكبيرة  األحزاب  كبير  بشكل  الثغرة  هذه  افادت  ولقد 

ترويجية ذات محتوى غامض إلى حد ما (دون ذكر االنتخابات أو تسمية المرشحين) على وجه التحديد بمجرد 

انتهاء مرحلة الترشيح. 

القانون  في  معين  بند  تحديد  من  يتمكنوا  لم  الذين  الجمهور  بين  عاًما  ارتباًكا  الممارسة  هذه  خلقت  كما 

االنتخابي من شأنه أن يجرم اإلطالق المبكر للحملة االنتخابية أو يؤهل هذه األعمال كإشهار سياسي. 

وقد تمثل اإلجراء الوحيد الذي تم اتخاذه من قبل الهيئة العليا المستقلة لالتصاالت السمعية والبصرية في 

معاقبة القنوات التلفزية التي بثت مقاطع الفيديو الترويجية هذه وفًقا لقواعدها ومبادئها التوجيهية. 

تعزيز دور البلديات خالل الحملة االنتخابية (مثال عن هذا الدور: إدارة إسناد مساحة لملصقات الحملة). 

ثابتة على  تجارية  عالمة  بمثابة  دائًما  االنتخابية  الحملة  البلديات خالل فترة  المشاركة من جانب  عدم  كان 

امتداد االنتخابات األربعة الماضية. 

"اإلعالن السياسي" مقابل الدعاية االنتخابية  
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اتصال  على  أنها  خاصة  اليومية  الحملة  أنشطة  إدارة  في  البلديات  به  تضطلع  الذي  الدور  من  الرغم  وعلى 

بالمرشحين واألحزاب التي تطلب تصاريح إلجراء مختلف أنشطتها االنتخابية باإلضافة إلى االحتفاظ بالملصقات 

مثلما  الحمالت  فترة  خالل  وأهميته  الدور  بهذا  كامل  بشكل  إعالمهم  يتم  لم  أنه  يبدو  فإنه  المعلقة 

التواصل  لغياب  نتاًجا  يكون  ربما  ولكن  عنهم  نيابة  تقصيًرا  بالضرورة  ذلك  يعتبر  وال  ذلك.  عليهم  يتوجب 

المناسب بين أصحاب المصلحة في هذا الجانب. 

تعتبر البلديات سلطات القرب مما يعني أنها يجب أن تكون أكثر انخراًطا في العملية االنتخابية وأن تسعى من 

أجل التواصل بشكل أفضل مع إدارات االنتخابات المركزية والفرعية وتنطبق نفس التوصية أيضا على الهيئة 

االنتخابية.

موجز عن التوصيات:

 هناك حاجة ملحة لمراجعة وتوضيح تعريف شراء األصوات باإلضافة إلى نطاق التجريم لتجنب الغموض الذي 

يفضي إلى االرتباك واإلفالت من العقاب.

 ومن المؤكد أن اإلطار القانوني الحالي يحتاج إلى تحديث ليواكب الوضع الحالي لوسائل التواصل االجتماعية 

التشريعية  السلطة  أنا يقظ  الحملة االنتخابية. توصي منظمة  التي يتم استخدامها خالل  المختلفة  والطرق 

في  االجتماعي  التواصل  وسائل  باستخدام  يتعلق  فيما  والمنظمة  الواضحة  األحكام  من  جملة  بإدراج 

االنتخابات بدًال من رفضها بالكامل وتحويلها إلى منطقة رمادية.

 توصي منظمة أنا يقظ بإضافة تمييز واضح بين شرعية استخدام "سيارات الشركة " وعدم شرعية استخدام 

"سيارات الخدمة"التي من المفترض أن تستخدم لألغراض اإلدارية فقط. سوف توجه هذه الخطوة اهتمام 

الجمهور فيما يتعلق بإساءة استخدام األموال العمومية في الحمالت االنتخابية في االتجاه الصحيح.

 هناك حاجة إلى تضمين نص قانوني محدد يحظر الدعاية االنتخابية أو إطالق األنشطة المتعلقة بالحملة قبل 

"الدعاية  بأنه يجب أن يكون هناك تمييز أوضح بين  أيضا  أنا يقظ  الرسمية. تؤمن منظمة  الحملة  بدء فترة 

االنتخابية"التي هي قانونية و"اإلشهار السياسيالذي هو غير قانوني ألن التعريف الحالي يترك هامشا كبيًرا 

للتأويل.

أ 

ب 

ت 

ث 
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واضح  تحديد  إدراج  خالل  من  خاصة  االنتخابية  الفترة  خالل  البلديات  دور  بتعزيز  يقظ  أنا  منظمة  توصي 

لمسؤولياتها. ومن شأن إجراءات تواصل إلزامية أفضل أثناء الفترة االنتخابية بين مختلف أصحاب المصلحة 

أن تعزز دورهم.

ج 

أ 

ب 

ت 

ث 

 توصيات للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات: 

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (ISIE) هي الهيئة الدائمة إلدارة االنتخابات وهيئة مستقلة عمومية / 

دستورية مكلفة بإجراء انتخابات واستفتاءات ديمقراطية حرة تعددية ونزيهة وشفافة.

يعد تقديم توصيات حول نتائج الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أمًرا بالغ األهمية لضمان تحسين العملية 

االنتخابية في االنتخابات القادمة. تتمثل توصياتنا فيما يلي:

البالد  أنحاء  جميع  في  مالحظ   ١٣٠٠ من  أكثر  وتدريب  بانتداب  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  قامت 

لمراقبة فترة الحملة الرسمية واإلشراف عليها. تؤمن منظمة أنا يقظ أنه يجب على الهيئة العليا المستقلة 

لالنتخابات أن تنظر في:

 مراجعة استقاللية منسقيهم على المستوى الجهوي (الهيئات الفرعية) والتأكد من عدم انحيازهم. أفاد 

جملة من منسقين الجهويين بأن بعض المنسقين الجهويين التابعين للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قد 

حجبوا المعلومات المتعلقة بحمالت بعض األحزاب السياسية وأنهم يشاع أن لهم عالقات معهم. 

عملية  أن  نعتقد  نحن  الحملة.  فترة  من  سابق  وقت  في  (المراقبين)  الحمالت  تمويل  راصدي  انتداب  بدء   

االنتداب المتأخرة لهؤالء المراقبين لتمويل الحمالت قد أثرت على جودة تدريبهم. 

 عقد سلسلة تدريبية أكثر شموًال واستمرارًا لتزويد المالحظين / المراقبين بالمعرفة التي يحتاجونها لمراقبة 

الحملة واإلشراف عليها بشكل أفضل. لقد علمنا خالل هذه االنتخابات الماضية أن مدة التدريب للمراقبين 

كانت يوًما واحًدا وفي بعض األحيان نصف يوم.

 إذا قامت السلطة التشريعية بتزويد هذه الهيئة بالموارد الكافية فإن توظيف عدد أكبر من المالحظين في 

جميع أنحاء البالد سيضمن تغطية أفضل لجميع األنشطة. يمكن أن يقضي المراقبون فقط معدل ٢٠ إلى ٣٠ 

دقيقة في أنشطة الحمالت التي راقبتها. استمرت بعض هذه األنشطة لمدة أربع ساعات على األقل

١
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أنهم  أنا يقظ  بالكامل. تعتقد منظمة  الحملة  طوال نشاط  يكونوا موجودين  لم  المراقبين  أن  مما يعني 

بالكاد يقدمون بيانات موثوقة. عالوة على ذلك، لم تتم تغطية أنشطة المقابالت المباشرة بالكامل من 

قبل المراقبين ويرجع ذلك جزئًيا إلى عدم التزام المتنافسين بالكشف عن هذه األنواع من األنشطة. 

  إنشاء آليات واضحة إلعداد التقارير لضمان إمكانية التحقق من مطالبات وتقارير منظمات المجتمع المدني 

بشكل مباشر واتخاذ اجراءات بشأنها من قبل الهيئات الفرعية. ال يملك المالحظون سلطة التدخل في حالة 

من  كبير  عدد  يمنع  أن  ذلك  شأن  من  لالنتخابات.  المستقلة  العليا  الهيئة  مراقبي  عكس  على  االنتهاكات 

االنتهاكات ويضمن االمتثال بشكل أفضل. على سبيل المثال، يجب على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 

(وكذلك المكاتب الجهوية لـ لهيئة العليا المستقلة لالنتخابات: الهيئات الفرعية) اختيار المزيد من التعاون 

االتصال  بجهات  قائمة  توفير  خالل  من  المدني  المجتمع  منظمات  قبل  من  المالحظة   / الرصد  بعثات  مع 

الخاصة بالمراقبين / الراصدين لتحسين التواصل. يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني أصوال قّيمة لكل 

من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئات الفرعية إذا ما قدمت لها الفرص المناسبة. 

التعاون مع منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل إنشاء آليات أو تدابير حماية لضمان سالمة المالحظين 

والمراقبين. ومثل تجربة سنتي ٢٠١٤ و ٢٠١٨، فقد مارست األحزاب السياسية والمتنافسين الضغوط على 

كل من مالحظي منظمة أنا يقظ وبعض المراقبين الرسميين للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات خاصة في 

شكل الترهيب والعنف اللفظي والعنف الجسدي (االعتداء على فريقنا في تونس ١). 

التأكد من نشر جداول األنشطة وفًقا للقانون واللوائح (المقدمة من األحزاب السياسية والمتنافسين ٤٨ 

ساعة على األقل ونشرتها من قبل الهيئات الفرعية (المكاتب الجهوية للهيئة العليا الميتقلة لالنتخابات) 

الالئحة  لهذه  والمتنافسين  السياسية  األحزاب  احترام  لضمان  تدابير  وضع  األقل).  على  ساعة   ٢٤ قبل 

ومعاقبة من ال يحترمها. لقد سمحت لنا عملية المالحظة برصد أن معظم المتنافسين ال يحترمون هذه 

المواعيد النهائية الرسمية ويميلون إلى مشاركة الجداول الزمنية ألنشطة حملتهم حتى قبل ساعات من 

موعد النشاط الفعلي كما اختار البعض تجاهلها تماًما وعدم الكشف عن أي أنشطة للحملة. 

٢

٣

٤
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 توصيات ل"دائرة المحاسبات": 

يعتبر الدور الرئيسي لدائرة المحاسبات دورا "الحقا" في مراقبة حسابات الحملة (دورهم ليس حصرًيا، "الحقا"، 

وجود  فإن  ذلك،  ومع  الحملة).  فترة  مع  بالتوازي  مراقبتها  ممارسة  بسلطة  المحاسبات  دائرة  تمتع  بل 

القضاة / المراقبين مفيد لعملهم الرقابي بعد االنتخابات. تقوم دائرة المحاسبات، خالل الفترة التي تبدأ من 

اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات ولمدة ستة أشهر، بالتدقيق في حسابات الحمالت للقوائم المترشحة 

(ال تجري منظمة أنا يقظ الرصد في هذا الجانب من الرقابة). تقترح منظمة أنا يقظ في هذا الصدد التوصيات 

التالية: 

تدريب ونشر عدد أكبر من المراقبين / القضاة (بناًء على البيانات المقدمة في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨، كان 

هناك ١٤٠ قاضًيا فقط متاحا للنشر) لمراقبة فترة الحملة. على الرغم من أن نشر القضاة يأتي عادة كتدبير 

المراقبين/  عدد  زيادة  شأن  من  أنه  نعتقد  فنحن  االنتخابات؛  بعد  المحاسبات  دائرة  مراقبة  لتعزيز  إضافي 

القضاة أن يوفر بيانات أكثر ارتباًطا بإنفاق الحملة.

إنشاء  خالل  من  جزئًيا  ذلك  إنشاء  يمكن  الحملة.  على  والرقابة  للمراقبة  ومستدامة  متينة  منهجية  وضع   

لجنة مشتركة مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لإلشراف على التمويل السياسي بشكل عام. كانت هذه 

أيًضا إحدى توصيات منظمة أنا يقظ في سنتي ٢٠١٤ و ٢٠١٨. كما تمت التوصية بذلك بشدة من قبل دائرة 

المحاسبات نفسها في أعقاب انتخابات ٢٠١٤. 

 عقد المزيد من االجتماعات مع األحزاب السياسية والمتنافسين (ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن أيًضا 

على المستوى اإلقليمي) وكذلك مع منظمات المجتمع المدني قبل فترة الحملة لمناقشة لوائح وإجراءات 

السياسيين)  المتنافسين  مسؤولية  إلى  جزئيا  ذلك  (يعود  اللوائح  فهم  في  كبير  نقص  هناك  الحملة. 

يتولى  الذي  التونسي  اإلداري  القضاء  هو  المحاسبات  دائرة  أن  نالحظ  أن  المهم  من  الجيدة.  والممارسات 

مسؤوليات أخرى باإلضافة إلى دوره في المساعدة في العمليات االنتخابية. 

مالحظة: إن الغرض من التوصية إلى دائرة المحاسبات هو تحسين ظروف االنتخابات المستقبلية.

١

٢

٣
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 توصية للمؤسسات العمومية: 

 توصيات للمتنافسين / األحزاب واالئتالفات السياسية:

بناًء على مالحظات فريق رصد تمويل الحمالت التابع لمنظمة أنا يقظ فقد احترمت المؤسسات العمومية 

(الوزارات ووفدها الجهوي، بما في ذلك المساجد والمكاتب البريدية والمرافق التعليمية) مبدأ الحياد بشكل 

جيد نسبًيا. على الرغم من أن رصد منظمة أنا يقظ للمؤسسات العمومية لم يكشف عن أي حاالت كبيرة من 

إزام  زلنا قلقين  أننا ما  إال  العامين في هذه االنتخابات  المسؤولين  الدولة من قبل  إساءة استخدام موارد 

إحتمال إساءة استخدام موارد الدولة في االنتخابات المستقبلية. ولذا، فإننا نوصي بما يلي:

تعتبر األحزاب السياسية واالئتالفات والمستقلين المتنافسين الرئيسيين في االنتخابات. حيث أنهم يحملون 

مفاتيح نجاح العملية االنتخابية جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة اآلخرين. نحن نؤكد على دورهم ألنهم 

متجذرون بعمق وثبات في هياكل فرعية محددة للمجتمع في ديمقراطية مستدامة وجيدة األداء. كما 

بإمكانهم أيضا سد الفجوة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني نظرا ألنهم أساسيون 

لتشغيل أي نظام سياسي ديمقراطي حديث.

تطوير  في  للمساهمة  نسعى  فإننا  واألفراد  المؤسسات  هذه  بها  تتمتع  التي  اإلمكانات  ندرك  وبينما 

أنظمتهم من خالل التوصيات المستوحاة من مالحظة سلوكهم االنتخابي خالل االنتخابات الماضية.

الالزمة حول  المعلومات  التأكد من توصيل جميع  الوطني  المستوى  العمومية على  المؤسسات   يجب على 

سبيل  (على  المحلي  المستوى  على  واإلدارية  الوزارية  الفروع  جميع  مع  بعملها  يتعلق  فيما  الحملة  لوائح 

المثال، البلديات / وفود الحكومات المحلية). فعلى سبيل المثال، لم يكن لدى بعض اإلدارات التي زارها فريق 

رصد تمويل الحمالت التابع لـمنظمة أنا يقظ أثناء فترة الحملة الرسمية، البلديات على سبيل المثال، أي فكرة 

عن دورها أثناء الحملة (تحديد مساحات محدودة لملصقات الحملة). باإلضافة إلى ذلك، لم تتفاعل معظم 

المؤسسات التي تم رصدها مع إساءة استخدام مساحة اإلدارة العمومية ومحيطها ألنشطة الحمالت. 

 تشجيع المسؤولين الحكوميين على التدخل عندما ُتنظم حمالت في هذه المؤسسات العمومية أو بالقرب 

رصدها  التي تم  الحاالت  معظم  التي تم رصدها. وشملت  القليلة  الحاالت  هناك تدخالت في  لم تكن  منها. 

مكاتب البريد ومباني البلديات.

١
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لذا نوصي بما يلي: 

الفترة  خالل  منتظمة  اتصال  قناة  وإنشاء  المدني  المجتمع  منظمات  جهود  مع  التعاون  من  المزيد  إظهار 

االنتخابية من أجل تسهيل مهامها وحتى تعكس صورة أفضل عن عمل ونوايا األحزاب. ومن شأن ذلك أن 

يكون ذلك مفيًدا لكال الطرفين فقط ألن هذا الجهد سيعزز موقف المتنافسين السياسيين من حيث الثقة 

والشفافية.

الرسميين  والمراقبين  المدني  المجتمع  لمنظمات  التابعين  للمالحظين  والمعنوية  الجسدية  الحرمة  احترام 

للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. شهدت انتخابات ٢٠١٩ تصاعد التوتر بين المتنافسين والمالحظين. حيث 

على  يجب  بالتالي،  الميدانية.  فرقنا  على  والجسدية  اللفظية  االعتداءات  عدد  في  معتادة  غير  زيادة  الحظنا 

األحزاب السياسية والمتنافسين ضمان كفاءة موظفي حملتها وتحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات ضد أي 

عنف تم اإلبالغ عنه (سيكون التدريب والتواصل بداية أساسية).

جانب  من  النزاهة  من  قدر  أقصى  العمومية  للمناصب  الترشح  مسؤولية  تتطلب  واللوائح.  القوانين  احترام 

من  والنزاهة  الشفافية  مستويات  أعلى  الناخبون  يتوقع  يمثلونها.  التي  السياسية  واألحزاب  المتنافسين 

ممثليهم وحكامهم المحتملين. 

علي سبيل المثال:

 إظهار المزيد من االلتزام باللوائح المتعلقة بالكشف عن جداول أنشطة الحملة االنتخابية للهيئات الفرعية 

(IRIEs) حيث إن معظم القائمة التي تعمل في الدوائر االنتخابية المعينة لم تحترم إما اإلطار الزمني لتقديم 

الجداول الزمنية أو لم تقدمها على اإلطالق. 

احترام المهلة الرسمية لتقديم دفاتر / سجالت تمويل الحملة االنتخابية.

في  المتنافسين  ويمثلون  المرشحين  قوائم  ممثلو  هم  هؤالء  الجهوية.  حمالتهم  فرق  وتدريب  إعداد 

بالتالي على  التي يعرضونها سلبية فقد تؤثر  البلديات في جميع األوقات. وإذا كانت الصورة  الدوائر /  جميع 

صورة المتنافسين.
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نشر التقرير المالي بعد تقديمه وعدم مشاركته مع الجهات الرقابية فقط. ينص القانون على أنه يجب على 

األحزاب السياسية أن تنشر هذه التقارير في صحيفة عامة في غضون فترة محدودة من شهرين بعد إعالن 

النتائج النهائية والتي، وفقا إلعالنات دائرة المحاسبات، تم القيام بها فقط من قبل عدد قليل من األحزاب 

السياسية والمتنافسين. بعد التعديالت التي أدخلت على قانون االنتخابات لسنة ٢٠١٧ فقد أصبحت عقوبة 

عدم احترام هذا الشرط هي عدم سداد المخصصات العمومية. 

٥

 توصية لوسائل اإلعالم: 

لم يقم فريق رصد تمويل الحملة لمنظمة أنا يقظ برصد وسائل اإلعالم كجزء من المنهجية ولكن هناك 

بعض العناصر التي يجب أخذها في االعتبار نظًرا ألننا تابعنا بطريقة عرضية تغطيتهم لالنتخابات التشريعية 

لعام ٢٠١٩. نحن نوصي بما يلي:

المشهد  عن  ونزيهة  حقيقية  صورة  تعكس  أن  اإلعالم  وسائل  واجب  من  أنه  يقظ  أنا  منظمة  تعتقد 

السياسي واالمتناع عن اتخاذ أي جانب بغض النظر عن أيديولوجياتهم الشخصية. لذلك، توصي منظمة أنا يقظ 

بأن تظل وسائل اإلعالم محايدة فيما يتعلق بجميع المتنافسين السياسيين وأن تحترم المدونة األخالقية 

والمعنوية للمهنة.

كما نوصي بأن تمتنع وسائل اإلعالم الخاصة عن تفضيل متسابق معين أو حزب سياسي على حساب اآلخرين 

واحترام قرارات الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري (HAICA) فيما يتعلق بالحملة. من شأن 

ذلك أن يعزز إتاحة فرص متكافئة لجميع المتنافسين. 

ومثل سنة ٢٠١٨، توصي منظمة أنا يقظ بأن تسلط وسائل اإلعالم الضوء على موضوع التمويل السياسي 

وتأثير وأثر األموال على السياسة وذلك نظرا لتأثيرها الكبير على العملية االنتخابية وعلى المشهد السياسي 

بشكل عام.

كما نوصي بأن تمتنع وسائل اإلعالم عن االنخراط في أي حمالت خاطئة أو غير دقيقة خالل الفترة االنتخابية. 

واجب  فمن  ذلك،  ومع  والمؤسسات،  األفراد  على  إنكاره  يمكن  ال  بتأثير  االجتماعي  التواصل  وسائل  تتمتع 

الصحفيين واإلعالميين نقل الحقائق بعد التحقق منها. 
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لم يالحظ فريق رصد تمويل الحملة أي انتهاكات مرتكبة من قبل منظمات المجتمع المدني (بكل مباشر) 

بعض  حمالت  في  الجمعيات  بعض  مشاركة  حول  شائعات  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع  االنتخابات،  هذه  خالل 

المتنافسين. من هذا المنظور، نوصي بما يلي:

الدولية  واالتفاقيات  المحلية  السلطات  تمليها  التي  واللوائح  القوانين  واحترام  الحياد  مبدأ  على  الحفاظ 

والممارسات الجيدة.

يجب أن تمتنع الجمعيات الخيرية وغير الربحية عن االنخراط في أي أنشطة للحملة قبل وأثناء فترة الحملة. 

ويجدر  المرشحين  من  عدد  حمالت  في  الجمعيات  لبعض  صارخة  مشاركة   ٢٠١٩ انتخابات  خالل  الحظنا  لقد 

بالذكر عيش التونسي (وثيقة التوانسة) وقلب تونس (خليل تونس).

الحالية  المبادرة  ودعم  التحديد  وجه  على  الحمالت  وتمويل  السياسي  بالتمويل  يتعلق  فيما  المشاركة 

لمنظمة انا يقظ. وحتى اآلن، نحن المنظمة غير الحكومية الوحيدة غير الربحية التي شاركت في هذا المجال. 

توصي منظمة أنا يقظ في هذا الصدد المنظمات الدولية بما يلي:

 دعم المنظمات غير الحكومية التونسية ومنظمات المجتمع المدني على المستويين المالي والفني (توفير 

التدريب وتبادل الخبرات) لدعم وتشجيع المبادرات التي تهدف إلى إرساء أسس ثقافة الشفافية والمساءلة. 

التأكد من أن بعثات المالحظة المنتشرة وبياناتها تحترم سيادة البلد المضيف. 

 توصيات لمنظمات المجتمع المدني: 

توصيات للمنظمات الدولية غير الحكومية:

١

١
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التحليل القانوني: تمويل الحملة

الحملة االنتخابية هي جزء من "الفترة االنتخابية"، ١ التي تمتد من شهرين (٢) وتتم قبل الحملة وحتى يوم 

االنتخابات كما تشمل مرحلة ما قبل الحملة ومرحلة الحملة والصمت االنتخابي.٢  

أو  المرشحين أو مؤيديهم  المرشحون أو قوائم  التي يقوم بها  الحملة االنتخابية جميع األنشطة  تشمل 

التصويت  الناخبين على  لتشجيع  القانونية  الدعاية  االنتخابي من خالل وسائل  أعمالهم  لنشر جدول  األحزاب 

لصالحهم يوم االقتراع.٣ 

يجدر بالذكر أن جميع أنواع الدعاية االنتخابية أو الدعاية المغرضة ممنوعة خالل فترة الصمت االنتخابي.٤  

١. لوائح الحملة االنتخابية 

١. مبادئ الحملة 

تفتتح الحملة االنتخابية كما نص عليها الفصل ٥٠ من قانون االنتخابات.٥ قبل اثنين وعشرين (٢٢) يوًما من 

يوم االقتراع وتتبع مجموعة من المبادئ العامة التي توجه بعد ذلك كل الئحة بشأن هذه المسألة. 

يسرد الفصل ٥٢ جملة من المبادئ العامة على النحو التالي: 

 حياد اإلدارة وأماكن العبادة ووسائل اإلعالم الوطنية. 

 شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األموال المرصودة لها.

 المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترّشحين.

 احترام الحرمة الجسدية للمترّشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم.

 عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين.

 عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعّصب والتمييز.

المؤسسات  في  االنتخابية  الدعاية  حظر  مثل  محددة،  توجيهية  مبادئ  إلى  العامة  المبادئ  هذه  ُتترجم 

النفاذ  للجمهور  التي ال يمكن  الخاصة  المؤسسات  العمومية وكذلك  الصالة،٦ في اإلدارة  التعليمية ودور 

التحريض على  إليها،٧ حظر استخدام الموارد العامة لصالح قائمة المرشحين،٨ وحظر أي دعاية تنطوي على 

انتخابية"وتكون قابلة للعقوبات  الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.٩ تعتبر مثل هذه األفعال "جرائم 

التي تتراوح بين الغرامات والسجن.١٠  
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باستثناء  نوع  أي  من  السياسي"١١  "اإلشهار  حظر  في  اإلضافية  العامة  التوجيهية  المبادئ  أحد  تتمتثل 

استخدام اللوحات اإلشهارية ووسائل اإلشهار األخرى سواء الثابتة أو المحمولة للمرشحين الرئاسيين فقط 

والجرائد السياسية التي تقوم باإلشهار لمرشحي الحزب لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية.١٢ يشمل الحظر أيًضا 

حزب  أو  قائمة  أو  لمرشح  للترويج  المخصص  االتصال  مركز  أو  الصوتي  البريد  أو  الساخن  الخط  عبر  اإلشهار 

سياسي.١٣ ومع ذلك، يمتد هذا الحظر قبل الحملة االنتخابية حيث أنه يهم مرحلة ما قبل الحملة أيًضا. 

االنتقالية  األحكام  فإن  الرأي،  باستطالعات  المتعلقة  باألحكام  األمر  يتعلق  عندما  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 

(وتحديدًا الفصل ١٧٢) ال تزال سارية ألن القانون الذي ينظمها لم يصدر بعد. بالتالي، ُيحظر نشر و / أو التعليق 

على نتائج استطالعات الرأي بشكل مباشر أو عن ُبعد فيما يتعلق باالنتخابات خالل الفترة االنتخابية بشكل 

عام - بما في ذلك فترة ما قبل الحملة االنتخابية. 

٢. المبادئ التوجيهية الخاصة بالدعاية االنتخابية

 حقوق المرشحين خالل الحملة 

يتمتع المرشحون خالل الحملة بالعديد من الحقوق على غرار الحق في النفاذ إلى وسائل اإلعالم الوطنية١٤

على نحو يتناسب مع تمثيلهم في الدوائر االنتخابية١٥ وحق الرد إذا تم التعرض للتشهير أو التشويه من قبل 

قائمة أخرى على أحد الوسائل اإلعالمية.١٦ عندما يتعلق األمر بالمرشحين ذوي اإلعاقة، فإن وسائل اإلعالم 

الحملة  نفاذ أفضل لهم خالل بث  بتوفير  التحديد) ملزمة  العمومية على وجه  الوطنية (ووسائل اإلعالم 

االنتخابية.١٧ 

يحق للمرشحين أيًضا استخدام جميع وسائل الدعاية االنتخابية التي تعتبر قانونية بموجب قانون االنتخابات 

وهيئة االنتخابات كما هو موضح في القسم التالي. 

 أدوات وقيود الدعاية االنتخابية 

يذكر القانون االنتخابي العديد من أدوات الدعاية التي يمكن للمرشحين استخدامها. وتتمثل هذه األدوات 

في "اإلعالنات واالجتماعات العمومّية واالستعراضات والمواكب والتجمعات واألنشطة اإلعالنية بمختلف 

وسائل اإلعالم (السمعية والبصرية والمكتوبة واإللكترونّية).١٨  

شعار  أو  علم  استخدام  حظر  غرار  على  الوسائل  هذه  باستخدام  يتعلق  فيما  القيود  من  العديد  وضع  تم 

الجمهورية التونسية على الملصقات االنتخابية١٩ وتقييدها ألماكن محددة تخصصها السلطات المحلية.٢٠  
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اإلعالم  وسائل  استخدام  حظر  هي  الرئيسية  القواعد  إحدى  فإن  اإلعالم،  وسائل  باستخدام  يتعلق  فيما 

األجنبية وهو ما يعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.٢١ يجب على المرشحين أثناء الحملة التواصل 

مع الجمهور من خالل وسائل اإلعالم الوطنية وفًقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها كل من "الهيئة العليا 

المستقلة لالنتخابات" و "الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري" من خالل٢٢ القرارات المشتركة 

والفردية.٢٣ 

ونتيجة لذلك، تتحمل هاتان السلطتان عبء رصد الحملة والتأكد من أنها خالية من المخالفات والجرائم. ال 

تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، بصفتها الجهية الفاعلة الرئيسية في العملية االنتخابية، مهمة 

أيًضا  الميدانيين فحسب بل تتمتع  رصد احترام المرشحين لمبادئ الحملة وتوجيهاتها من خالل مالحظيها 

بسلطة اتخاذ اإلجراءات المناسبة عندما يتعلق األمر المخالفات مثل االستيالء على اإلعالنات االنتخابية وحتى 

دعوة إنفاذ القانون لتفريق التجمعات العامة.٢٤  

بإرشادات  المرشحين  التزام  تضمن  فهي  البصري  السمعي  لالتصال  المستقلة  العليا  بالهيئة  يتعلق  وفيما 

أعاله.٢٥  مذكور  هو  كما  األجنبية  اإلعالم  وسائل  استخدام  بحظر  يتعلق  فيما  خاصة  اإلعالمية  الحملة 

الحملة وإبالغ  الالزمة لوضع حد فوري لمخالفات  المناسبة والتدابير  اتخاذ اإلجراءات  الهيئة بسلطة  تتمتع 

هيئة االنتخابات حول المخالفات المذكورة.٢٦ 
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جرائم الحملة ٣

 تبدأ العقوبات بغرامات صغيرة ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة عام (١) واحد عندما يتعلق األمر بانتهاكات 

الحملة االنتخابية. ويبدو أن العقوبات تزداد حسب شدة المخالفة، كما هو موضح في الجدول التالي: 

األساس القانوني  العقوبة  المخالفة  

على  الوطنيين  والشعار  العلم  استخدام   -

الملصقات االنتخابية. 

- تدمير الملصقات المعلقة. 

المساحات  خارج  الملصقات  -تعليق 

المخصصة. 

بين  تتراوح  مالية  خطّية 

الفصل ٥٠٠١٥٠ و ١٠٠٠ دينار تونسي

أو  صوتي  بريد  أو  ساخن  خط  عبر  اإلعالن 

أو  لمرشح  للترويج  مخصص  اتصال  مركز 

قائمة مرشحين. 

خطّية مالية قدرها 

الفصل ٣٠٠٠١٥٢ دينار 

خطّية مالية تتراوح اإلعالن السياسي. 

بين ٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠ دينار 
الفصل ١٥٤

خطّية مالية تتراوح الدعاية االنتخابية أثناء الصمت االنتخابي. 

بين ٣٠٠٠ و ٢٠٠٠٠ دينار 
الفصل ١٥٥

العمومية  اإلدارات  في  االنتخاب 

النفاذ  يمكن  ال  التي  الخاصة  والمؤسسات 

والمنشآت  الجمهور  قبل  من  إليها 

التعليمية ودور الصالة واستخدام وسائل 

اإلعالم األجنبية. 

خطّية مالية تتراوح بين

الفصل ١٥٣ ٢٠٠٠ و ٥٠٠٠ دينار 
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٢. لوائح تمويل الحملة

١. مصادر التمويل

يضبط القانون االنتخابي في الفصل ٧٥ ثالث طرق تمويل مختلفة: التمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل 

العمومي. على الرغم من أن معظم األحكام المتعلقة بتمويل الحمالت ال تزال كما هي في الغالب فقد تم 

إجراء تعديل رئيسي واحد على التمويل العمومي الذي سنركز عليه بشكل رئيسي. 

 التمويل الذاتي 

يعرف الفصل ٧٦ من قانون االنتخابات التمويل الذاتي على أنه "أكل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد 

هذا  يعتبر  لالستفتاء".  أو  المترشحة  لقائماته  بالنسبة  الحزب  أو  المترشح  أو  المترشحة  للقائمة  الذاتية 

التعريف بسيطا للغاية وواسع النطاق في نفس الوقت كما من شأنه أن يترك مساحة للتفسير خاصة عندما 

يتعلق األمر بالتمويل المقدم من الحزب وما إذا كان قد تم إنفاقه فعلًيا على الحملة. 

 التمويل الخاص

وفقا للفصل ٧٧ من قانون االنتخابات، يعتبر كل تمويل عيني أو طبيعي يأتي من خارج قائمة المرشحين أو 

حزبهم السياسي بمثابة تمويل خاص. ومع ذلك، ال يزال هناك قّيد على مصدر التمويل الخاص ألنه مسموح 

به فقط من األفراد وليس من الكيانات القانونية أو الشركات. 

األساس القانوني  العقوبة  المخالفة  

بين النشر و / أو التعليق على استطالعات الرأي.  تتراوح  مالية  خطّية 

٢٠,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠ دينار 
الفصل ١٥٦

- استخدام الموارد العمومية إلفادة أحد 

القوائم المرشحة. 

الكراهية والعنف والتعصب  إلى  الدعوة   -

والتمييز. 

عقوبة السجن

الفصل ١٥٩ بين ٦ أشهر وسنة واحدة 

١

٢
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للتبرعات  األقصى  الحد  على  والبرلمانية  الرئاسية  باالنتخابات  يتعلق  فيما  خاصة  أخرى  قيود  تحديد  يمكن 

الفردية. وفقا للفقرة ٢ من الفصل ٧٧، "[يمكن] تمويل الحملة [...] من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، 

إلى االنتخابات  بالنسبة  الواحد  للفرد  الفالحية  القطاعات غير  المضمون في  بحساب عشرين مّرة األجر األدنى 

التشريعية وثالثين مرة بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية واالستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو 

حزب ". 

يبدو أن هذه محاولة لترشيد المساهمات الخاصة من قبل المشرع. 

انتخاب  المرسوم بقانون رقم ٢٠١١-٣٥ بشأن  العام منذ سن  للتمويل  المشرع لثالث طرق مختلفة  تطرق 

التأسيسي سنة ٢٠١١  انتخابات المجلس الوطني  التأسيسي. تم تنفيذ الطريقة األولى خالل  المجلس الوطني 

وقد تضمنت تقسيم مبلغ المنحة العمومية قبل وأثناء الحملة ومطالبة القوائم التي جمعت أقل من ٣٪ 

من األصوات المدلى بها في الدائرة االنتخابية بإعادة نصفه.٢٨  

وتم تنفيذ الطريقة الثانية خالل االنتخابات البرلمانية والرئاسية سنة ٢٠١٤ بتغيير الطريقة األولى قليًال حيث 

منحت المرشحين النصف الثاني من المنحة العمومية في األسبوع التالي إلعالن النتائج النهائية ولكن طلبت 

قانون  طالب  كما  المحاسبات.  لدائرة  الحسابات  وتسليمهم  األول  النصف  إنفاق  على  يشهدوا  أن  منهم 

االنتخابات في نسخته لسنة ٢٠١٤ المرشحين الذين حصلوا على أقل من ٣٪ من األصوات المدلى بها إما على 

المستوى الوطني أو في الدائرة االنتخابية بإعادة المبلغ الكامل للدعم. كما يجب على جميع المرشحين إعادة 

المبالغ التي ثبت أنها ليست نفقات انتخابية٢٩باالضافة إلى مبالغ الدعم التي لم تنفق. 

٣

  يمكن تبرير هذا االتجاه في الترشيد بحقيقة أن قبول تبرعات الكيانات القانونية يمكن أن 

يخلق جًوا من التداول السياسي في العملية االنتخابية مع مراعاة قدراتها المالية وأهميتها 

التأثير على  القدرة بشكل مباشر أو غير مباشر أو  مقارنة باألفراد، وبالتالي، قد تكون هذه 

أساسي  بشكل  تناسب  سياسية  قرارات  إلى  يؤدي  أو  ديمقراطي  غير  بشكل  االنتخابات  نتائج 

بعض المصالح الخاصة.               ٢٧  

التمويل العمومي

 نظام التمويل قبل عام ٢٠١٧: 
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بالتبرعات  يتعلق  فيما  خاصة  النقاط  من  المزيد  ويوضح  القانوني  يفصالإلطار  دليًال  االنتخابات  هيئة  أصدرت 

ناحية  من  معها  التعامل  يتم  وكيف  القانونية٣٢  غير  والنفقات   ٣١ القانونية  غير  والتبرعات  العينية٣٠ 

المحاسبة من أجل زيادة مساعدة المرشحين على فهم قواعد ومبادئ تمويل الحملة.

قواعد   (٤) بأربعة  يلتزم  أن  يجب  فإنه  المحاسبات  دائرة  عليه  وافقت  الذي  لإلنفاق  وبالنسبة  للدليل  وفًقا 

محددة: 

وهيئة  االنتخابات  قانون  يضعها  التي  التوجيهية  والمبادئ  بالقواعد  يتعلق  فيما  القانونية:  القاعدة   •

االنتخابات.  

االنتخابية  الدائرة  في  واستخدامها  االنتخابية  الفترة  خالل  إنفاقها  تم  أنه  بمعنى  االنتخابية:  القاعدة   •

المعنية.  

• االثبات: من خالل فواتير قانونية وأصلية ومفصلة.  

• القيمة الحقيقة: كما هو مقدر حسب سعر السوق.  

باسترداد  يتعلق  فيما  فعاليتهما  عدم  أثبتتا  اللتين  العمومي  للتمويل  السابقتين  الطريقتين  محاولة  بعد 

األموال العامة، إرتأى المشرع إلى طريقة مختلفة عند تعديل قانون االنتخابات. وينص الفصل ٧٨ في نسخته 

شرط  لالنتخابات،  النهائّية  النتائج  عن  اإلعالن  من  أسبوع  أجل  في  الثاني  النصف  "ُيصرف  أنه  على  الجديدة 

االستظهار بما يفيد إنفاق القسط األول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى دائرة المحاسبات. وُيلزم 

بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترّشح تحّصل على أقل من ٣٪ من األصوات المصّرح بها على المستوى 

الوطني أو كل قائمة تحّصلت على أقل من ٣٪ من األصوات المصّرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية ولم 

تكتسي  ال  أنها  ثبت  التي  المبالغ  بإرجاع  مترشح  أو  قائمة  كل  ُتلزم  كما  الشعب.  نواب  بمجلس  بمقعد  تفز 

صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية."

إلى  وتسليمها  االنتخابات  بعد  ما  إلى  العمومية  المنحة  منح  تأجيل  المرة  هذه  قرر  المشرع  أن  الواضح  من 

تلك  أو  المستقلة  القوائم  فرص  من  ويقلل  العامة  ألموال  اإلجراء  هذا  يحمي  فقط.  المستحقة  القوائم 

مواردهم  على  أساسي  بشكل  االعتماد  عليهم  يتعين  حيث  االنتخابات  في  الصغيرة  الدوائر  في  الموجودة 

الخاصة إلدارة الحملة. 

 نظام التمويل منذ عام ٢٠١٧: 



لذا نوصي بما يلي: 

الفترة  خالل  منتظمة  اتصال  قناة  وإنشاء  المدني  المجتمع  منظمات  جهود  مع  التعاون  من  المزيد  إظهار 

االنتخابية من أجل تسهيل مهامها وحتى تعكس صورة أفضل عن عمل ونوايا األحزاب. ومن شأن ذلك أن 

يكون ذلك مفيًدا لكال الطرفين فقط ألن هذا الجهد سيعزز موقف المتنافسين السياسيين من حيث الثقة 

والشفافية.

الرسميين  والمراقبين  المدني  المجتمع  لمنظمات  التابعين  للمالحظين  والمعنوية  الجسدية  الحرمة  احترام 

للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. شهدت انتخابات ٢٠١٩ تصاعد التوتر بين المتنافسين والمالحظين. حيث 

على  يجب  بالتالي،  الميدانية.  فرقنا  على  والجسدية  اللفظية  االعتداءات  عدد  في  معتادة  غير  زيادة  الحظنا 

األحزاب السياسية والمتنافسين ضمان كفاءة موظفي حملتها وتحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات ضد أي 

عنف تم اإلبالغ عنه (سيكون التدريب والتواصل بداية أساسية).

جانب  من  النزاهة  من  قدر  أقصى  العمومية  للمناصب  الترشح  مسؤولية  تتطلب  واللوائح.  القوانين  احترام 

من  والنزاهة  الشفافية  مستويات  أعلى  الناخبون  يتوقع  يمثلونها.  التي  السياسية  واألحزاب  المتنافسين 

ممثليهم وحكامهم المحتملين. 

علي سبيل المثال:

 إظهار المزيد من االلتزام باللوائح المتعلقة بالكشف عن جداول أنشطة الحملة االنتخابية للهيئات الفرعية 

(IRIEs) حيث إن معظم القائمة التي تعمل في الدوائر االنتخابية المعينة لم تحترم إما اإلطار الزمني لتقديم 

الجداول الزمنية أو لم تقدمها على اإلطالق. 

احترام المهلة الرسمية لتقديم دفاتر / سجالت تمويل الحملة االنتخابية.

في  المتنافسين  ويمثلون  المرشحين  قوائم  ممثلو  هم  هؤالء  الجهوية.  حمالتهم  فرق  وتدريب  إعداد 

بالتالي على  التي يعرضونها سلبية فقد تؤثر  البلديات في جميع األوقات. وإذا كانت الصورة  الدوائر /  جميع 

صورة المتنافسين.
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يستعرض القانون االنتخابي حالتين يمكن فيهما حرمان القائمة من تلقي المنحة العمومية خالل االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية. تنطبق القاعدة األولى عندما ال تنشر القائمة بياناتها المالية وفًقا لإلجراء المنصوص 

عليه في الفصل ٨٧ من قانون االنتخابات.٣٣ ويتنطبق القاعدة الثانية عندما ال يحصل المرشح أو القائمة على 

عتبة ٣٪ من األصوات في الدائرة (للبرلمان) أو على الصعيد الوطني (للرئاسة). من شأن وضع هذه القواعد 

المرشحين  تصرف  وكيفية  االنتخابية  العملية  على  إيجابي  تأثير  يضفي  أن  العمومي  بالتمويل  المرتبطة 

الحملة  تمويل  شفافية  أو  اإلعاقة  ذوي  المواطنين  بإدماج  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  السياسية  واألحزاب 

بشكل عام. 

٢. أسقف الدخل واإلنفاق

تحدد   ،٨١ للفصل  وفقا  التونسي.  االنتخابات  قانون  في  محدودين  االنتخابية  الحملة  ودخل  إنفاق  يعتبر 

السلطة التنفيذية القيود المفروضة على التمويل الخاص والتمويل العمومي وإنفاق الحمالت الجملي من 

الدوائر  حجم  أيضا  ولكن  االنتخابات  قانون  أحكام  االعتبار  في  تأخذ  أن  يجب  التي  حكومية  مراسيم  خالل 

االنتخابية وعدد الناخبين وتكلفة المعيشة في كل واحدة منهم. 

 ٢٠١٩-٧٥٤ رقم  المرسوم  االنتخابيتين:  للعمليتين  مرسومين  الحكومة  رئيس  أصدر  الصدد،  هذا  وفي 

والمرسوم رقم ٢٠١٩-٧٥٥ المؤرخين في ٢٢ أو ٢٠١٩ واللذان يتعلقان بتحديد سقف اإلنفاق الجملي على 

الرئاسية  لالنتخابات  وإجراءاته  العمومي  التمويل  وسقف  الخاص  التمويل  وسقف  االنتخابية  الحملة 

والبرلمانية على التوالي. 

حددت المراسيم المذكورة أعاله األسقف كما يلي: 

• االنتخابات الرئاسية: تم تحديد سقف اإلنفاق الجملي لالنتخابات الرئاسية بعشرة  (١٠) أضعاف مبلغ المنحة 

العمومية والذي تم تحديده ي ١٧٦,٨٦٤,٠٠٠ دينار تونسي للجولة األولى (٢٥ دينار تونسي / ناخب مسجل 

على الصعيد الوطني) و ١٠٦,١١٨,٠٠٠ دينار تونسي للجولة الثانية (١٥ دينار تونسي / ناخب مسجل على الصعيد 

أي  الجملي  اإلنفاق  سقف  من   ٨/١ على  طبيعًيا،  أم  عينًيا  كان  سواء  الخاص،  التمويل  ويقتصر  الوطني). 

١,٤١٤,٩١٣٠٠٠ دينار تونسي للجولة األولى و ٨٤٨,٩٤٧٠٠٠ دينار تونسي للجولة الثانية. 

حدود المنحة العمومية
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• االنتخابات البرلمانية: تم تحديد سقف اإلنفاق الجملي لالنتخابات البرلمانية بستة (٦) أضعاف مبلغ المنحة 

العمومية والذي يختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى.٣٤ أما فيما يتعلق بالتمويل الخاص سواء كان عينا أو 

طبيعيا فال يجوز أن يتجاوز أربعة (٤) أضعاف قيمة المنحة المعمومية للدائرة االنتخابية. 

بدء  قبل  االنتخابية  للحملة  مخصًصا  فريًدا  مصرفًيا  حساًبا  الترشيح  قبولها  تم  التي  القوائم  تفتح  أن  يجب 

الحملة يتم فيه االحتفاظ بجميع األموال. ويجب في وقت الحق أن تبلغ كل قائمة معّرف الحساب المصرفي 

باإلضافة إلى هوية الوكيل المسؤول عن صرف المبالغ المودعة في الحساب المصرفي الفريد باسم قائمة 

المرشحين أو المرشح أو الحزب.٣٥ 

جميع  يوضح  االنتخابية  الهيئة  قبل  من  ومبدئي  مرّقم  بسجل  الحملة  أثناء  قائمة  كل  تحتفظ  أن  يجب 

المداخيل والنفقات حسب الترتيب الزمني للمعامالت دون محو أو تغيير مع اإلشارة إلى مرجع القسيمة. يجب 

أن تحتفظ القائمة أيًضا بقائمة محددة باألحرف األولى من قبل الهيئة االنتخابية تسرد األنشطة واألنشطة 

واالجتماعات المنفذة باإلضافة إلى قائمة تلخص جميع المداخيل والنفقات بناًء على السجل المذكور أعاله 

وموقعة من قبل رئيس قائمة المرشحين أو الممثل القانوني للحزب.٣٦  

هناك قاعدة إضافية يجب أن تتبعها كل القائمة والتي يجب بموجبها دفع جميع النفقات التي تتجاوز ٥٠٠ 

المذكورة  النفقات  تقسيم  الحالة  هذه  في  يمكن  وال  المصرفية.  التحويالت  أو  الشيكات  طريق  عن  دينار 

للسماح بالدفعات النقدية.٣٧ 

بها  االلتزام  يجب  التي  االلتزامات  من  لجملة  القوائم  تخضع  الحمالت،  تمويل  بمحاسبة  األمر  يتعلق  عندما 

طوال الفترة االنتخابية وما بعدها. 

  اإلجراءات المحاسبية٣

 قبل الحملة 

 أثناء الحملة
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يجب أن يتم بعد الحملة إحالة نسخ أصلية من القائمات المحتفظ بها أثناء الحملة باالضافة إلى كشوفات 

التصريح  تاريخ  من  يوما  وأربعون  خمسة  أقصاه  أجل  في  المحاسبات  دائرة  إلى  الوحيد  المصرفي  المعرف 

النهائي بنتائج االنتخابات.٣٨  

المالية في جريدة يومية في غضون شهرين (٢) بعد إعالن  بياناتهم  عالوة على ذلك، يتعين عليهم نشر 

النتائج النهائية وفًقا لنموذج موجز أعده ديوان المحاسبة ٣٩ يمكن أن تتسبب هذه القاعدة - كما فحصنا 

سابًقا - في رفض المنحة العمومية إذا تم انتهاكها.٤٠ على المدى الطويل، رؤساء القوائم المترشحة٤١ 

يجب حفظ الحسابية ووثائق اإلثبات التي بحوزتها لمّدة خمس سنوات بعد االنتخابات. ٤٢ 

عندما يتعلق األمر برصد تمويل الحملة وإنفاذ القواعد، فهناك أربعة أجهزة رئيسية مشاركة في العملية 

بدرجات مختلفة: دائرة المحاسبات وهيئة االنتخابات وبشكل أقل البنك المركزي ووزارة المالية. 

أجل  من  للحملة  البنكية  الحسابات  فتح  عملية  على  الحملة  بداية  في  أساسي  بشكل  المركزي  البنك  يشرف 

التأكد من عدم وجود قائمة مرشحين تفتح أكثر من حساب بنكي وحيد.٤٣ أما بالنسبة لهيئة االنتخابات، 

المرشحين  وقوائم  األحزاب  بقائمة   - الحملة  من  األولى   (٣) الثالثة  األيام  في   - المحاسبات  دائرة  فتزود 

األحزاب  أو  والمرشحين  المرشحين  قوائم  فتحتها  التي  البنكية  الحسابات  وقائمة  المرشحة  والقوائم 

وقائمة األفراد المخول لهم بإدارة الحسابات البنكية نيابة عن كل حزب سياسي أو قائمة مرشحة.٤٤ 

الحملة  تمويل  لقواعد  واألحزاب  المرشحين  احترام  الحملة  أثناء  الحق  وقت  في  االنتخابات  هيئة  تراقب 

المحاسبات  المركزي ودائرة  البنك  العمومية بما في ذلك  الهياكل  بالتعاون مع مختلف  وتفرض احترامها 

ووزارة المالية.٤٥ 

أن  يمكن  والتي  بالتمويل  األمر  يتعلق  عندما  الحملة  خالل  الرئيسية  الفاعلة  الجهة  المحاسبات  دائرة  تعتبر 

الفحص  على  أو  الوثائق  على  مراقبتها  تستند  أن  يمكن  كما  مختلفة.  وطرق  أشكال  في  مراقبتها  تتجلى 

أنها  كما  الحملة.  مع  متزامنة  أو  وتالية  انتقائية  أو  شاملة  المراقبة  هذه  تكون  أن  ومكن  كما  الميداني 

إلزامية لقوائم الفائزين.٤٦  

 بعد الحملة

هيئات الرقابة٤



٣١ف Lo٣٥

يجب على دائرة المحاسبات أثناء ممارسة مراقبتها التحقق من وحدة ومصداقية الحسابات وشرعية مصادر 

مرشح  أي  ارتكاب  وعدم  االنتخابي  اإلنفاق  سقف   / حد  واحترام  للنفقات  االنتخابية  والطبيعة  التمويل 

بشأن  اإلدارية  السلطات  من  تفصيلية  بيانات  طلب  بسلطة  المحاسبات  دائرة  .٤٧تتمتع  انتخابية  لمخالفة 

التفويضات المقدمة لقوائم المرشحين لتنظيم األنشطة واألنشطة التي نفذت خالل الحملة فضال عن طلب 

أي وثيقة داعمة يحتمل أن تكون مفيدة لتنفيذ إجراءات الرقابة الموكلة إلى دائرة المحاسبات من أي طرف 

مهما كان.٤٨ وأخيرًا، تلزم دائرة المحاسبات بإعداد تقرير عام يشمل نتائج مراقبتها لتمويل الحمالت في 

غضون ستة (٦) أشهر بعد إعالن النتائج النهائية. 

يلزمهما  حيث  المالية  ووزارة  المركزي  البنك  إلى  غامًضا،  كان  وإن  مهًما،  دوًرا  االنتخابات  قانون  يسند  كما 

باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع التمويل األجنبي لالنتخابات واالستفتاء.٤٩ تعتبر صياغة الفصل غامضة 

بطريقة تجعل من المستحيل تحقيق الواجب دون نص تكميلي يوضحه. 

نظام مخالفات وعقوبات تمويل الحملة٤

األساس القانوني  العقوبة  المخالفة  

خالل  من  المحاسبات  دائرة  عمل  تعطيل 

تأخير تسليم الوثائق المطلوبة. 

بين  تتراوح  مالية  خطّية 

٥٠٠ دينار و ٢٥٠٠ دينار. 
الفصل ٩٩

الفصل ٧٨الحرمان من المنحة العمومية. إهمال نشر القوائم المالية في جريدة يومية. 

دائرة  إلى  المالية  القوائم  تسليم  إهمال 

المحاسبات. 

عضو  كل  تفويض  إسقاط 
هذه  في  كمرشح  متقدم 

القوائم. 

الفصل ٩٨

دائرة  إلى  المالية  القوائم  تسليم  إهمال 

التالية  يوًما  ال٤٥  غضون  في  المحاسبات 

إلعالن النتائج النهائية. 

الحد  خطّية مالية ب١٠ أضعاف 

العمومية  المنحة  من  األقصى 

للدائرة االنتخابية 

الفصل ٩٨
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األساس القانوني  العقوبة  المخالفة  

دائرة  قبل  من  المالية  القوائم  رفض 

المحاسبات. 
الفصل ٩٨

الفصل ٩٨

 ٥ بين  ما  بقيمة  مالية  خطّية 

الحد  أضعاف   ٧ و  أضعاف 

األقصى من المنحة العمومية 

للدائرة االنتخابية. 

المالية تجاوز السقف بنسبة ٢٠٪.  الخطّية  تساوي 

المبلغ الزائد. 

الفصل ٩٨ ٢ تجاوز السقف بنسبة ٢٠ إلى ٥٠٪  مقدارها  مالية  خطّية 

ضعف المبلغ الزائد. 

الفصل ٩٨ ٥ تجاوز السقف بنسبة ٥٠ إلى ٧٥٪.  مقدارها  مالية  خطّية 

أضعاف المبلغ الزائد.

الفصل ٩٨ تجاوز السقف بأكثر من ٧٥٪. 

 ٥ قدرها  مالية  خطّية 

الزائد  المبلغ  أضعاف 

لكل  التفويض  ومصادرة 

في  كمرشح  متقدم  عضو 

هذه القوائم. 

الفصل ١٦٣ تلقي التمويل األجنبي. 

 ١٠ بين  تتراوح  مالية  خطّية   -
مبلغ  ضعف   ٥٠ و  أضعاف 

التمويل األجنبي.
لجميع  التفويض  مصادرة   -

األعضاء.
خمس  لمدة  األهلية  عدم   -
النطق  تاريخ  من  سنوات 

بالحكم. 
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يجب على دائرة المحاسبات أثناء ممارسة مراقبتها التحقق من وحدة ومصداقية الحسابات وشرعية مصادر 

مرشح  أي  ارتكاب  وعدم  االنتخابي  اإلنفاق  سقف   / حد  واحترام  للنفقات  االنتخابية  والطبيعة  التمويل 

بشأن  اإلدارية  السلطات  من  تفصيلية  بيانات  طلب  بسلطة  المحاسبات  دائرة  .٤٧تتمتع  انتخابية  لمخالفة 

التفويضات المقدمة لقوائم المرشحين لتنظيم األنشطة واألنشطة التي نفذت خالل الحملة فضال عن طلب 

أي وثيقة داعمة يحتمل أن تكون مفيدة لتنفيذ إجراءات الرقابة الموكلة إلى دائرة المحاسبات من أي طرف 

مهما كان.٤٨ وأخيرًا، تلزم دائرة المحاسبات بإعداد تقرير عام يشمل نتائج مراقبتها لتمويل الحمالت في 

غضون ستة (٦) أشهر بعد إعالن النتائج النهائية. 

يلزمهما  حيث  المالية  ووزارة  المركزي  البنك  إلى  غامًضا،  كان  وإن  مهًما،  دوًرا  االنتخابات  قانون  يسند  كما 

باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع التمويل األجنبي لالنتخابات واالستفتاء.٤٩ تعتبر صياغة الفصل غامضة 

بطريقة تجعل من المستحيل تحقيق الواجب دون نص تكميلي يوضحه. 

تقديم:

تطمح منظمة أنا يقظ بصفتها منظمة رقابية إلى رصد تمويل الحملة من أجل تقييم ما إذا كان المتنافسون 

االنتخابيون يحترمون القانون واللوائح المتعلقة بتمويل الحملة أم ال. ونسعى من خالل هذه المبادرة إلى 

زيادة شفافية االنتخابات ومسائلة المتنافسين االنتخابيين.

يمثل مشروع منظمة أنا يقظ لرصد تمويل الحملة المبادرة الثانية في هذا المجال ويجسد الجهد المبذول 

في  أخرى  مرة  الحملة  تمويل  لرصد  األولى  المحاولة  بدأت  السابقة.  التجارب  أساس  على  البناء  لمواصلة 

االنتخابات التشريعية لسنة ٢٠١٤ حيث قمنا بتنفيذ هذا المشروع التجريبي الذي تم تعزيزه بعد ذلك من خالل 

االنتخابات البلدية لسنة ٢٠١٨ كتجربة ثانية.

وقد سمحت لنا كلتا التجربتين بتصميم المنهجية واختبارها وتعزيزها مع إرساء األساس لمواصلة مساعينا 

في سنة ٢٠١٩ في االنتخابات التشريعية. لقد زودتنا كلتا التجربتين بالعديد من الدروس المستفادة وبفهم 

أساليب واتجاهات الحمالت في الميدان. تساهم جميع هذه التجارب في تطوير منهجيتنا في إعداد محتويات 

دوراتنا التدريبية إلعداد فرقنا الميدانية وتزويدهم باألدوات الالزمة إلنجاز عملهم.

المنهجية: 

١
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الميداني  الفريق  انتداب  بعد  فيما  وتم  فقط.  األساسي  الفريق  بموظفي   ٢٠١٩ سبتمبر  في  المشروع  بدأ 

وتدريبه خالل األسبوعين األولين من سبتمبر وتم نشرهم في الميدان يوم الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠١٩. تم 

نشر فرقنا لمدة ٢٣ يوًما.

قامت منظمة أنا يقظ بصياغة توصيات محددة من شأنها أن تساهم في تحسينرصد التمويل السياسي في 

إطار االنتقال الديمقراطي والمساءلة العمومية بناًء على نتائج الرصد واالستنتاجات المستخلصة من عملية 

المالحظة الموثوقة.

أ . التحديد الجغرافي: 

الرصد في جميع  إجراء عمليات  الرصد فإن  الخاص من جهود  الجانب  المشروع وحساسية هذا  نظرا لطبيعة 

الـ ٢٧ هو هدف بعيد المنال نظًرا لحجم الموارد المطلوبة. وبالتالي، فإننا نعين  الدوائر االنتخابية الوطنية 

لكل مهمة رصد انتخابية عدًدا معقوًال من الدوائر االنتخابية التي يجب تغطيتها. لقد حددنا في االنتخابات 

التشريعية لسنة ٢٠١٩ثمانية دوائر انتخابية رئيسية وقررنا نشر جهودنا فيها. تتمثل هذه الدوائر االنتخابية 

فيما يلي: 

التحديد١

١تونس

٢تونس

قفصة

صفاقس
١ صفاقس

٢

سوسة

بنزرت

الكاف

رصد تمويل
الحملة
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معايير االختيار: 

تم اختيار هذه الدوائر االنتخابية الثمانية بعناية لتغطية المناطق التي نعتبرها ذات أهمية رئيسية من حيث 

الحملة االنتخابية:

- الخلفية االنتخابية والتاريخية: الدوائر التي لها وزن سياسي كبير ولديها حوادث مرتبطة بالحمالت االنتخابية 

في االنتخابات السابقة.

- التمثيل الجغرافي: تم اختيار الدوائر االنتخابية من شمال وغرب وشرق وجنوب التراب التونسي. 

الرئيسية مع المتسابقين األقوياء الذين يمكن أن يستفيدوا من خالل  - الوزن السياسي: الدوائر االنتخابية 

التأثير على إرادة الناخبين. 

- الناخبون المسجلون: الدوائر االنتخابية التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين وأكبر عدد من المقاعد 

البرلمانية على المحك.

عدد المقاعد البرلمانيةعدد الناخبين المسجلينالدوائر االنتخابية

١٣٢٢٢٨٩تونس ١
٥٥٢٨ ١٦٤تونس ٢

١٣٢٨١٣٩بنزرت

٠٣٢٦ ٥٥الكاف

١٧٢٢٩٦١٠سوسة

٩٩٨٦٨٧قفصة

١٢٦٠٧٨٧صفاقس ١
١٦٠٤٣٢٩صفاقس ٢
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ب . تحديد المتنافسين: 

تم ترشيح ١٥٠٦ قائمة مرشحة لالنتخابات التشريعية لسنة ٢٠١٩. لقد جعل العدد الهائل من المتنافسين 

عدد  من  للحد  استراتيجي  قرار  اتخاذ  تم  فقد  وبالتالي  القوائم.  هذه  كل  حمالت  رصد  علينا  المستحيل  من 

األحزاب واالئتالفات التي سيتم وضعها تحت المجهر.

يعتبر رصد اإلنفاق على تمويل الحملة مختلفا عن رصد الحملة. حيث أنه أكثر حساسية وسياسية وتقنية من 

المالحظة التقليدية. ال يبحث الراصدون الميدانيون فقط عن االنتهاكات التي تحدث في الحمالت بل يقومون 

توجيههم  تم  كما  يرصدوها.  التي  الحمالت  من  حملة  لكل  المعبأة  والخدمات  السلع  كمية  بتحديد  أيًضا 

للمشاركة في األنشطة واألنشطة من البداية إلى النهاية التي تستغرق وقًتا طويًال كمهمة سواء بالنسبة 

لهم أو لفريق المحللين. 

لذلك، فمن الضروري اعتماد قائمة "حصرية"ومحدودة من المتنافسين لتتم متابعتهم خالل فترة الحملة. 

تجدون أدناه قائمة قوائم المرشحين المختارة والتي تم رصدها: 

األحزاب/ الحركات 

حركة نداء تونس

حركة النهضة

قلب تونس 

التّيار الديُمقراطي 

األحزاب/ الحركاتشعارات األحزاب / الحركات

 Nidaa Tounes – Call
   for Tunisia Movement

 Ennahda Movement –
 Renaissance

Movement

 - Qalb Tounes Party

 Attayar adimoqrati –
 The Democratic

Current



باسترداد  يتعلق  فيما  فعاليتهما  عدم  أثبتتا  اللتين  العمومي  للتمويل  السابقتين  الطريقتين  محاولة  بعد 

األموال العامة، إرتأى المشرع إلى طريقة مختلفة عند تعديل قانون االنتخابات. وينص الفصل ٧٨ في نسخته 

شرط  لالنتخابات،  النهائّية  النتائج  عن  اإلعالن  من  أسبوع  أجل  في  الثاني  النصف  "ُيصرف  أنه  على  الجديدة 

االستظهار بما يفيد إنفاق القسط األول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى دائرة المحاسبات. وُيلزم 

بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترّشح تحّصل على أقل من ٣٪ من األصوات المصّرح بها على المستوى 

الوطني أو كل قائمة تحّصلت على أقل من ٣٪ من األصوات المصّرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية ولم 

تكتسي  ال  أنها  ثبت  التي  المبالغ  بإرجاع  مترشح  أو  قائمة  كل  ُتلزم  كما  الشعب.  نواب  بمجلس  بمقعد  تفز 

صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية."

إلى  وتسليمها  االنتخابات  بعد  ما  إلى  العمومية  المنحة  منح  تأجيل  المرة  هذه  قرر  المشرع  أن  الواضح  من 

تلك  أو  المستقلة  القوائم  فرص  من  ويقلل  العامة  ألموال  اإلجراء  هذا  يحمي  فقط.  المستحقة  القوائم 

مواردهم  على  أساسي  بشكل  االعتماد  عليهم  يتعين  حيث  االنتخابات  في  الصغيرة  الدوائر  في  الموجودة 

الخاصة إلدارة الحملة. 

ر ٣١ف Lo٤١

األحزاب/ الحركات 

تحيا تونس

الحزب الدستوري الحر

البديل التونسي

عيش تونسي

األحزاب/ الحركاتشعارات األحزاب / الحركات

 Tahya Tounes

 Al Hizb Adostouri
 Alhorr- Free

 Dostourian Party

 Al-Badil Al-Tounsi –
 Tunisian Alternative

 Aich Tounsi

ت . تحديد الفترة:

يمنح القانون االنتخابي التونسي ٢١ يوًما من الحمالت الرسمية + يوم واحد من الصمت االنتخابي، لذلك قمنا 

بنشر فرقنا الميدانية بدًءا من ١٤ سبتمبر إلى ٥ أكتوبر ل مدة ٢٢ يوما. 

فرقنا  نشر  في  واصلنا  فقد  االنتخابي  الصمت  يوم  في  بحمالت  القيام  من  المرشحين  منع  من  الرغم  وعلى 

الميدانية لضمان عدم ارتكاب أي انتهاكات للقانون االنتخابي واإلبالغ عما قد تم احترام اللوائح أم ال. 

٢٠١٩/١٤/٠٩
إطالق الحملة الرسمية 

ونشر الراصدين الميدانيين
٢٠١٩/٠٦/١٠
يوم اإلقتراع

 ٢٠١٩/٠٥/١٠
الصمت االنتخابي
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تم استخدام المنهجية األصلية لرصد تمويل الحملة لتخصيص فترة أكبر من الرصد في التجربتين الماضيتين. 

تراوحت الفترات السابقة من شهر ونصف إلى أسبوعين من الرصد الميداني قبل الحملة. تمثلت أهداف النشر 

المبكر بشكل رئيسي في: ضمان احترام تقويم الحملة واختبار منهجيتنا! كان ال بد من إعادة تعديل فترة 

المالحظة لتغطي فترة الحملة الرسمية فقط نظرا للظروف غير العادية التي شهدتها انتخابات سنة ٢٠١٩ 

واالنتخابات الرئاسية المدفوعة بوفاة الرئيس الراحل "الباجي قائد السبسي". 

٣. المحاور الرئيسية للرصد: 

تواصل منظمة أنا يقظ االعتماد على المكونات األساسية لمنهجيتها األصلية لرصد تمويل الحملة. وترتكز 

التي تعتبر أيضا ثالث مسائل رئيسية  أيًضا بجوانب المرصد)  هذه المنهجية على ثالثة ركائز أساسية (ُتعرف 

متعلقة بتمويل الحملة في تونس:

 اإلنفاق (المصاريف):

(PF) االمتثال للوائح التمويل السياسي

يفسر إصرارنا على هذا الجانب بسببين رئيسيين.

 في حالة عدم قيام بعض األحزاب / المتنافسين السياسيين بنشر تقاريرهم المالية عن الحملة (+ ما قبل 

الحملة)، فستعتمد منظمة أنا يقظ على تقديراتها لإلنفاق التي ستكون المعلومات / المرجع الوحيد المتاح 

كأداة  ذلك  استخدام  وسيتم  السياسي.  التمويل  لوائح  مع  االمتثال  ومستوى  اإلنفاق  حول  للجمهور 

لالنتخابات  علنية  المالية  تقاريرهم  جعل  على  المتسابقين  سيجبر  مما  العقوبات  تنفيذ  أجل  من  للمناصرة 

المستقبلية. 

 السبب الثاني هو أن رصد تمويل الحملة قد أثبت أنه عنصر رئيسي ومصدر قّيم للمعلومات خالل االنتخابات 

مدى  أي  وإلى  المتنافسين  إنفاق  عادات  حول  النتائج  أهم  بعض  قدم  قد  أنه  حيث   .٢٠١٤ لسنة  البرلمانية 

المستقلة  العليا  للهيئة  والرصد  التتبع  منهجية  في  رئيسي  عيب  عن  النقاب  كشف  كما  للوائح.  يمتثلون 

لالنتخابات ودائرة المحاسبات. كشفت المقارنة بين بعض نتائج التتبع ونتائج الرصد الرسمية لمراقبي الهيئة 

ونقص  المنهجيات  في  االختالف  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويرجع  كبير.  فرق  عن  لالنتخابات  المستثلة  العليا 

بنا  الخاصة  الرصد  مهمة  أن  من  واثقون  فنحن  وبالتالي،  االنتخابات.  إدارة  هيئة  تستخدمها  التي  الموارد 

ضرورية للغاية للكشف عن انتهاكات المتنافسين و / أو االمتثال وتقديم مرجع / مصدر ثاني للمعلومات 

حول اإلنفاق. 

١

٢

أ 
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الذي   (PET) الموازية  النفقات  تتبع  نظام  في  المتسابق  نفقات  لتقدير  إليها  نلجأ  التي  المنهجية  تتمتثل 

يعتمد بشكل كبير على عنصرين رئيسيين: 

١- بيانات الرصد الميدانية الدقيقة والمحددة خالل أنشطة الحمالت والمقابالت (مع األحزاب السياسية). يتم 

تدريب وإعداد فرقنا الميدانية على الكشف عن العدد / الكمية "المستخدمة" الدقيقة من السلع / الخدمات 

المعبأة واإلبالغ عنها خالل كل نشاط حملة. يمكننا تقدير التكلفة العامة أو "اإلنفاق" لكل نشاط من خالل 

لذلك، نركز بشكل كبير على صحة ودقة مالحظات ورصد  الكمي.  للجانب  إرسال تقديرات دقيقة وحقيقية 

فريقنا. 

مرحلة  إلى  سابق  وقت  في  تجميعه  تم  الذي  المحصود  بالتقدير  الميداني  الرصد  نتيجة  اقتران  لنا  يوفر   -٢

الميدانية  المراقبة بتقدير أكثر واقعية لإلنفاق الفعلي لألحزاب السياسية خالل فترة الحملة. قامت فرقنا 

إعداد جدول تقدير التكلفة قبل فترة الحملة الرسمية (تم تحديثها، في بعض المناسبات، أثناء المهمة) من 

بشكل  البلديات  من  واحدة  كل  في  الخدمات  ومقدمي  الموردين  من  أسعار  عروض  على  الحصول  خالل 

لكل  المنفصل  التكلفة  تقدير  جدول  بإعداد  الماليون  والمحللون  البيانات  محللو  بعد  فيما  وقام  مستقل. 

بلدية الذي تم استخدامه الحًقا لحساب تقدير تكلفة كل واحد من األنشطة التي نفذتها مختلف القوائم 

المختارة.

  شراء األصوات:

إلى  باإلضافة  تونس،  في  المناطق  من  العديد  في  ومتكررة  سائدة  ممارسة  األصوات  شراء  أن  نعتقد  نحن 

زيادة القدرة التنافسية لالنتخابات، وأن هذه الظاهرة ستثبت أنها مشكلة بارزة. كما يعتبر شراء األصوات 

الريفية  المناطق  في  والشباب  النساء  (خاصة  الناخبين  فئات  من  العديد  امتناع  وراء  الرئيسية  األسباب  أحد 

والحضرية) نظرا ألنه قد خلق شعوًرا بخيبة األمل واإلحباط في أعقاب االنتخابات عندما يختفي المرشحون 

المنتخبون مع الوعود التي قطعوها خالل الحملة. 

تجعل طبيعة شراء األصوات من الصعب تتبعه وإثباته ألنه يحدث في الغالب خلف أبواب مغلقة وبطريقة 

غير متوقعة مما يضع المالحظين أمام الشائعات والنظريات. لم نتمكن من رصد وإثبات أي حاالت من شراء 

األصوات خالل مهمتنا األخيرة للرصد. 

ب 
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تم إجراء استطالع حول شراء األصوات في انتخابات البلدية لسنة ٢٠١٨ كجزء من منهجيتنا. وكان الغرض 

من ذلك إتاحة فهم أفضل للظروف التي تزدهر فيها هذه الظاهرة وتأثيرها المحتمل للعملية االنتخابية. 

أوضح االستطالع أن ٨١٪ من المقابالت لم تعكس الثقة باألحزاب السياسية و ٨٨٪ يوافقون على أن المال 

يؤثر على السياسة و ٨٥٪ من هذه النسبة األخيرة يجدون أن آثاره سلبية.

وإتقان  وتطوير  أفضل  بشكل  الظاهرة  هذه  بفهم  سيسمح  الجانب  لهذا  المستمر  الرصد  أن  نعتقد  نحن 

األهداف  تقتصر  ال  لها.  فهمنا  تشكيل  في  تساعد  أن  يمكن  التي  المعلومات  وتوليد  فعالة  رصد  طريقة 

الرئيسية وراء محاوالتنا لرصد شراء األصوات على منع شراء األصوات ومحاسبة للمخالفين بل تشمل أيضا 

النجاح في إصالح اإلطار القانوني وتعزيز العملية االنتخابية في هذه العملية. 

  إساءة استخدام موارد الدولة:

أثبت هذا الجانب أنه مسألة أقل إثارة للقلق إلى حد ما خالل التجارب السابقة حيث لم نرصد أي انتهاكات كبيرة 

في  متزايدة  أهمية  له  يكون  أن  المرجح  من  أنه  نتوقع  زلنا  ما  ذلك،  ورغم  برمتها).  العملية  على  (تؤثر 

المستقبل. 

تعتمد منهجية الرصد بشكل رئيسي على نشاطين:

١- زيارة يومية لمختلف اإلدارات التونسية لمالحظة ما إذا كان هناك أي أنشطة / مواد للحملة داخلها من 

قبل المسؤولين أو وكالء األحزاب.

٢- الرصد المستهدف ألنشطة الحملة للتحقق مما إذا كان هناك أي إساءة استخدام لموارد الدولة. وينطوي 

لبعض  للترويج  ضيوف  كمتحدثين  التجمعات  في  حكوميين  مسؤولين  وجود  على  أساسي  بشكل  ذلك 

المتنافسين على حساب اآلخرين أو استخدام المعدات / السيارات الحكومية ألغراض الحملة.

اضطلع الراصدون الميدانيون بدور رئيسي في رصد إساءة استخدام موارد الدولة جنبا إلى جنب عمل محللي 

البيانات (التحديد الكمي للزيارات واالنتهاكات). لقد قدم التدريب للراصدين الميدانيين فهما لما تعنيه موارد 

الدولة وكيف يمكن إساءة استخدامها في السياق االنتخابي. ومع ذلك، فقد تم تطوير نماذج التقارير بحيث 

المشروع  مدير  يحدد  حيث  الدولة  موارد  استخدام  لـإساءة  المحتملة  الحاالت  عن  باإلبالغ  الراصدون  يقوم 

حاالت  في  ارتكبت  قد  الدولة  موارد  استخدام  إساءة  كانت  إذا  ما  المركزي  الفريق  في  اآلخرون  واألعضاء 

فردية.

ت 



ر ٣١ف Lo٤٥

المشاركة في األنشطة  الميدانيين  الراصدين  الواليات بأن يطلبوا من  العامة: يتم توجيه منسقي  األنشطة 

العامة (مثل افتتاح المدارس واالحتفاالت العامة وما إلى ذلك) لمالحظة ما إذا كان هناك أي حملة. وينطوي 

ذلك على وجود مواد الحملة أو ممثلي المتنافسين أو المؤسسات العمومية يتحدثون لصالح أو ضد متسابق 

معين. إذا ذكر أحد المنظمين على سبيل المثال أن افتتاح مدرسة جديدة هو بفضل وزير التعليم وذكر أيًضا 

أنه مرشح في االنتخابات القادمة، فقد تم االتفاق على أنه سيكون مؤهًال إلساءة استخدام موارد الدولة.

(التجمعات  الحملة  أنشطة  في  المشاركة  الميدانيين  الراصدين  من  الواليات  منسقو  يطلب  الحملة:  أنشطة 

وحفالت الحمالت وغيرها) لمعرفة ما إذا تم استخدام الموارد العمومية أو توزيعها خالل هذه األنشطة. 

أنظمة  استخدام  أو  المنظمين  أو  المشاركين  لنقل  الحكومية  المركبات  استخدام  ذلك  يشمل  أن  ويمكن 

أو  اجتماعات  بعقد  المتنافسين  لبعض  ُيسمح  كان  إذا  ما  رصد  أيًضا  المنهجية  تتطلب  الجمهور.  مخاطبة 

أنشطة أخرى في المباني العمومية التي ال يستطيع المتسابقون اآلخرون النفاذ إليها. أخيًرا وليس آخًرا، تم 

مع  تتعارض  بطريقة  األنشطة  في  يشاركون  العموميون  الموظفون  كان  إذا  ما  لمالحظة  فريقنا  توجيه 

القوانين واللوائح.

على  كان  التي  العمومية  بالمؤسسات  قوائم  وضع  الواليات  منسقي  من  طلب  العمومية:  المؤسسات 

إلى  العمومية  المؤسسات  تشير  الحمالت.  على  أدلة  عن  للبحث  أسبوعيا  زيارتها  الميدانيين  الراصدين 

والصحية  التعليمية  المؤسسات  مثال:  بانتظام.  إليها  النفاذ  للجمهور  يمكن  التي  واإلدارات  المؤسسات 

والمكاتب الحكومية. ركز الرصد على وجود مواد الحملة في هذه األماكن كدليل على استمرار الحملة (أيًضا 

إذا لم يتم تنفيذها من قبل الموظفين العموميين). ومثلما ذكر أعاله، يطلب من الراصدين بأن يبلغوا عن 

حاالت إساءة استخدام موارد الدولة المحتملة وفيما بعد يقوم الفريق المركزي باصدار الحكم النهائي.

الجوانب المهمة والحيوية من المؤسسات العمومية ولهذا قمنا بتضمين رصد صالة  تعتبر المساجد أحد 

للمؤسسات   ٤ رقم  المرجعية  القائمة  في  (مدرجة  البلديات  في  الرئيسية  المساجد  بعض  في  الجمعة 

العمومية).

الحكومية  التسجيل  لوحات  ذات  المركبات  عن  البحث  الميدانيين  الراصدين  من  ُطلب  العمومية:  المركبات 

المستخدمة ألغراض الحملة. تمتلك مختلف الوزارات لوحات تسجيل مختلفة. وقد ثبت أنه من شأن ذلك أن 

والتي  العموميين  للموظفين  توفيرها  يتم  التي  المركبات  بين  التفريق  الصعب  من  كان  ألنه  تحدًيا  يشكل 

يمكن استخدامها ألسباب شخصية والمركبات العمومية األخرى التي ليست كذلك.
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  الهيكل التنظيمي:

يتكون فريق رصد تمويل الحملة من مكونين رئيسيين: 

-فريق ميداني.

-فريق أساسي. 

يعتمد الفريقان بشكل كامل على بعضهما البعض. 

-مقدمة موجزة لألدوار والمسؤوليات: 

أ- يتمثل الفريق األساسي في الفريق المركزي الموجود في تونس العاصمة (ولكنه ال يقتصر عليه) وإدارة 

استقبال وتحليل وتفسير البيانات التي يتم جمعها من قبل فرق الرصد الميدانية. ويتألف من:

- يشرف مدير المشروع على تنفيذ المشروع ويضمن تحقيق األهداف:

o تنفيذ خطة العمل

o إدارة الفريق األساسي بشكل رئيسي ومتابعته على مستوى اإلدارة الفرعية

o إنتاج المحتوى (التدريب والتقارير)

o تدريب الفريق

o التواصل الخارجي

ث 

محللو البيانات 

والمحللون الماليون

محاسب 

المنسق الميداني

منسق المشروع

محلل قانوني

الراصدون الميدانييونالمنسقين الجهويين
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- المنسق الميداني (FC) هو العنصر الرئيسي في نجاح مهمة الرصد. يدير المنسق الميداني األنشطة اليومية 

للفرق:

o التحقق من خطط النشر وتأكيد التخطيط

o مراجعة التقارير والقوائم المرجعية 

o إدارة التواصل الداخلي العام

o حل النزاعات الصغيرة 

- يقدم المحلل القانوني تحليًال للنص القانوني الذي يحكم تمويل الحملة وتوصيات حول كيفية تعزيز اإلطار 

القانوني للمستقبل. 

-يعتبر محللو بيانات / المحللون الماليون عناصر فاعلة رئيسية في الفريق حيث يتولون مسؤولية استقبال 

البيانات المجموعة ومراجعتها ومعالجتها (القوائم المراجعية). لقد قام جميع هؤالء األفراد بإدارة جانب 

تتبع النفقات الموازية (PET) لهذا المشروع. 

-يدير المحاسب جميع الجوانب المالية لهذا المشروع.

- ينسق المساعد اإلداري الجزء اللوجستي من المشروع.

ب- الفريق الميداني الموجود في ١٢ بلدية مختلفة (١٢ والية مختلفة). يتكون هذا الفريق من:

- المنسقون الجهوييون: يعتبر المنسقون الجهوييون الثمانية جهات االتصال بين أعضاء الفريق األساسي 

الميدانيين  الراصدين  جداول  وإدارة  إعداد  عن  مسؤولون  فإنهم  ذلك،  إلى  باإلضافة  الميدانيين.  والراصدين 

(رصد أنشطة الحمالت وزيارات المؤسسات العمومية واالجتماع مع أصحاب المصلحة). وقد تم توجيههم 

للتحقق من أي معلومات مقدمة من أي عضو في الفريق الميداني قبل اتخاذ قرار بشأنها. كما يطلب منهم 

تقديم تقارير األنشطة األسبوعية. 

يدير المنسقون المقيمون أيًضا جانًبا إدارًيا صغيًرا حيث أنهم مكلفون بجمع نماذج الرصد والوثائق المالية 

لفرقهم. 

كل  حجم  يعتمد  المعينة.  الثماني  االنتخابية  الدوائر  في  ميداني  راصد   ٤٧ نشر  تم  الميدانييون:  الراصدون   -

فريق على الموارد البشرية المتاحة وحجم الدائرة االنتخابية. غطى الراصدون الميدانيون جميع أنواع األنشطة 

الدعائية التي تحدث في دوائرهم: 



L ر ٣١ف Lo٤٨

- التجمعات والحفالت واالحتفاالت (مثال: حفالت الختان والزفاف)

- المناسبات العمومية (األعياد الوطنية). 

- أيام السوق األسبوعية المحلية.

- المؤسسات العمومية (بما في ذلك المساجد: صالة الجمعة)

.(DTD) الحمالت التي تنطوي على المقابالت المباشرة -

تم نشر الراصدين الميدانيين في مناطقهم المحددة لمدة ٢٢ يوًما (٢١ يوم للحملة رسمية + يوم صمت 

انتخابي واحد. كما قام كل فريق برصد أكبر قدر ممكن من األنشطة واألنشطة في الحمالت بناء على جدول 

زمني متداول صممه المنسقون الجهوييون بالتعاون والموافقة من الفريق األساسي. 

من  كان  ذلك،  ومع  الميداني.  للراصد  بالنسبة  العمل  يوم  عليه  سيبدو  ما  توقع  الصعب  من  يكون  ما  غالبا 

المفيد للغاية وضع جدول عمل مؤقت كتوضيح للعمل الذي سيقوم به الراصدون. وقد ساعد ذلك أيًضا في 

تقدير عدد األنشطة التي يمكن للراصد الميداني القيام بها في يوم العمل العادي. 

 / الحكومية  المؤسسات  إلى  الزيارات  خاصة  بانتظام  األنشطة  بعض  تنفيذ  سيتم  أنه  نفترض  بدأنا  لقد 

األسواق  أيام  أثناء  الحمالت  مالحظة  غرار  على  مسبقا  األنشطة  هذه  لبعض  التخطيط  تم  كما  العمومية. 

األسبوعية نظرا ألن مواعيد هذه األسواق األسبوعية معروفة مسبقا.

وفيما يتعلق باألنشطة األخرى، فقد كان من الممكن فقط التخطيط للرصد قبل وقت قصير من حدوثها 

ألنه غالبا ما ال تتوفر المعلومات إال قبل وقت قصير من حدوثها وهو ما شكل بدوره أحد التحديات الرئيسية 

التي واجهتها مهمة المالحظة هذه. وقد تمثلت هذه األنشطة في األنشطة العمومية وخاصة أنشطة 

 .(DTD) الحمالت وأنشطة المقابالت المباشرة

تم توجيه المنسقين الجهويين للبقاء على اتصال مع الهيئات الفرعية (IRIEs) باإلضافة إلى مديري الحمالت 

في قوائم المتنافسين. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا يمثل تحدًيا خاصة عندما يتعلق األمر بفرق الحمالت حيث 

لم يكن معظمهم مستقبليين كما هو متوقع وكان على الفرق الميدانية االعتماد على معلومات الهيئات 

الفرعية باالضافة إلى شبكاتهم الشخصية من أجل تغطية أكبر عدد من أنشطة الحملة.

من المهم أيًضا مالحظة أنه عندما يتعلق األمر بأنشطة المقابالت المباشرة (DTD) فإن فريقنا قد وجد 

صعوبة في الحصول على المعلومات مسبقا.
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 وعندما استفسروا عن غياب أنشطة المقابالت المباشرة في الجداول على مستوى الهيئات الفعرية فقد تم 

إخبارهم أن هذا النوع من األنشطة ليس إلزاميا للكشف عنه نظرا لطبيعته "العفوية". كما قدمت لنا نفس 

اإلجابة أيضا من قبل بعض قوائم المتنافسين. 

مثال على جدول متجدد مشغول إلى حد ما لفريق مالحظة واحد (ما ال يقل عن ٢ مالحظين):

النشاطالوقت 
٧ صباًحا - ١٠ صباًحا

١٠ صباًحا - ١٠:٣٠ صباًحا

١٠:٣٠ صباًحا - ١١:٣٠ صباًحا

زيارة السوق األسبوعي 

التنقل إلى منطقة الرصد (حسب المسافات بين مناطق الرصد)

زيارة المؤسسة / اإلدارة العمومية والمناطق المجاورة

التنقل إلى منطقة الرصد١١:٣٠ صباًحا - ١١:٤٥ صباًحا

استراحة (عادة ما تعتمد على األنشطة وتفضيالت الراصد الميداني)١٢:٠٠ ظهرا - ١ ظهرا

رصد أحد أنشطة المقابالت المباشرة١ ظهرا - ٢:٣٠ مساًء

التنقل إلى منطقة الرصد٢:٣٠ - ٢:٤٥ مساًء

رصد نشاط الحملة٤ مساًء - ٦ مساًء

جمع معلومات اليوم والتواصل مع المنسقفي وقت الحق 

مثال على الجدول المتجدد: فريق قفصة ١
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النتائج:

أ . اإلنفاق: تقرير تتبع النفقات الموازية:

تقديم:

ويقدم  الميدانيين  الراصدين  من  المستلمة  الكمية  البيانات  تحليل  إلى  التقرير  من  القسم  هذا  يهدف 

التقديرات التي رسمها فريق المحللين لنتائج اإلنفاق التفصيلية في الدوائر االنتخابية الثماني. 

الثانية  التكلفة.  تضمنت الخطوة  ركز الفريق، كخطوة أولى،  على تطوير القوائم المرجعية وجدول تقدير 

جمع وتحليل البيانات: 

-تتبع النفقات الموازية (جدول تتبع النفقات الموازية) 

- جدول تتبع القائمة المرجعية 

- الجدول الموجز 

يتم استخدام هذه المكونات الثالثة لرصد تمويل الحملة لألحزاب الثمانية:

النهضة 
نداء تونس
تحيا تونس

التيار الديمقراطي
عيش تونسي 

قلب تونس
البديل التونسي

الحزب الدستوري الحر

تونس ١
تونس ٢
سوسة

صفاقس ١
صفاقس ٢ 

قفصة 
بنزرت 
الكاف

المتنافسون السياسيون والدوائر االنتخابية

تم اإلشراف على هذه المناطق من قبل ٨ منسقين جهويين وتغطيتها من قبل ٤٧ راصد ميداني باستخدام 

القوائم المرجعية الـخمسة خالل فترة الحملة.
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١. مقدمة عامة: 

العمومي  والنشاط  الحملة  (نشاط  أعاله  المذكورة  الخمسة  المرجعية  القوائم  على  التحليل  يعتمد 

والمؤسسة العامة وأيام السوق والمقابالت المباشرة للحمالت) التي تم توفيرها للراصدين الميدانيين في 

نسخ ورقية (ورق) وفي نسخ إلكترونية (نماذج إلكترونية).

ينتج عن جمع هذه النتائج ١٠٢٤ قائمة مرجعية تنقسم إلى:

- ٥١١ أنشطة الحملة؛ 

- ٠ نشاط عمومي؛ 

- ٨٩ أنشطة المؤسسات العمومية؛ 

- ١٦٠ أنشطة أيام السوق 

- ٢٦٤ أنشطة المقابالت المباشرة (انظر الجدول ١: عدد القوائم المرجعية حسب المنطقة) 

المؤسساتالمناسبات العامةأنشطة الحملة
المقابالت المباشرةأيام السوق العمومية

٤٧٠٠٢١٢٠تونس ١

١٩٩٠٠٩٤٤تونس ٢

٦٢٠٩٤٣٧٨صفاقس ١

٣٠٠٥١٤٣٥صفاقس ٢

٤٩٠٠٦١٠قفصة

١٥٠٠٢٠١٦بنزرت

٦٦٠٠٢٣٢٨سوسة

٤٣٠٧٥٢٤٣٣الكاف

٥١١٠٨٩١٦٠٢٦٤اإلجمالي

جدول رقم ١: عدد القوائم المرجعية حسب المنطقة



تم استخدام المنهجية األصلية لرصد تمويل الحملة لتخصيص فترة أكبر من الرصد في التجربتين الماضيتين. 

تراوحت الفترات السابقة من شهر ونصف إلى أسبوعين من الرصد الميداني قبل الحملة. تمثلت أهداف النشر 

المبكر بشكل رئيسي في: ضمان احترام تقويم الحملة واختبار منهجيتنا! كان ال بد من إعادة تعديل فترة 

المالحظة لتغطي فترة الحملة الرسمية فقط نظرا للظروف غير العادية التي شهدتها انتخابات سنة ٢٠١٩ 

واالنتخابات الرئاسية المدفوعة بوفاة الرئيس الراحل "الباجي قائد السبسي". 

٣. المحاور الرئيسية للرصد: 

تواصل منظمة أنا يقظ االعتماد على المكونات األساسية لمنهجيتها األصلية لرصد تمويل الحملة. وترتكز 

التي تعتبر أيضا ثالث مسائل رئيسية  أيًضا بجوانب المرصد)  هذه المنهجية على ثالثة ركائز أساسية (ُتعرف 

متعلقة بتمويل الحملة في تونس:

 اإلنفاق (المصاريف):

(PF) االمتثال للوائح التمويل السياسي

يفسر إصرارنا على هذا الجانب بسببين رئيسيين.

 في حالة عدم قيام بعض األحزاب / المتنافسين السياسيين بنشر تقاريرهم المالية عن الحملة (+ ما قبل 

الحملة)، فستعتمد منظمة أنا يقظ على تقديراتها لإلنفاق التي ستكون المعلومات / المرجع الوحيد المتاح 

كأداة  ذلك  استخدام  وسيتم  السياسي.  التمويل  لوائح  مع  االمتثال  ومستوى  اإلنفاق  حول  للجمهور 

لالنتخابات  علنية  المالية  تقاريرهم  جعل  على  المتسابقين  سيجبر  مما  العقوبات  تنفيذ  أجل  من  للمناصرة 

المستقبلية. 

 السبب الثاني هو أن رصد تمويل الحملة قد أثبت أنه عنصر رئيسي ومصدر قّيم للمعلومات خالل االنتخابات 

مدى  أي  وإلى  المتنافسين  إنفاق  عادات  حول  النتائج  أهم  بعض  قدم  قد  أنه  حيث   .٢٠١٤ لسنة  البرلمانية 

المستقلة  العليا  للهيئة  والرصد  التتبع  منهجية  في  رئيسي  عيب  عن  النقاب  كشف  كما  للوائح.  يمتثلون 

لالنتخابات ودائرة المحاسبات. كشفت المقارنة بين بعض نتائج التتبع ونتائج الرصد الرسمية لمراقبي الهيئة 

ونقص  المنهجيات  في  االختالف  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويرجع  كبير.  فرق  عن  لالنتخابات  المستثلة  العليا 

بنا  الخاصة  الرصد  مهمة  أن  من  واثقون  فنحن  وبالتالي،  االنتخابات.  إدارة  هيئة  تستخدمها  التي  الموارد 

ضرورية للغاية للكشف عن انتهاكات المتنافسين و / أو االمتثال وتقديم مرجع / مصدر ثاني للمعلومات 

حول اإلنفاق. 

L ر ٣١ف Lo Lo٥٢

أ- نشاط الحملة: 

الحملة  المعينة وقوائمها خالل فترة  السياسية  التي تنظمها األحزاب  الحملة هي جميع األنشطة  أنشطة 

والتظاهرات  الحزبية  واالجتماعات  الصحفية  المؤتمرات  من  األنشطة  هذه  تختلف  أن  يمكن  الرسمية. 

والمقاهي والتجمعات السياسية التي تنظمها األحزاب السياسية واالئتالفات والحركات وقوائمها.

وفيما يتعلق بأنشطة الحمالت في هذا التحليل، فقد تم جمع ٥١١ قائمة مرجعية تتمثل فيما يلي: 

- ١٢٧ قائمة مرجعية لحركة النهضة التي تمثل ٢٥٪ 

- ٣٦ قائمة مرجعية لنداء تونس التي تمثل ٧٪ 

- ٢٨ قائمة مرجعية لتحيا تونس التي تمثل ٥٪ 

- ٨ قوائم مرجعية للتيار الديمقراطي التي تمثل ٢٪ 

- ٥٣ قائمة مرجعية لعيش تونسي التي تمثل ١٠٪ 

- ٣٢ قائمة مرجعية لقلب تونس التي تمثل ٦٪ 

- ٢٨ قائمة مرجعية للبديل التونسي والتي تمثل ٥٪ 

- ١٩٩ قائمة مرجعية للحزب الدستوري الحر والتي تمثل ٣٩٪ 

(انظر الرسم البياني رقم ١:٪ القوائم المرجعية ألنشطة الحملة حسب األحزاب السياسية)

   الرسم البياني رقم ١:٪ القوائم المرجعية ألنشطة الحملة حسب األحزاب السياسية 
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ب- األنشطة العمومية:

واألنشطة  العطل  أثناء  تحدث  التي  باألنشطة  خاص  بشكل  العمومية  لألنشطة  المرجعية  القوائم  تتعلق 

المتنافسون  إذا كان  للتحقق مما  الحمالت، فقد قمنا برصد هذه األنشطة  الرسمية. وعلى عكس أنشطة 

يستغلون هذه األنواع من األنشطة ألغراض الحملة. يمكن أن يسمح لنا رصد هذه األنشطة بالتحقق مما إذا 

المتعلقة  االنتهاكات  عن  نبحث  أننا  يعني  ما  وهو  الدولة.  لموارد  انتهاكات  أو  مخالفات  أي  هناك  كانت 

باستخدام أو إساءة استخدام هذه الموارد لصالح حزب معين / ائتالف / حركة معينة أو ضد أحزاب أخرى.

شارك راصدونا الميدانيون في نشاطين عامين (الهيئة العليا المستثلة لالنتخابات: تقديم الترشيح الرئاسي) لم 

تظهر خاللهما أي إشارة على إساءة استخدام موارد الدولة.

ج - أنشطة المؤسسات العمومية:  

دوائرهم  في  العمومية  واإلدارات  المؤسسات  لمختلف  منتظمة  بزيارات  القيام  المالحظين  من  ُطلب 

الزيارات  زودتنا هذه  لقد  بالذات.  الغرض  بقائمة مرجعية محددة لهذا  بتزويدهم  االنتخابية. وبالتلي، قمنا 

أحياًنا  يكونوا  أن  يمكن  والذين  ودعمهم  المتنافسين  قبل  من  القانون  باحترام  يتعلق  فيما  بمعلومات 

موظفين عموميين. ال تقتصر موارد الدولة على الموارد المادية بل يمكن أن تشمل أيًضا إساءة استخدام 

السلطة لتوفير مزايا للمتنافس السياسي أو إلعاقة حملة أخرى. 

زيارة  بـإجراء ٨٩  العمومية وقد قاموا  للمؤسسات  الميدانيين في ٨٩ قائمة مرجعية  الراصدين  إرسال  تم 

لبعض اإلدارات العمومية المحلية. وصفت الزيارات ما يلي:

- ٤ قوائم مرجعية للنهضة التي تمثل ٢٩٪؛ 

- ٩ قوائم مرجعية لنداء تونس التي تمثل ٦٤٪؛  

- ١ قائمة مرجعية للحزب الدستوري الحر والتي تمثل ٧٪ 

د - أنشطة أيام السوق: 

السوق  أيام  خالل  تجري  حملة  أنشطة  أي  تحديد  في  السوق  ليوم  المرجعية  القائمة  من  الهدف  يتمثل 

المحلية األسبوعية العادية. تم توجيه راصدينا لزيارة أيام السوق هذه من أجل مالحظة أي إنفاق محتمل 

على الحملة في هذه األنواع من األماكن. كما يوفر ذلك أيًضا معلومات حول إساءة االستخدام المحتملة 

لموارد الدولة (المسؤولون العموميون، السلع العامة).
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شاركت فرقنا الميدانية ١٥٩ نشاط أليام السوق التي تم استخدامها من قبل األحزاب التالية:

- ٤٨ قائمة مرجعية لحركة النهضة والتي تمثل ٣٠٪ 

- ١٣ قائمة مرجعية لنداء تونس التي تمثل ٨٪ 

- ١١ قائمة مرجعية لتحيا تونس التي تمثل ٧٪ 

- ١٤ قوائم مرجعية للتيار الديمقراطي التي تمثل ٩٪ 

- ٢١ قائمة مرجعية لعيش تونسي والتي تمثل ١٣٪ 

- ٢٢ قائمة مرجعية لقلب تونس والتي تمثل ١٤٪ 

- ١٢ قائمة مرجعية للبديل التونسي والتي تمثل ٨٪ 

- ١٨ قائمة مرجعية للحزب الدستوري الحر والتي تمثل ١١٪ 

(انظر الرسم البياني رقم ٢:٪ القوائم المرجعية ألنشطة يوم السوق حسب األحزاب السياسية) 

الرسم البياني رقم ٢:٪ القوائم المرجعية ألنشطة يوم السوق حسب األحزاب السياسية
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هـ - أنشطة المقابالت المباشرة: 

 / المرشحين  بين  المباشرة  التفاعالت  ترصد  نماذج  المباشرة  المقابالت  لحمالت  المرجعية  القوائم  تعتبر 

ممثلي الحزب واألشخاص اآلخرين. لم يتم الكشف عن هذه األنشطة في معظم الحاالت ويبدو أنه قد زاد 

عددها في السنوات الخمس الماضية. زاد المتنافسون السياسيون من طريقة التواصل المباشر الخاصة بهم 

وأصبحوا أكثر اعتمادًا على الحمالت المباشرة أكثر من أي نوع آخر. 

الحظ الراصدون الميدانيون ٢٦٣ نشاط مقابلة مباشرة تتوزع على النحو التالي: 

- ٣٢ قائمة مرجعية لحركة النهضة والتي تمثل ١٢٪ 

- ٢٦ قائمة مرجعية لنداء تونس التي تمثل ١٠٪ 

- ٢٢ قائمة مرجعية لتحيا تونس التي تمثل ٨٪ 

- ١٩ قائمة مرجعية للتيار الديمقراطي التي تمثل ٧٪ 

- ٦٢ قائمة مرجعية لعيش تونسي والتي تمثل ٢٣٪ 

- ٤٩ قائمة مرجعية لقلب تونس والتي تمثل ١٩٪  

- ٤٣ قائمة مرجعية للبديل التونسي والتي تمثل ١٦٪ 

- ١٠ قوائم مرجعية للحزب الدستوري الحر والتي تمثل ٤٪ 

(انظر الرسم البياني رقم ٣: النسبة المئوية للقوائم المرجعية ألنشطة المقابالت المباشرة حسب األحزاب السياسية)

الرسم البياني رقم ٣: النسبة المئوية للقوائم المرجعية ألنشطة المقابالت المباشرة حسب األحزاب السياسية 
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٢. تحليل الحملة المالية:

الحملة  خالل  الدوائر  حسب  الـثمانية  السياسيين  للمتنافسين  المالي  اإلنفاق  بتحليل  الجزء  هذا  في  نقوم 

االنتخابية (١٩/٠٩/١٤ - ١٩/١٠/٠٥) ونرى ما إذا كانوا قد تجاوزوا الحد األقصى لإلنفاق حسب الدوائر وهو 

ما يمكننا رؤيته في الجدول رقم ٢: سقف اإلنفاق حسب المنطقة (يمثل سقف اإلنفاق خمسة أضعاف 

المخصصات العمومية). 

السقفالمنطقة

٨٣٧٨٤تونس ١

٨٦٨٠٨تونس ٢

٨١٣١٢صفاقس ١

٩١٢٤٨صفاقس ٢

٦٩٥٥٢قفصة

٩٠١٦٨بنزرت

٩٨٩٠٤سوسة

٥٤٥٠٤الكاف

                                              الجدول رقم ٢: سقف اإلنفاق حسب المنطقة                      الف دينار 



                                              الجدول رقم ٢: سقف اإلنفاق حسب المنطقة                      الف دينار 
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بدأ تحليل الحملة المالية في ١٤ سبتمبر وانتهى في ٥ أكتوبروقد الحظ راصدونا الميدانييون أنشطة الحملة 

القوائم  خالل  من  المتاحة  البيانات  من  ممكن  قدر  أكبر  وجمعوا  الثمانية  السياسية  األحزاب  لمختلف 

المرجعية الثالثة (نشاط الحملة / نشاط يوم السوق / نشاط المقابلة المباشرة).

ينقسم تحليل البيانات إلى ثالثة أقسام:

-حسب المتانفسين

-حسب الدائرة االنتخابية

-حسب اإلنفاق

يتعلق هذا القسم أدناه بجانب اإلنفاق في التحليل: 

النهضة

تضع البيانات التي تم جمعها وتحليلها حزب النهضة في المقام األول من حيث إجمالي اإلنفاق في المناطق 

مقابالت  نشاط   ١٧ و  السوق  يوم  في  نشاط   ٣٣ و  حملة  أنشطة  منها   ١١١) نشاط   ١٦١ تضم  التي  الثماني 

مباشرة).

حملة  على  اإلنفاق  إجمالي   :١٠ رقم  البياني  الرسم  أدناه  (انظر  تونسي.  دينار   ٣٢٧٥٩٤ اإلنفاق  إجمالي  يبلغ 

النهضة حسب المنطقة)

تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

تونس ١: ٣٦ نشاط (٢٧ نشاط للحملة و ٠ أنشطة ليوم السوق و ٠٦ أنشطة للمقابالت المباشرة) واإلنفاق 

اإلجمالي بقيمة ٩٩٩٨٠ ديناًر تونسي مما يعني أنهم تجاوزوا بالفعل الحد األقصى للسقف (٩٩٩٨٠ دينار 

تونسي التي تم إنفاقها> ٨٣٧٨٤ الحد األقصى للسقف بالدينار التونسي) بنسبة ١٩,٣٪. 

تونس ٢: ٢٠ نشاط (١٧ نشاط للحملة و ٠٣ نشاط من الباب إلى الباب) وإجمالي إنفاق ٣٣٤٨٦ دينار تونسي. 

سوسة:  ٢٩ نشاط (٢٠ نشاط للحملة و٠٩  يوم السوق) وإجمالي إنفاق ٤٠١٢٤,٤٠٠ دينار تونسي  

المباشرة)  للمقابالت  أنشطة   ٠٣ و  السوق  يوم  أنشطة   ٠٧ و  للحملة  نشاط   ١٣) نشاط   ٢٣  :١ صفاقس 

واإلنفاق اإلجمالي ٤٤٦١٦,٥٠٠ دينار تونسي  

صفاقس ٢: ١٩ نشاط (٠٩ أنشطة حملة، ٠٧ أنشطة يوم السوق و ٠٣ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق ١٦١٩٩ دينار تونسي.  



L ر  ف
Lo Lo٥٨

قفصة: ٠٨ أنشطة (٠٧ أنشطة حملة و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق ١٣٤٧٧ دينار تونسي. 

الكاف: ١٨ نشاط (١٤ نشاط للحملة و ٠٣ نشاط في يوم السوق و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق ٤٣١٨٩ دينار تونسي. 

بيزرت: ٠٨ أنشطة (٠٤ أنشطة حملة و ٠٤ أنشطة يوم السوق) وإجمالي إنفاق ٣٦٥٢٢ دينار تونسي 

يقارن هذا الرسم البياني إجمالي اإلنفاق خالل فترة الحملة من قبل حركة النهضة مقارنة بسقف اإلنفاق 

في الدوائر االنتخابية الثمانية. وقد وجدنا بناًء على التحليل أن النهضة تجاوزت السقف في منطقة تونس ١ 

بنسبة ١٩,٣٪.

الدوائر  في  النهضة  حركة  إنفاق  أن  نستنتج  الميدانية  المالحظة  خالل  من  المجمعة  البيانات  جعلتنا  كما 

السبعة المتبقية لم يتجاوز الحد األقصى لإلنفاق.

نداء تونس  -A

يبلغ إجمالي إنفاق نداء تونس ٨٠٦٧٦ دينار تونسي في الدوائر االنتخابية الثماني. أفادت فرقنا الميدانية أن 

حزب نداء تونس قد نّظم ٥٧ نشاًطا للحملة مقسمين على النحو التالي:

٣٧ نشاط انتخابًي و٠١ مؤسسة عمومية و٠٩ أنشطة يوم السوق و ١٠ أنشطة للمقابالت المباشرة. (انظر 

أدناه الرسم البياني رقم ١١: إجمالي نفقات حملة نداء تونس حسب المنطقة)

الرسم البياني رقم ١٠: إجمالي اإلنفاق على حملة حركة النهضة حسب المنطقة
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تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

تونس ١: ٠٤ أنشطة (٠٣ أنشطة حملة و ٠١ نشاط يوم سوق) وإجمالي إنفاق قدره ٢٩٣٥ دينار تونسي. 

تونس ٢: ٠٣ أنشطة (٠٢ أنشطة للحملة و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ٧٣٩٧ ديناًر 

تونسي. 

إنفاق قدره ٢٧٢٠ دينار  المباشرة) وإجمالي  للمقابالت  سوسة: ٠٤ أنشطة (٠٣ أنشطة حملة و ٠١ نشاط 

تونسي. 

صفاقس ١: ٢٣ نشاط (١٥ أنشطة حملة و ٠١ مؤسسة عمومية ونشاط يوم السوق و ٠٦ أنشطة للمقابالت 

المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ٢٩٢٨٥ دينار تونسي. 

صفاقس ٢: ١٥ نشاط (٠٨ أنشطة حملة و٠٦ أنشطة يوم السوق و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإنفاق 

إجمالي قدره ١٨٩٥٣,٥٠٠ دينار تونسي. 

قفصة: ٠٣ أنشطة (٠٢ أنشطة حملة و ٠١ نشاط يوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ٣٤٣٠ دينار تونسي. 

الكاف: ٠٢ أنشطة (٠١ نشاط حملة و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ٦٠٠ دينار تونسي. 

بيزرت: ٠٣ أنشطة (٠٣ أنشطة حملة) وإجمالي إنفاق قدره ١٥٣٥٥ دينار تونسي 

                                         الرسم البياني رقم ١١: إجمالي إنفاق حملة نداء تونس حسب المنطقة 



المتنافسون السياسيون والدوائر االنتخابية

تم اإلشراف على هذه المناطق من قبل ٨ منسقين جهويين وتغطيتها من قبل ٤٧ راصد ميداني باستخدام 

القوائم المرجعية الـخمسة خالل فترة الحملة.
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يقارن هذا الرسم البياني إجمالي إنفاق نداء تونس خالل فترة الحملة االنتخابية في الدوائر االنتخابية الثماني 

أنه لم يتم تجاوز سقف  إليها  التي توصلنا  النتائج  الذي يلخص  البياني  الرسم  مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر 

اإلنفاق من قبل أي قائمة مرشحة لنداء تونس. 

في الواقع، يظهر الرسم البياني إنفاًقا منخفًضا جًدا مقارنة بسقف اإلنفاق في الدوائر االنتخابية الثماني. من 

المهم أن نالحظ أننا نحسب التقديرات فقط بناًء على أنشطة الحملة التي الحظناها مباشرة. 

ت- تحيا تونس 

يساوي إجمالي اإلنفاق التقديري لقوائم حزب تحيا تونس في الدوائر االنتخابية الثماني ٥١٢٧٣ دينار تونسي. 

شارك راصدونا الميدانيون في ٥١ نشاط مقسمين على النحو التالي: 

٣١ نشاط دعائي، ٠٧ أنشطة يوم السوق و ١٣ نشاط للمقابالت المباشرة. (انظر أدناه الرسم البياني رقم ١٢: 

إجمالي نفقات حملة تحيا تونس حسب المنطقة)

تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

تونس ١: ٠٦ أنشطة الحملة (٠٤ أنشطة الحملة و ٠٢ أنشطة يوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ٧٩٦٥ دينار 

تونسي. 

وإجمالي  المباشرة)  للمقابالت  نشاط   ٠٢ و  السوق  يوم  نشاط   ٠١ حملة،  أنشطة   ٠٧) أنشطة   ١٠  :٢ تونس 

إنفاق قدره ٨٠٠٤ دينار تونسي. 

وإجمالي  المباشرة)  للمقابالت  أنشطة   ٠٢ و  سوق  يوم  أنشطة   ٠٢ حملة،  أنشطة   ٠٩) نشاط   ١٣ سوسة: 

إنفاق قدره ١١٩٤٨ دينار تونسي 

المباشرة)  للمقابالت  أنشطة   ٠٤ و  السوق  يوم  نشاط   ٠١ و  للحملة  أنشطة   ٠٢) أنشطة   ٠٧  :١ صفاقس 

وإجمالي إنفاق قدره ٤٢١٥ دينار تونسي 

صفاقس ٢: ٠٣ أنشطة (٠١ نشاط حملة و ٠٢ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ١٢٨٤ دينار 

تونسي 

قفصة: ٠٣ أنشطة (٠٣ أنشطة حملة) وإجمالي إنفاق قدره ٨٢٠ دينار تونسي 

الكاف: ٠٥ أنشطة (٠٤ أنشطة حملة و ٠١ نشاط مقابلة مباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ١٤٩٥٥ دينار تونسي. 
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المباشرة) وإجمالي  للمقابالت  السوق و ٠٢ أنشطة  بنزرت: ٠٥ أنشطة (٠٢ أنشطة حملة و ٠١ نشاط يوم 

إنفاق قدره ٢٠٨٢ دينار تونسي 

الدوائر االنتخابية  الحملة االنتخابية في  إنفاق حزب تحيا تونس خالل فترة  البياني إجمالي  الرسم  يقارن هذا 

النتائج التي توصلنا إليها أنه لم يتم تجاوز  البياني الذي يلخص  الثماني مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر الرسم 

سقف اإلنفاق من قبل أي قائمة مرشحة لحزب تحيا تونس. 

في الواقع، يظهر الرسم البياني إنفاًقا منخفًضا جًدا مقارنة بسقف اإلنفاق في الدوائر االنتخابية الثماني. من 

المهم أن نالحظ أننا نحسب التقديرات فقط بناًء على أنشطة الحملة التي الحظناها مباشرة. 

                                       رسم بياني رقم ١٢: حملة تحيا تونس لإلنفاق اإلجمالي حسب المنطقة 
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د - التيار الديمقراطي

يبلغ إجمالي إنفاق حزب التيار الديمقراطي ٢١٧٧٧ دينار تونسي في الدوائر الست مع ٢٣ نشاط (١٥ منها هي 

أنشطة الحمالت و ٠٣ أنشطة يوم السوق و ٠٥ أنشطة المقابالت المباشرة). (انظر أدناه الرسم البياني رقم 

١٣: إجمالي اإلنفاق على حملة التيار الديمقراطي حسب المنطقة)

تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

تونس ١: ٠٣ أنشطة (٠٢ أنشطة للحملة و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ٣٢٨٠ ديناًر 

تونسي. 

تونس ٢: نشاط ٠١ (نشاط حملة ٠١) وإجمالي إنفاق قدره ١٥٠٠ دينار تونسي. 

سوسة: ٠٢ أنشطة (نشاط واحد للحملة و ٠١ نشاط ليوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ١٢٣٠ دينار تونسي 

صفاقس ١: ٠٩ أنشطة (٠٦ أنشطة حملة، ٠١ نشاط يوم السوق و ٠٢ أنشطة المقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ١٠٦١٦,٥٠٠ دينار تونسي. 

صفاقس ٢: ٠٣ أنشطة (٠٢ أنشطة حملة و ٠١ نشاط يوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ٣٢١٠ دينار تونسي 

قفصة: ٠١ نشاط (نشاط ٠١ حملة) وإجمالي إنفاق قدره ٥٠٠ دينار تونسي 

الكاف: ٠٢ أنشطة (٠١ نشاط حملة و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ٩٤٠ دينار تونسي. 

بيزرت: ٠١ نشاط الحملة وإجمالي إنفاق قدره ٥٠٠ دينار تونسي  

                                    الرسم البياني رقم ١٣: إجمالي اإلنفاق على حملة التيار الديمقراطي حسب المنطقة 
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الدوائر  في  االنتخابية  الحملة  فترة  خالل  الديمقراطي  التيار  حزب  إنفاق  إجمالي  البياني  الرسم  هذا  يقارن 

االنتخابية الثماني مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر الرسم البياني حزب التيار الديمقراطي لم يتجاوز الحد األقصى 

للسقف.

هـ - عيش تونسي

يبغ إجمالي إنفاق قوائم حركة عيش تونسي ١١٨٧٩٠ دينار تونسي في الدوائر الثماني. أبلغت فرقنا الميدانية 

عن ٩٤ نشاط يتم تقسيمهم على النحو التالي

٥٣ نشاط للحملة، ١٧ نشاط في يوم السوق و ٢٤ نشاط للمقابالت المباشرة. (انظر أدناه الرسم البياني رقم 

١٤: إجمالي اإلنفاق على حملة عيش تونسي حسب المنطقة)

تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

تونس ١: ١٥ نشاط (٠٦ أنشطة حملة، ٠٣ أنشطة يوم السوق و ٠٦ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ١٨٥٣٣ دينار تونسي. 

المباشرة) وإجمالي  للمقابالت  أنشطة  السوق و ٠٦  أنشطة حملة، ٠١ نشاط يوم  تونس ٢: ١٣ نشاط (٠٦ 

إنفاق قدره ١٣١٦٥,٧٠٠ دينار تونسي. 

سوسة: ١٣ نشاط (١٠ أنشطة حملة، ٠٢ أنشطة يوم سوق و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق 

قدره ١٨١٥٨ دينار تونسي 

صفاقس ١: ١١ نشاط (٠٣ أنشطة حملة، ٠٦ أنشطة يوم السوق و ٠٢ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ٨١٤٦ دينار تونسي 

صفاقس ٢: ٠٧ أنشطة (٠٤ أنشطة حملة و ٠٣ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ٩٤٠٦ 

دينار تونسي 

قفصة: ١٢ نشاط (١٠ أنشطة حملة، ٠١ نشاط يوم السوق و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق 

قدره ١٧٩٥٥ دينار تونسي 

المباشرة) وإجمالي  للمقابالت  أنشطة  أنشطة يوم سوق و ٠٢  أنشطة حملة، ٠٢  أنشطة (٠٦  الكاف: ١٠ 

إنفاق قدره ١١٦٢٠ دينار تونسي. 

بيزرت: ١٣ نشاط (٠٨ أنشطة حملة، ٠٢ أنشطة يوم سوق و ٠٣ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق 

قدره ٢١٨٠٦ دينار تونسي. 
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                                     الرسم البياني رقم ١٤: إجمالي اإلنفاق على حملة عيش تونسي حسب المنطقة 

يقارن هذا الرسم البياني إجمالي إنفاق حركة  عيش تونسي خالل فترة الحملة االنتخابية في الدوائر االنتخابية 

الثماني مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر الرسم البياني قوائم عيش تونسيلم تتجاوز الحد األقصى للسقف.

يقارن هذا الرسم البياني إجمالي إنفاق عيش تونس خالل فترة الحملة االنتخابية في الدوائر االنتخابية الثماني 

أنه لم يتم تجاوز سقف  إليها  التي توصلنا  النتائج  الذي يلخص  البياني  الرسم  مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر 

اإلنفاق من قبل أي قائمة مرشحة لعيش تونسي. 

في الواقع، يظهر الرسم البياني إنفاًقا منخفًضا نسبيا مقارنة بسقف اإلنفاق في الدوائر االنتخابية الثماني. 

من المهم أن نالحظ أننا نحسب التقديرات فقط بناًء على أنشطة الحملة التي الحظناها مباشرة. 

و - قلب تونس

يبغ إجمالي إنفاق قوائم حزب قلب تونس ٦٣ ٣٩٧ دينار تونسي في الدوائر الثماني. أبلغت الفرق الميدانية عن 

٥٦ نشاط تم تغطيتهم في الدوائر المخصصة والتي تنقسم على النحو التالي: 

البياني رقم ٥٢:  الرسم  أدناه  (انظر  المباشرة.  للمقابالت  ٢٧ نشاط حملة، ١٢ نشاط يوم سوق و ١٧ نشاط 

إجمالي نفقات حملة قلب تونس حسب المنطقة)

تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

المباشرة)  للمقابالت  نشاط   ٠١ و  السوق  يوم  في  أنشطة   ٠٣ و  للحملة  أنشطة   ٠٢) أنشاط   ٠٦  :١ تونس 

وإجمالي إنفاق قدره ٤٣٧٩ ديناًر تونسي 
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قدره ٦١٤٤  إنفاق  المباشرة) وإجمالي  للمقابالت  أنشطة  للحملة و ٠٤  أنشطة  أنشطة (٠٢  تونس ٢: ٠٦ 

دينار تونسي. 

سوسة: ٠٨ أنشطة (٠٣ أنشطة حملة، ٠١ نشاط يوم السوق و ٠٤ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ٦٩٩٧ دينار تونسي 

صفاقس ١: ٠٩ أنشطة (٠٤ أنشطة حملة، ٠١ نشاط أيام السوق و ٠٤ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ٦٥٤١ دينار تونسي 

صفاقس ٢: ٠٧ أنشطة (٠٥ أنشطة حملة، ٠١ نشاط يوم سوق و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ٢٢٠٣٧ دينار تونسي 

قفصة: ١٠ أنشطة (٠٧ أنشطة حملة و ٠٣ أنشطة يوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ١٢٩٩٤ دينار تونسي. 

المباشرة) وإجمالي  للمقابالت  الكاف: ٠٨ أنشطة (٠٣ أنشطة حملة، ٠٣ أنشطة يوم سوق و ٠٢ أنشطة 

إنفاق قدره ٢٩٦٥ دينار تونسي. 

بنزرت: ٠٢ أنشطة (نشاط واحد للحملة ونشاط واحد ليوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ١٣٤٠ ديناًر تونسي. 

رسم بياني رقم ١٥: اإلنفاق اإلجمالي لحملة قلب تونس حسب المنطقة 
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البياني إجمالي إنفاق حزب قلب تونس خالل فترة الحملة االنتخابية في الدوائر االنتخابية  يقارن هذا الرسم 

النتائج التي توصلنا إليها أنه لم يتم تجاوز  البياني الذي يلخص  الثماني مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر الرسم 

سقف اإلنفاق من قبل أي قائمة مرشحة لحزب قلب تونس. 

في الواقع، يظهر الرسم البياني إنفاًقا منخفًضا نسبيا مقارنة بسقف اإلنفاق في الدوائر االنتخابية الثماني. 

من المهم أن نالحظ أننا نحسب التقديرات فقط بناًء على أنشطة الحملة التي الحظناها مباشرة. 

ز - البديل التونسي

يبغ إجمالي إنفاق قوائم حزب قلب تونس ٥٨٢٥٩دينار تونسي في الدوائر الثماني. أبلغت فرقنا الميدانية عن 

تغطية ٥٧ نشاط مقسمين على النحو التالي: 

البياني رقم ١٦:  الرسم  أدناه  (انظر  المباشرة.  للمقابالت  ٣٣ نشاط حملة، ٠٧ نشاط يوم سوق و ١٧ نشاط 

البديل التونسي إجمالي اإلنفاق للحملة حسب المنطقة) 

تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

وإجمالي  المباشرة)  للمقابالت  نشاط   ٠١ و  السوق  يوم  نشاط   ٠١ حملة،  أنشطة   ٠٢) أنشطة   ٠٤  :١ تونس 

إنفاق قدره ٦٨٣١ دينار تونسي 

تونس ٢: ٠٤ أنشطة (٠٢ أنشطة للحملة و ٠٢ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ٥١٦٦ دينار 

تونسي. 

المباشرة) وإجمالي  للمقابالت  سوسة: ١٩ نشاط (١٠ أنشطة حملة، ٠٦ أنشطة يوم السوق و ٠٣ أنشطة 

إنفاق قدره ١٦٦٦٦ دينار تونسي 

صفاقس ١: ١٩ نشاط (١١ نشاط للحملة، ٠٧ أنشطة في أيام السوق و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ٢٠٥٨٨ دينار تونسي 

صفاقس ٢: ٠٨ أنشطة (٠٥ أنشطة حملة، ٠٢ أنشطة أيام السوق و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ٧٥٣٨ دينار تونسي 

قفصة: ٠١ نشاط (٠١ نشاط حملة) وإجمالي إنفاق قدره ٥٠٠ دينار تونسي 

الكاف: ٠١ نشاط (٠١ نشاط حملة) وإجمالي إنفاق قدره ٥٠٠ دينار تونسي 

بنزرت: ٠١ نشاط (٠١ نشاط حملة) وإجمالي إنفاق قدره ٥٠٠ دينار تونسي 
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االنتخابية  الدوائر  في  االنتخابية  الحملة  فترة  خالل  التونسي  البديل  إنفاق  إجمالي  البياني  الرسم  هذا  يقارن 

النتائج التي توصلنا إليها أنه لم يتم تجاوز  البياني الذي يلخص  الثماني مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر الرسم 

سقف اإلنفاق من قبل أي قائمة مرشحة للبديل التونسي. 

في الواقع، يظهر الرسم البياني إنفاًقا منخفًضا جًدا مقارنة بسقف اإلنفاق في الدوائر االنتخابية الثماني. من 

المهم أن نالحظ أننا نحسب التقديرات فقط بناًء على أنشطة الحملة التي الحظناها مباشرة. 

ح - الحزب الدستوري الحر

يبغ إجمالي إنفاق قوائم الحزب الدستوري الحر ٦٦ ٣٧١ دينار تونسي في الدوائر الثماني. أبلغت فرقنا الميدانية 

عن ٨٢ نشاط مقسمين على النحو التالي: 

٦٢ نشاط حملة، ٠١ مؤسسة عمومية و ١١ نشاط في أيام السوق و ٠٨ أنشطة للمقابالت المباشرة. (انظر 

أدناه الرسم البياني رقم ١٧: إجمالي اإلنفاق على حملة الحزب الدستوري الحر حسب المنطقة)

تتمثل تفاصيل األنشطة وإجمالي اإلنفاق حسب الدائرة االنتخابية فيما يلي:

دينار   ١٨٨٠ قدره  إنفاق  وإجمالي  المباشرة)  للمقابالت  نشاط   ٠١ و  حملة  نشاط   ٠١) أنشطة   ٠٢  :١ تونس 

تونسي. 

تونس ٢: ٣٠ نشاط (٢٩ نشاط للحملة و ٠١ نشاط للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره  ٢٩٦٨١ ديناًر 

تونسي. 

٧٦٣٧دينار  قدره  إنفاق  وإجمالي  المباشرة)  للمقابالت  نشاط   ٠١ و  حملة  أنشطة   ٠٩) أنشطة   ١٠ سوسة: 

تونسي. 

                                     الرسم البياني رقم ١٦: إجمالي اإلنفاق على حملة البديل التونسي حسب المنطقة 
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أنشطة   ٠٣ و  السوق  يوم  أنشطة   ٠٥ عمومية،  مؤسسة   ٠١ حملة،  أنشطة   ٠٤) نشاط   ١٣  :١ صفاقس 

للمقابالت المباشرة) وإجمالي إنفاق قدره ١٠ ٢٠٧,٢٠٠دينار تونسي 

صفاقس ٢: ١٣ نشاط (٠٨ أنشطة حملة، ٠٣ أنشطة يوم سوق و ٠٢ أنشطة للمقابالت المباشرة) وإجمالي 

إنفاق قدره ٩٠٧٠دينار تونسي 

قفصة: ٠٨ أنشطة (٠٨ أنشطة حملة) وإجمالي إنفاق قدره ٣٣٧٥,٥ دينار تونسي. 

الكاف: ٠٣ أنشطة (٠٢ أنشطة حملة و ٠١ نشاط يوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ٢٠٩٠ دينار تونسي. 

بنزرت: ٠٣ أنشطة (٠١ نشاط حملة و ٠٢ نشاط يوم السوق) وإجمالي إنفاق قدره ٢٤٣٠ دينار تونسي. 

الدوائر  في  االنتخابية  الحملة  فترة  خالل  الحر  الدستوري  الحزب  إنفاق  إجمالي  البياني  الرسم  هذا  يقارن 

االنتخابية الثماني مقارنة بسقف اإلنفاق. يظهر الرسم البياني الذي يلخص النتائج التي توصلنا إليها أنه لم يتم 

تجاوز سقف اإلنفاق من قبل أي قائمة مرشحة للحزب الدستوري الحر. 

في الواقع، يظهر الرسم البياني إنفاًقا منخفًضا جًدا مقارنة بسقف اإلنفاق في الدوائر االنتخابية الثماني. من 

المهم أن نالحظ أننا نحسب التقديرات فقط بناًء على أنشطة الحملة التي الحظناها مباشرة. 

                        رسم بياني رقم ١٧: إجمالي إنفاق حملة الحزب الدستوري الحر حسب المنطقة 
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٣. خالصة تتبع النفقات الموازية:

الدائرة  في  اإلنفاق  سقف  تحترم  لم  التي  الوحيدة  هي  النهضة  حركة  أن  التحليل  هذا  في  استنتجنا  لقد 

إلى  واستنادا  أخرى  ناحية  ومن   .٪١٩ من  بأكثر  القانوني  األقصى  للحد  بتجاوزها  وذلك   ١ تونس  االنتخابية 

البيانات الواردة من الفرق الميدانية، فقد إحترمت القوائم األخرى التي تمت متابعتها وتم رصد أنشطتها في 

الدوائر االنتخابية السبعة األخرى سقف اإلنفاق.

وعلى الرغم أننا نشيد بالمتنافسين السياسيين الذين لم يتجاوزوا سقف اإلنفاق على احترام اللوائح في هذا 

هذه  في  تساهم  أن  الممكن  من  كان  التي  والمالحظات  التحفظات  بعض  مالحظة  المهم  فمن  الجانب، 

النتائج. لقد الحظنا أنه قد كان للنتائج األولية للجولة األولى من االنتخابات الرئاسية تأثير هائل على انطالق 

حملة االنتخابات التشريعية. لقد شهدنا انخفاضًا ملحوظًا وانخفاضا مثيرا للقلق أو حتى غياب أنشطة الحملة 

الثماني  االنتخابية  الدوائر  على  المالحظة  هذه  تقتصر  لم  التشريعية.  الحملة  فترة  من  األولى  األيام  في 

المعينة في إطار هذا المشروع بل كانت أيضا ظاهرة شاملة على الصعيد الوطني الحظها العديد من أصحاب 

المصلحة (منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم والهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، إلخ). 

ومن الجدير بالذكر أيًضا أننا الحظنا تحوًال ملحوًظا في سلوك الحمالت االنتخابية لقوائم المرشحين. أظهرت 

المقابالت  وأنشطة  االنتخابية  الحمالت  بين  التوازن  حقق  مما  للحملة  أساسية  استراتيجية   ٢٠١٤ انتخابات 

المباشرة وأنشطة أيام األسواق. لقد الحظنا سنة ٢٠١٨ تعديال صغيرا في استراتيجيات الحمالت ساهم في 

التقليص من عدد الحمالت االنتخابية العامة مقارنة باإلرتفاع الكبير في أنشطة المقابالت المباشرة. أتاحت 

كلتا اإلستراتيجيتين في انتخابات ٢٠١٤ و ٢٠١٨ نفاذ المالحظين لرصد الحمالت ومتابعة اإلنفاق. غير أنه قد 

الحظنا خالل االنتخابات التشريعية الماضية إنخفاضا كبيرا في الحمالت االنتخابية العامة بشكل عام. أفادت 

فرقنا الميدانية أن قوائم المرشحين قد انتقلت إلى عقد أنشطة حملة "خاصة" مما أدى إلى تقييد النفاذ لكل 

أو  القوائم  الحزب/  لمناصري  خاصة  منازل  في  األنشطة  من  النوع  هذا  تنظيم  يتم  تقريبا.  المالحظين  فرق 

القادة وأماكن إنعقاد األنشطة ذات أمن قوي. 

طرق  إيجاد  في  أو  القانون  تجاهل  في  تستمر  التي  الحزبية  القوائم  قبل  من  متبعا  نمًطا  أيًضا  الحظنا  لقد 

المصلحة  وأصحاب   (IRIEs) لالنتخابات  الفرعية  الهيئات  إلى  الحملة  نشاط  عن  الكشف  لتجنب  لمراوغته 

اآلخرين. يسرد معظم المرشحين "عن قصد" الهيئات الفرعية عند تقديم سجالت حملتهم من خالل الكشف 

عن األنشطة الخيالية والمواقع واألوقات.
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"مراقبي"  عمل  أيًضا  يعوق  بل  العملية  لمالحظة  المدني  المجتمع  منظمات  جهود  فقط  ذلك  يعيق  وال   

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (المراقبون الرسميون المحلفون لـلهيئة العليا المستقلة لالنتخابات).

لقد ساهمت جميع الظروف المذكورة أعاله في انخفاض عدد أنشطة الحملة بشكل كبير التي تم رصدها 

من قبل فرقنا الميدانية. كما أنها تدرس أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض عدد األنشطة المرصودة و، 

كنتيجة لذلك، في انخفاض اإلنفاق في تقريرنا. 

ب . نتائج شراء األصوات:

يعتبر شراء األصوات أحد المظاهر السلبية للتمويل السياسي ليس فقط في تونس ولكن أيًضا في بعض أقدم 

الديمقراطيات في العالم. يمكن الحد من حدوث هذه الظاهرة عندما وإذا كان لدينا لوائح وعقوبات وقائية 

مناسبة يتم تنفيذها في نهاية المطاف لوضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب. 

الناخب  يصوت  أن  مقابل  شيء  بتقديم  الوعد  أو  تقديم  بمثابة  األصوات  شراء  البلدان  من  العديد  ف  ُتعِرّ

بطريقة معينة. وهذا يعني أن المحكمة تحتاج إلى إظهار أنه تم تقديم شيء ما أو تقديمه بقصد التأثير على 

سلوك الناخب إلثبات شراء األصوات أو بمعنى آخر إلثبات النّية. ال تعتبر تونس استثناًء من ذلك فقد وصف 

المشرع التونسي "النّية" كواحدة من الركائز الثالث إلدانة متنافس ما بتهمة شراء األصوات. يجعل اإلعتراف 

بشراء األصوات والتعريف الغامض له في اإلطار االنتخابي التونسي من المستحيل تقريبا إثبات أي حالة إذا كان 

االنتهاك.

المرشحين  قبل  من  الهدايا  تقديم  حظر  األفضل  من  إنه  يقال  ما  غالًبا  أنه  يبدو  الدولية،  للتجربة  ووفًقا 

واألحزاب خالل فترة االنتخابات مهما كانت القدرة على إثبات النية للتأثير على التصويت أم ال (يمكن تعريف 

هذا بأنه حظر الهدايا على قيمة معينة) حيث يسهل إثبات مثل هذه الحاالت.

- النتائج الرئيسية حول شراء األصوات: 

في  أنشطتهم  أحد  في  تونس  قلب  مرشحي  قائمة  قبل  من  األصوات  شراء  محاولة  في  راصدونا  اشتبه   -

وقاموا  توثيقها  وحاولوا  امرأة  على  الحملة  موظفو  اعتدى  عندما  تعليقهم  حاالت  وأكدت  قفصة. 

بترهيبها. وقع هذا الحادث في ٦ أكتوبر ٢٠١٩.

م  و  (ز  تونس  نداء  حزب  قادة  من  اثنين  أن  راصدونا  سمع  سوسة،  في  مواطنين  مع  روتيني  تبادل  خالل   -

إدريس) حيث قاموا بتوزيع رشوة / مساهمات انتخابية خالل أحد أنشطة حملتهم في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩.
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٢٠١٩. ال  سبتمبر  سائدة في ١٥  أن محاوالت شراء األصوات كانت  سوسة  الميدانيون في  الراصدون  أفاد   -

من  األولى  الجولة  يوم  أيًضا  هو  بل  الرسمية  الحملة  فترة  من  الثاني  اليوم  مع  فقط  التاريخ  هذا  يتزامن 

االنتخابات الرئاسية. أفاد الراصدون الميدانييون أن محاوالت شراء األصوات تتجلى في توزيع ٣٠ دينار تونسي 

/ لكل ناخب من خالل حملة المرشح الرئاسي قلب تونس، نبيل القروي. 

- ورد تقرير في الدائرة االنتخابية بصفاقس ١ عن أن حزب تحيا تونس يوزع القسائم على المواطنين. لسوء 

الحظ، هذا مثال على حوادث شراء األصوات المشاع التي لم يتم توثيقها وال يمكن إثباتها على الرغم من أنها 

كانت متكررة جًدا في جميع أنحاء البالد.

المواطنين  األصوات)  (شراء  إرتشاء  تونس  لتحيا  الجهوي  المكتب  عضو  حاول  فقد  ورد  ما  وبحسب 

 .(MG) المشاركين في نشاط المقهى السياسي (حملة) بحضور زعيم قائمة المرشحين

أنهم  إلى  التلميح  خالل  من  الناخبين  على  التأثير  محاولة  في  يشتبه  بأنه  الميداني   ١ تونس  فريق  أفاد   -

سيحصلون على مزايا إذا قاموا بزيارة إلى مقر حزب النهضة. يستخدم هذا النوع من الخطابات بشكل متكرر 

في الحمالت في األحياء المهمشة أو المحرومة كما يستخدم المتنافسون السياسيون عبارات مثل: "قم 

بزيارتنا وسنعتني بك" / "تعال إلينا، لن نخيب ظنك / لن نخذلك" ". ال يوجد اقتراح صريح للتأثير على الناخبين من 

لنقل  يحتاجونه  ما  هو  التلميح  فإن  الحاالت  هذه  في  ولكن  بالخدمات  الوعود  أو  المالية  المساعدة  خالل 

الرسالة. 

ت .نتائج إساءة استخدام موارد الدولة:

سوف يقدم هذا القسم معلومات عن مدى احترام اإلدارة العمومية ومواردها خالل فترة الحملة للقارئ. 

أي  هناك  كانت  إذا  مما  للتحقق  يومي  بشكل  العمومية  المؤسسات  لزيارة  الميدانية  الفرق  توجيه  يتم 

مخالفات للوائح. 

تتمثل أنواع موارد الدولة التي تم تضمينها في منهجية الرصد هي نفس الموارد التي من المحتمل إساءة 

استخدامها فيما يتعلق بالحمالت االنتخابية. تقرر في المراحل األولى من المشروع إدراج الفئات التالية في 

الرصد؛

الموظفون العموميون: سيتم رصد مشاركتهم في الحملة من خالل المالحظة المباشرة لألنشطة العامة 

والحمالت وزيارات إلى مؤسسات عمومية مختارة.
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السلع العامة: زار الراصدون األنشطة العامة وأنشطة الحمالت لمعرفة ما إذا تم استخدام السلع العامة أو 

توزيعها على الناخبين األفراد أو المجتمعات باسم المتنافس أو لدعمه.

إذا تم  أو  العمومية  المكاتب  الحملة تجري في  إذا كانت  إلى تحديد ما  الراصدون  العمومية: سعى  المكاتب 

استخدامها ألغراض أخرى ذات صلة بالحملة (مثل طباعة أو تخزين مواد الحملة).

المركبات الحكومية: كان استخدام السيارات العمومية / الشاحنات / الحافالت ألغراض الحملة أحد الجوانب 

الرئيسية التي طلبنا رصدها خالل فترة الحملة (فيما يتعلق باألنشطة العامة وأنشطة الحملة وكذلك أثناء 

زيارات لمكاتب عمومية مختارة). 

المساجد كعنصر من عناصر اإلدارة العمومية: تنتمي المساجد في تونس لوزارة الشؤون الدينية ويتم الدفع 

األئمة من ميزانية الدولة، وبالتالي، يمكن اعتبار أي حملة تتعلق بالمساجد إساءة استخدام لموارد الدولة. 

بالتالي فقد تم إدراج صالة الجمعة في قائمة أنشطة الرصد للفرق الميدانية. 

(يومًيا  الجهويين  والمنسقين  الميدانيين  الراصدين  من  تلقيها  تم  التي  الرصد  تقارير  على  بناًء  حددنا  لقد   

وأسبوعًيا) أنه على الرغم من أن عدد االنتهاكات لم يكن كبيرا فقد كانت االنتهاكات موجودة رغم ذلك في 

بعض البلديات التي تم رصدها ونحن ملزمون بمشاركتها.

النتائج الرئيسية المتعلقة بإساءة استخدام موارد الدولة:

تشمل أكثر الحاالت شيوعا إلساءة استخدام موارد الدولة التي تم اإلبالغ عنها إما حمالت داخل المؤسسات 

/ اإلدارات العمومية أو بالقرب منها مثل مكاتب البريد والمساجد ومباني البلدية ومكاتب الدوائر االنتخابية. 

يميل المتنافسون إلى التعرف على مزايا هذه األماكن نظرا لتركيز الناخبين / المواطنين المحتملين خالل أيام 

األسبوع. 

- أمثلة على حمالت القوائم الحزبية / االئتالفات في أو بالقرب من مكتب البريد: 

 - الكاف الشرقية - حزب النهضة

 - القلعة الصغرى / سوسة - تحيا تونس

 -سوسة - عيش تونسي 

 - صفاقس ١: قلب تونس ونداء تونس وعيش تونسي. كانت األطراف الثالثة تقوم بحمالت في مكتب البريد 

أو  البريد لمنع حدوث ذلك  الوقت. لم تكن هناك ردود فعل من موظفي مكتب  بالقرب منه في نفس  أو 

لوضع حد له. 
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- أمثلة على حمالت القوائم الحزبية / االئتالفات في أو بالقرب من المساجد: 

 - مساكن / سوسة - عيش تونسي 

 - مساكن / سوسة- البديل

 - صفاقس ١ / جامع الرحمة - قلب تونس

 - صفاقس ١ / جامع السعادة - نداء تونس

الدوائر   / البلديات  مكاتب  من  بالقرب  أو  في  تمت  التي  االئتالفات   / الحزبية  القوائم  حمالت  على  أمثلة   -

االنتخابية: 

 - الكاف - تم اإلبالغ عن حملة عيش التونسي داخل البلدية. كانوا يوزعون مواد الحملة بما في ذلك الهدايا 

الصغيرة. 

 - بلدية سوسة - عيش التونسي ٢٠١٩/٠٩/٣٠

 - بلدية مساكن / سوسة - عيش تونسي ٢٠١٩/١٠/٠٣



L ر  ف
Lo Lo٧٤

 - مكتب الدائرة االنتخابية صفاقس (١) - شوهد نداء تونس يجري حملة انتخابية في محيط مكتب الدائرة 

االنتخابية صفاقس ١.

- أمثلة على حمالت القوائم الحزبية / االئتالفات في أو بالقرب من المدارس العمومية: 

  الشيحية / صفاقس ١ - المدرسة االبتدائية الشيحية: نداء تونس 

 - صفاقس ١ - المدرسة االبتدائية شارع الزيادي: نداء تونس
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التعليمية أو بالقرب منها فقد وجدنا أن  على الرغم من حظر القانون االنتخابي للحمالت داخل المؤسسات 

الناخبين   / لآلباء  العالي  التركيز  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع  المؤسسات.  هذه  في  جًدا  متكررة  الحمالت 

المحتملين الذين يصطحبون أطفالهم. 

بعض  عن  الميدانيون  راصدونا  أبلغ  أعاله،  المذكورة  الدولة  موارد  استخدام  إساءة  حوادث  إلى  باإلضافة 

لفائدة قوائم مترشحة  المحتملة األخرى. مثال: لوحظ مسؤولين عموميين يقومون بحمالت  المخالفات 

في كل من صفاقس وسوسة. 

في صفاقس ١ على سبيل المثال، أفاد فريقنا أن السيد ف. ج. مسؤول عام في وزارة الرياضة (المجمع الرياضي 

بصفاقس)، كان يقود حملة قائمة مرشحي حزب الدستوري الحر في المنطقة كمدير ومناصر قوي.

وفي سوسة، شارك السيد م. م. عضو المجلس البلدي في حملة لقوائم مترشحة تابعة لحزب تحيا تونس. 

فضال عن ذلك، شهد فريقنا في الدائرة االنتخابية بصفاقس ٢ حملة في مستشفى الصخيرة العام من قبل 

قادة بارزين في نداء تونس باالضافة إلى أعضاء القوائم. تم اإلبالغ أن األطباء في المستشفى كانوا غاضبين 

الحملة واعتبرها انتهاكا لخصوصية المرضى. استطاع  التي قام بها فريق  للزيارة  من تصوير والتقاط صورة 

راصدونا الميدانييون التقاط لقطة للحادث وتوثيقه. 




