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تقديم عام
وتشاركي  وشامل  عميق  إصالح  أجل  من  الّشانطي"  "حّل  حملة:  ضمن  مشروعنا  يتنزل 

للمنظومة اإلنتخابية التي تشرف عليها خمس جمعيات شريكة وهي: 
• ائتالف أوفياء للديمقراطية ونزاهة االنتخابات،

• المركز التونسي المتوسطي، 
• شبكة مراقبون، 

• جمعية شباب بال حدود.
• مرصد شاهد لمراقبة االنتخابات ودعم التحوالت الديمقراطية،

.( NDI) بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني •

وتشاركي  وشامل  عميق  بإصالح  القيام  على  القرار  أصحاب  حّث  إلى  الحملة  هذه  وتهدف 
سابقا  المشّرع  إنتهجها  التي  الجزئية  اإلصالحات  سياسة  مع  والقطع  اإلنتخابّية  للمنظومة 
والسياسي  الحزبي  والمشهد  السياسية  الحياة  وشفافية  نزاهة  تعزيز  في  تنجح  لم  والتي 

والجمعياتي حيث أّن المطلوب اليوم هو إصالح إستراتيجي شامل وعميق ومنهجي. 
لسنة  السابقة ألوانها  والرئاسية  التشريعية  اإلنتخابات  تنظيم  وبعد  الراهنة  الفترة  وتمثل 
بعد  ما  مرحلة  أّن  بإعتبار  اإلنتخابية  المنظومة  ومراجعة  لتقييم  األنسب  الفرصة   2019
مختلف  إصالح  على  والعمل  اإلنتخابي  المسار  من  الدروس  إستخالص  تفترض  اإلنتخابات 

النصوص والمؤسسات ذات عالقة بتنظيم اإلنتخابات، 
وقد قّدمت الجمعيات الشريكة الورقة اإلطارية التي قامت ببلورتها والتي تشمل جملة من 

المحاور األساسية التي يتعين الوقوف عندها وتشخيص نقائصها.
كما أننا في مرصد شاهد لمراقبة االنتخابات ودعم التحوالت الديمقراطية ندرك أّن مفهوم 
تتمتع  مستقلة  إنتخابية  إدارة  تشكيل  عن  يقتصر  ال  الواسع  بمفهومه  اإلنتخابي  اإلصالح 
بسلطة وصالحيات واسعة بل البّدا من العمل على تطوير بقية الفاعلين في الشأن اإلنتخابي 

من قضاء وإعالم وهيئات رقابية ومجتمع مدني.

ونظرا لما للرقابة القضائية من أهمّية على العملية اإلنتخابية كضمانة أساسية ألي إنتخابات 
الرقابة  مأمورية  تيسير  المشروع على  فإننا سنعمل خالل هذا  ونزيهة  ديمقراطية شفافة 
عبر  وذلك  بتونس  اإلنتخابات  ونزاهة  شفافية  لدعم  والمالي  اإلداري  بصنفيها  القضائية 
المطالبة بجملة من اإلصالحات القانونية واإلجرائية والهيكلية للمنظومة القضائية لتعزيز 
العدالة  لتكريس  فيه  الفاعلين  على  واليتها  وتعزيز  اإلنتخابي  الشأن  مراقبة  على  قدرتها 
اإلنتخابية بإعتبار أن القاضي مؤتمن على أن تعكس نتائج اإلنتخابات حقيقة إرادة الناخبين.

و  اإلداري  القضاء  والية  بدعم  باألساس  المتعّلقة  اإلنتخابية  اإلصالحات  ولتحقيق كل هذه 
المالي على الشأن اإلنتخابي و تكريس الشفافية و النزاهة سنعتمد في مشروعنا على جملة 
األهداف  لتحقيق  األساس  حجر  تكون  مناصرة  عمليات  على  باألساس  تقوم  األنشطة  من 
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ولتكريس التأثير اإليجابي على صانعي القرار للعمل على إجراء إصالحات إنتخابية لتعزيز 
والتوعية  اإلنتخابات  ونزاهة  لشفافية  دعما  والمالية  اإلدارية  القضائية  الرقابة  مأمورية 

بأهمية نشر ثقافة الشفافية والنزاهة المالية في مجال النفقات اإلنتخابية.
في المحصلة سنعمل من خالل مشروعنا هذا على اإلصالحات اإلنتخابية التالية: 

أن  إعتبار  (على  اإلنتخابي  المسار  رقابة  في  واإلداري  المالي  القضاء  دور  تدعيم  مزيد   -
اإلنتخابات مسار يشمل عدة مراحل ويختلف تداخل القضاء المالي أو اإلداري من مرحلة إلى 

أخرى).
 - تبسيط النظام القانوني المنظم لرقابة المشروعية والرقابة المالية.

- الدعوة إلى زجر األحزاب والمترشحين الغير ملتزمين بشروط الشفافية والنزاهة في مجال 
النفقات اإلنتخابية. 

سنعمل على هذه اإلصالحات لتحقيق مجمل األهداف المرسومة للمشروع عبر مجموعة من 
المجتمع  في  والناشطين  الخبراء  من  ثلة  عليها  يشرف  اللجان  من  جملة  وتركيز  األنشطة 

المدني وهي:
• لجنة أولى تهتم بإعداد توصيات النزاع المالي واإلداري.

• لجنة ثانية تهتم بإعداد الورقات السياسية.
• لجنة ثالثة تهتم بالمناصرة واإلتصال بصانعي القرار واألحزاب 

وإذ نؤّكد كمرصد شاهد على ضرورة حوكمة الشأن اإلنتخابي بما تحمله الحوكمة من معاني 
الشفافية والنزاهة والتشاركية والمساءلة، وتطرح هذه المسالة ثالث إشكاليات كبرى: 

النزاع  تشتت  مستوى  على  ومشكل  والمالية  البشرية  الموارد  مستوى  على  نقائص    .1
اإلنتخابي وعدم تركيز مؤسسة القاضي اإلنتخابي.

القضاء  الصادرة عن  األحكام  في  النظر  تبّين من خالل  إذ  وإجرائية  تشريعية  2.  مشاكل 
بقية  أو  اإلنتخابي  القانون  شابت  التي  والنقائص  الثغرات  عديد  وجود  اإلداري  أو  المالي 
النقائص  العديد من  إلى  الشأن اإلنتخابي باإلضافة  القضاء على  المنظمة لوالية  القوانين 

على مستوى النظام اإلجرائي للنزاع.
الشفافية  الهيكلية والتشريعية وتتمّثل في غياب  3.  مشاكل واقعية هي نتيجة للمشاكل 
والنزاهة في اإلنفاق اإلنتخابي من طرف األحزاب فمن مجموع 227 حزًبا تم توجيه تنبيه إلى 

190 حزًبا لدعوتها إلى رفع المخالفات المتعلقة بالشفافية المالية في إنتخابات 2019.
التونسية والتي نريد اإلشتغال عليها وإيجاد  هذه هي أهم المشاكل المرتبطة باإلنتخابات 

الحلول المناسبة لها عبر اإلشتغال على القوانين الثالثة التالية: 
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعّلق بالمحكمة اإلدارية.

بمحكمة  والمتعّلق  أفريل 2019   30 في  المؤرخ  لسنة 2019   41 عدد  األساسي  القانـون   -
المحاسبات. 

 - قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعّلق بتنقيح وإتمام 
باإلنتخابات  المتعلق   2014 ماي   26 في  المؤرخ   2014 لسنة   16 عدد  األساسي  القانون 

واإلستفتاء.



المــقــدمــة
مبدأ  يقوم على  ديمقراطي  تونس في مسار  دخلت  ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي  منذ         
اإلنتخابات والتداول السلمي فكانت إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 24 أكتوبر 2011 
محطة أولى مارس فيها الشعب حّقه في إختيار حكامه بكّل حرية وشفافية وتحت رقابة قضائية 
تضمن حقوق الناخب والمترّشح وهو ما من شأنه أن يدعم ثقة المواطن في هذا المسار الجديد.

و لئن إنبنت هذه المرحلة على مجموعة من المراسيم [1] بحكم حّل البرلمان و تعليق العمل 
بدستور غّرة جوان 1959 فإن هذه المراسيم قد جعلت من السلطة القضائية بكّل أصنافها 
المسار  كامل  على  رقيبا  و  عينا  المالي  القضاء  أو  العدلي  القضاء  أو  اإلداري  القضاء  سواء 
العليا  الهيئة  قرارات  في  الطعن  و  الترشح  و  التسجيل  مرحلة  في  سواء  مراحله  بمختلف 
اإلنتخابية  الحملة  مرحلة  في  أو  العدلي  القضاء  إلى  النزاعات  بإسناد  لإلنتخابات  المستقلة 
في  أو  اإلنتخابية  الحملة  مرحلة  على  رقابتها  لبسط  المحاسبات  دائرة  إختصاص  بتوسيع 

مرحلة اإلعالن عن النتائج بإسناد نزاعات النتائج إلى رقابة القضاء اإلداري.

ومنذ سنة 2012 بدأت مرحلة التأسيس بإصدار نصوص قانونية أساسية كان أّولها صدور 
القانون األساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعّلق بالهيئة العليا 
المستقّلة لإلنتخابات تاله القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 
 2017 لسنة   7 عدد  األساسي  القانون  بمقتضى  والمنّقح  واإلستفتاء  باإلنتخابات  المتعّلق 
المؤرخ في 14 فيفري 2017، وجملة هذه النصوص القانونية كرّست والية ورقابة السلطة 

القضائية بمختلف أصنافها على كامل المسار اإلنتخابي.

ثم   2014 لسنة  والرئاسية  التشريعية  باإلنتخابات  بدءا  اإلنتخابية  المحطات  بتتالي  و 
اإلنتخابات  و  ألوانها  السابقة  الرئاسية  اإلنتخابات  و   2018 سنة  في  البلدية  اإلنتخابات 
التشريعية لسنة 2019 و بعد تراكم جملة هذه المسارات اإلنتخابية برزت جملة من الهنات و 
نقاط الضعف و حتى بعض الصعوبات في كاّفة القوانين المنظمة للمسار اإلنتخابي و حتى 
القوانين المنظمة للسلطة القضائية األمر الذي أّدى بكاّفة المتدخلين في المسار اإلنتخابي 
إلى المطالبة بتنقيح جملة هذه القوانين و إصالحها و تجويدها و تطويرها دعما لشفافية و 
و  اإلنحرافات  كّل  من  حمايته  و  المسار  هذا  في  للثقة  تكريسا  و  اإلنتخابي  المسار  نزاهة 

الخروقات التي قد تحدث و التي سيتم تشخيصها الحقا.

وبصورة عاّمة يمكن بصفة مبدئية توزيع هذه الهنات على ثالث فروع أساسية حيث يتعّلق الفرع 
القضائية  للسلطة  المخّولة  والبشرية  المادية  اإلمكانيات  وضعف  اللوجستية  بالصعوبات  األّول 
بكافة أصنافها لبسط رقابتها على مسار يتمّيز بالسرعة وبقصر اآلجال وضغط عامل الزمن.
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1 - المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ 
في 18 أفريل 2011 المتعّلق بإحداث هيئة مستقّلة لإلنتخابات والمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعّلق بتنظيم 

األحزاب السياسية والمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعّلق بتنظيم الجمعيات.
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أما الفرع الثاني فيتعّلق بكل ما هو إجرائي حيث لم تراع اإلجراءات المنصوص عليها في جملة 
النصوص القانونية خصوصية الماّدة اإلنتخابية إذ تّم إعتماد آجال لدى القضاء اإلداري أثبتت 
الممارسة قصورها وضيقها، أّما بخصوص القضاء المالي فقد تّم األخذ بإجراءات التقاضي 
العادية عكس الواقع تمّددها الزمني وقصورها في زجر الخروقات والجرائم  اإلنتخابية في 

آجال معقولة وهو نفس الشيء بخصوص القضاء العدلي عند تتّبع الجرائم اإلنتخابية.

وبخصوص الفرع الثالث فيشمل الجانب الموضوعي أي محتوى الماّدة القانونية ذاتها حيث 
نصوص  غياب  حيث  من  سواء  اإلنتخابي  للمسار  المنظمة  النصوص  محتوى  قصور  بان 
قانونية تزجر جملة الخروقات أو غموضها مّما فتح باب التأويالت أو غياب نصوص تتناسب من 

حيث العقوبة مع جملة الجرائم والخروقات التي قد ترتكب.

و أمام هذه الوضعية و سعيا إلى تطوير و إصالح المنظومة اإلنتخابية إنخرط مرصد شاهد 
في   2019 لسنة  التشريعية  اإلنتخابات  و  ألوانها  السابقة  الرئاسية  اإلنتخابات  نهاية  منذ 
التفكير في ضرورة العمل و المساهمة في بلورة جملة من اإلصالحات  عبر عملية تشخيص 
المحطات السابقة لصياغة توصيات دقيقة و موّجهة  دقيقة و  قراءة تحليلية نقدية لكافة 

تمّس مباشرة مواطن الخلل و الضعف و في هذا اإلطار يتنزل مشروع مرصد شاهد حول :
"دور القضاء المالي و اإلداري في تركيز شفافية و نزاهة اإلنتخابات" الذي يمتّد من جانفي 

إلى ديسمبر 2021  بتمويل من المعهد الوطني الديمقراطي.

القضاء بصنفيه  على  العمل  خياره  كان  ولئن  أّن مرصد شاهد  إلى  اإلشارة  تجدر  أنه  على 
اإلداري والمالي فإن ذلك ال يعني أّن عملية اإلصالح مقتصرة على ذلك بل هي أعمق من ذلك 
لتشمل الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات سواء في الجانب الهيكلي أو حتى من خالل حوكمة 
وسن  والهايكا  والجمعيات  األحزاب  ومرسومي  اإلنتخابية  والدوائر  األداء  وتحسين  التصّرف 

قانون ينّظم عمليات سبر اآلراء وفصل العمل الحزبي عن العمل الجمعياتي وزجره.

وتعّزز حوكمته  اإلنتخابي  المسار  ونزاهة  تعّزز شفافية  أن  اإلصالحات من شأنها  كّل هذه 
وتدعم الثقة فيه والقبول بنتائج اإلنتخابات سواء من جانب الناخبين أو المترشحين خصوصا 
إلى  دورة  من  اإلنتخابات  في  المشاركة  نسب  وإنحدار  الشباب  العزوف من طرف  حالة  أمام 

أخرى.  

ومن ثمة سنسعى من خالل هذا العمل إلى الوقوف على واقع تعاطي القضاء بصنفيه بعالقة 
تصورات  ووضع  أول)  (جزء  البلدية  أو  الرئاسية  أو  منها  التشريعية  اإلنتخابية  النزاعات  مع 
مختلف  مع  مستقبال  المحاسبات  ومحكمة  اإلدارية  المحكمة  تعامل  كيفية  حول  ومقترحات 
ولضمان  القضائية  الرقابة  لمنظومة  شامل  إصالح  لتكريس  اإلنتخابية  والنزاعات  الطعون 

شفافية ونزاهة اإلنتخابات (الجزء الثاني).



الجزء األول
تشخيص واقع القضاء المالي

في المسار اإلنتخابي وسبل تطويره

      واجهت محكمة المحاسبات بوصفها هيئة قضائية مالية تراقب تمويل الحمالت اإلنتخابية 
صعوبات عديدة أّدت إلى التفكير فيها و تشخيصها قصد تذليلها و قد  تم اإلستناد في عملية 
بتقاريرها  والمضمنة  المجال  هذا  في  المحكمة  رقابة  أعمال  نتائج  إلى  خاصة  التشخيص 
المحطات  جميع  بخصوص  األخيرة  العشر سنوات  إمتداد  على  نشرها  تم  التي  الخصوصية 
اإلنتخابية منذ إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى اإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها 
واإلنتخابات   2014 لسنة  التشريعية  باإلنتخابات  مرورا   2019 لسنة  التشريعية  واإلنتخابات 
األعمال  إلى  التشخيص  جوانب  بعض  بخصوص  الرجوع  تم  كما   2018 لسنة  البلدية 
التنظيمية  بالجوانب  منها  المتعلقة  سيما  ال  المحكمة  مستوى  في  المنجزة  التحضيرية 

واإلجرائية.  

وقد تّم تركيز اإلهتمام عند صياغة اإلستنتاجات والتوصيات على تحقيق التوافق بين محاور 
على  العمل  في  أساسا  والمتمثلة  شاهد  مرصد  لمشروع  الرئيسية  واألهداف  التشخيص 
القرار  صانعي  لدى  مناصرة  عملية  صلب  مجتمعية  مقاربة  عبر  اإلنتخابي  الشأن  اإلصالح 
تعمل على دعم والية القضاء اإلداري والمالي وعلى حوكمة الشأن اإلنتخابي بتكريس مبادئ 

الشفافية والنزاهة والمساءلة. 

إلى محاور مترابطة  العامة لمشروع مرصد شاهد  التوجهات  السياق تمت ترجمة  وفي هذا 
تستند إلى الهدف العملي لهذا المشروع والذي يتمحور حول تيسير مأمورية القضاء لدعم 
القانونية  اإلصالحات  من  بجملة  المطالبة  عبر  وذلك  بتونس  اإلنتخابات  ونزاهة  شفافية 
اإلنتخابي  الشأن  مراقبة  على  قدرتها  لتعزيز  القضائية  للمنظومة  والهيكلية  واإلجرائية 
وتعزيز واليتها على الفاعلين فيه لتكريس العدالة اإلنتخابية بإعتبار أّن القاضي مؤتمن على 

أن تعكس نتائج اإلنتخابات حقيقة إرادة الناخبين.

التي تعترض محكمة المحاسبات في أداء مهامها لنخلص في  وسيتّم تشخيص الصعوبات 
مرحلة أولى (في الفرع األّول) لنخلص في مرحلة ثانية إلى تقديم التوصيات التي من شأنها 
إزالة هذه الصعوبات والعراقيل وإضفاء مزيد من النجاعة على تدخلها ومزيد من الشفافية 

والمساءلة على العملية االنتخابية (الفرع الثاني).
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     الفرع األول: تشخيص واقع القضاء المالي في المسار اإلنتخابي
الحمالت  تمويل  برقابة  المتعلقة  منها  خاصة  لمهامها  أدائها  في  المحاسبات  محكمة  تواجه 
اإلنتخابية عدة إشكاليات من شأنها أن تؤثر سلبا على نجاعة أدائها تتعلق أساسا بنقائص 
جهة  من  ورقابتها  اإلنتخابية  الحملة  تمويل  ينّظم  الذي  القانوني  اإلطار  مستوى  على 
اإلنتخابي من جهة وعلى مستوى اإلطار المؤسسي والهيكلي بعالقة بتكريس إستقالليتها 

اإلدارية المالية وتركيز هياكل الدعم لديها.

1. نقائص القانون اإلنتخابي:
منذ  اإلنتخابية  الحمالت  تمويل  على  الرقابية  أعمالها  خالل  من  المحاسبات  محكمة  وقفت 
عليها.  والرقابة  الحمالت  هذه  لتمويل  المنظم  القانوني  اإلطار  شابت  نقائص  على   2011
فلئن تم بمناسبة إصدار القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2016 
وإدخال التنقيحات عليه خاصة بالقانون األساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 
إدخال  في  ساهمت  المحاسبات  محكمة  توصيات  من  لعديد  االعتبار  بعين  األخذ   2017
تحسينات على اإلطار القانوني لالنتخابات من أهمها ما تعلق بنظام العقوبات وطريقة إسناد 
التمويل العمومي فإن محكمة المحاسبات تذكر بأن القانون اإلنتخابي مازالت تشوبه بعض 

النقائص ذات العالقة بالمسائل التالية:
• عدم تحجير بعض المخالفات 

• وجود التزامات غير مشفوعة بجزاء 
• عدم تناسب العقوبات مع بعض المخالفات المرتكبة 

• وجود مفاهيم غير دقيقة ويشوبها الغموض
• عدم تحديد المسؤوليات بالدقة الالزمة 

❖ عدم تحجير بعض المخالفات 
يحّجر الفصل 17 من قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 كما تّم تنقيحه تمويل الحملة بأموال 
يكون مصدرها مجهوال أو متأتيا من غسيل األموال، كما حجر التمويل المقّنع وبالرغم من أّن 
هذا النوع من التمويل يتعارض مع المبادئ األساسية للحملة الواردة بالفصل 52 من القانون 
اإلنتخابي فإّن النص التشريعي على خالف القرار الترتيبي المذكور لم ينص صراحة على 

تحجيره على غرار ما تّم بالنسبة إلى التمويل األجنبي كما لم يتضمن أية عقوبة بشأنه.

❖ وجود إلتزامات غير مشفوعة بجزاء
1. أوجب القانون اإلنتخابي عدم تجاوز سقف التمويل الخاص وحّدد مبلغ التمويل المسموح 
اإلنتخابي  القانون  حّجر  كما  والرئاسية  التشريعية  اإلنتخابات  إلى  بالنسبة  الواحد  للفرد  به 
التمويل من الذوات المعنوية إّال أّنه لم يتضّمن أّية عقوبة بخصوص تجاوز سقف التمويل 
على  بالحصول  يتعّلق  فيما  أو  التمويل  هذا  مجموع  أو  الواحد  الفرد  مستوى  على  الخاص 

تمويل خاص من ذوات معنوية.
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2.  وضع التشريع اإلنتخابي على كاهل كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب مجموعة من 
اإللتزامات إّال أنه لم يرّتب أي جزاء إلرتكاب اإلخالالت التالية:

- فتح أكثر من حساب بنكي.
- عدم مّد الهيئة بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل أو عدم إحترام األجل الذي 

ضبطه الفصل 23 من قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 في حدود 48 ساعة.
- عدم تعيين رئيس القائمة أو المترشح وكيل للتصرف في الحساب البنكي الوحيد أو تعيين 

نفس الوكيل ألكثر من قائمة مترشحة أو مترشح متنافسين في نفس اإلنتخابات.
- الجمع بين صفة رئيس القائمة المترشحة ووكيلها المالي.

- عدم إعالم هيئة اإلنتخابات بالمواقع والصفحات اإللكترونية المخّصصة للحملة.
عليها  والمنصوص  مسكها  الواجب  الوثائق  بخصوص  والصيغ  الشكليات  إحترام  عدم   -

بالفصلين 83 و84 من القانون اإلنتخابي.
- عدم إعتماد النماذج المنصوص عليها بالفصل 42 من قرار الهيئة عدد 20 الموضوعة من 
األنشطة  ولقائمة  الوكيل  وبهوية  الوحيد  البنكي  الحساب  بمعرف  للتصريح  الهيئة 

والتظاهرات والملتقيات المنجزة ولسجل المداخيل العينية والمداخيل المالية والنفقات. 

وفي سياق متصل خّول الفصل 95 من القانون االنتخابي لمحكمة المحاسبات أن تطلب من 
أي جهة كانت أية وثيقة ذات عالقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل 
الواجب  بهذا  المخلين  على  عقوبة  على  التنصيص  يتم  أن  دون  لها  الموكول  الرقابي 

بإمتناعهم أو تأخيرهم في القيام بالمطلوب.

❖ عدم تناسب العقوبات مع بعض المخالفات المرتكبة 

تعتبر بعض العقوبات التي نص عليها القانون اإلنتخابي غير مجدية أو ضعيفة بالنظر إلى 
درجة خطورة المخالفات المرتكبة على غرار: 

1. العقوبة التي تسلط من أجل إستعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة 
أو مترشح أو حزب (المتمثلة في السجن من 6 أشهر إلى سنة) [2] غير مجدية بإعتبارها تسلط 
على الشخص الذي إقترف هذه المخالفة وال يترتب عنها أي جزاء على المستفيد من الدعاية 

التي تمت بواسطة الوسائل والموارد العمومية. 
العمومية  والمنشئات  والمؤسسات  اإلدارة  في  بدعاية  القيام  عن  المترتبة  العقوبة   .2
والتكوينية  والجامعية  التربوية  وبالمؤسسات  للعموم  المفتوحة  غير  الخاصة  والمؤسسات 
وغير  [3] ضعيفة  د  و5000  بين 2000  تتراوح  مالية  في خطية  تتمثل  والتي  العبادة  وبدور 
كافية بالنظر إلى أهمية المساحة أو الفضاء المستعمل وتأثيرها على الناخب، باإلضافة إلى 

كونها ال تسلط في كل الحاالت على المترشح المستفيد.

2  - الفصل 159 من القانون اإلنتخابي.
3 - الفصل 153 من القانون اإلنتخابي.
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3. الفصل 98 من القانون اإلنتخابي ينّص على أّن عدم إيداع الحساب المالي وفقا للصيغ 
وفي األجل المنصوص عليه بالفصل 86 يترتب عنه عقوبة مالية تساوي 10 مرات المبلغ 
األقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية وعقوبة إنتخابية تتمثل في إسقاط عضوية 
كل عضو ترشح عن تلك القائمات. ويستخلص من هذه األحكام أّن كل من العقوبة المالية 
في  وكذلك  الحساب  إيداع  عدم  صورة  في  السواء  حد  على  تستوجب  اإلنتخابية  والعقوبة 
محكمة  كتابة  إلى  واحدة  دفعة  للوثائق  أصلية  نسخ  (تسليم  اإليداع  صيغ  مخالفة  صورة 
الحسابات) وعدم إحترام األجل المحدد بالفصل 86 والمتمثل في 45 يوما من تاريخ التصريح 

النهائي بنتائج اإلنتخابات حتى بيوم واحد وهو ما يعّد غير منطقي.
4. يترتب عن رفض الحساب من قبل محكمة الحسابات خطية مالية تساوي بين 5 و7 مرات 
المبلغ األقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية وهي عقوبة يمكن إعتبارها غير كافية 
أّن رفض  إيداعه ضرورة  التأخير في  أو  الحساب  إيداع  المترتبة عن عدم  بالعقوبة  مقارنة 

الحساب لعدم مصداقيته جراء عدم شموليته وصحته يوازي غياب الحساب.

❖ وجود مفاهيم غير دقيقة ويشوبها الغموض

1. أوجب القانون اإلنتخابي فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة ترصد فيه المبالغ صرفا 
وقبضا لكنه أغفل إمكانية فتح حسابات بريدية كما أّن القانون اإلنتخابي تعّرض فقط إلى 

مراقبة فتح الحسابات البنكية من قبل البنك المركزي. 
2. لم يأخذ الفصل 90 من القانون اإلنتخابي الذي ينّص على أنه يتعّين على البنك المركزي 
التونسي ووزارة المالية إتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحول دون التمويل األجنبي لإلنتخابات 
يمّر  أن  األجنبي  للمال  يمكن  حين  في  التونسي  البريد  مصالح  اإلعتبار  بعين  واإلستفتاء 

بالحسابات البريدية.
3. ينّص الفصل 99 من القانون اإلنتخابي على أنه يمكن لمحكمة المحاسبات تسليط عقوبة 
أو  المترشحة  القائمات  أو  المترشحين  دينار على  آالف  دينار وخمسة  ألف  بين  تتراوح  مالية 
ال  الفصل 78  أّن  إلى 86 في حين  بالفصول 78 و84  الواردة  األحكام  تخالف  التي  األحزاب 
يتضمن إلتزاما يستوجب اإلخالل به تسليط عقوبة وإنما يتعلق بضبط شروط الحصول على 

المنحة العمومية ورّتب عن عدم توفرها الحرمان من تلك المنحة لذا وجب حذفه.
أّما الفصل 86 فيتعّلق بواجب إحالة الحساب المالي والوثائق الحسابية إلى محكمة المحاسبات 
وقد خّص الفصل 98 اإلخالل بهذا الواجب بعقوبة مالية وبعقوبة إنتخابية وهو ما يفضي 

إلى تداخل بين الفصلين لتنصيص كل منهما على عقوبة مالية لنفس المخالفة،
4. النفقات اإلنتخابية: عّرف القانون اإلنتخابي المصاريف اإلنتخابية بأّنها:" مجموع النفقات 
النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة اإلنتخابية ... من قبل المترشح أو القائمة أو 
الحزب أو لفائدتهم". ومن جهة أخرى وإستنادا إلى تعريف الفترة اإلنتخابية الوارد بالقانون 
اإلنتخابي تحتوي هذه األخيرة على فترة الصمت التي من المفروض أن ال يتم خاللها التعّهد 

بالنفقات بإعتبار أّنه يحّجر خاللها القيام بأّي نشاط إنتخابي.
سقف  ضبط  والرئاسية  التشريعية  اإلنتخابات  إلى  بالنسبة  تّم  لئن  الخاص:  التمويل   .5
التمويل الخاص الذي يمكن للقائمات المترشحة والمترشحين الحصول عليه من قبل الذوات  
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غير  القطاعات  في  المضمون  األدنى  األجر  مّرة   20 بحساب  إحترامه  وعليهم  الطبيعية 
اإلنتخابات  إلى  بالنسبة  التشريعية و30 مرة  اإلنتخابات  إلى  بالنسبة  الواحد  للفرد  الفالحية 
البلدية وهو ما من شأنه أن  الرئاسية فإّنه تم إغفال تحديد سقف بالنسبة إلى اإلنتخابات 

يؤدي إلى هيمنة بعض الذوات الطبيعية على اإلنتخابات، 
بعنوان  العمومية  المنحة  نظام  يشكو  إنتخابية:  مصاريف  إلسترجاع  العمومية  المنحة   .6
الالزمة  التوضيحات  إدخال  تستدعي  التي  النقائص  بعض  اإلنتخابية  المصاريف  إسترجاع 
إلضفاء النجاعة المطلوبة عليه فتحديد مبلغ المنحة وآجال صرفها تستدعي مزيد التوضيح. 
فبخصوص تحديد مبلغ المنحة نص القانون اإلنتخابي في فصله 78 (جديد) على أن تضبط 
محكمة المحاسبات بالنسبة إلى كل مترشح ولكل قائمة مترشحة قيمة المصاريف اإلنتخابية 
التي ستعتمدها في إحتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق وفي كل الحاالت ال يمكن أن 
القائمة المترشحة المعنية  أو  الذاتي للمترشح  التمويل  المنحة العمومية مبلغ  تتجاوز قيمة 
كما ال يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي لإلنفاق. ونّص الفصل 81 من ذات القانون على 

أن يحّدد كّل من سقف اإلنفاق وسقف التمويل العمومي بموجب أمر حكومي.
وحّددت الفصول 3 و4 و5 من األمر عدد 1041 لسنة 2017 المتعّلق بتحديد السقف الجملي 
العمومي  التمويل  سقف  وبتحديد  الخاص  التمويل  وسقف  اإلنتخابية  الحملة  على  لإلنفاق 
الجملي  السقف   10 الفصل  حدد  كما  قائمة  لكل  المخصص  المنحة  "مبلغ  إحتساب  طريقة 
إنتخابية  إسترجاع مصاريف  بعنوان  العمومية  المنحة  مبلغ  يعادل خمس مرات  بما  لإلنفاق 
وبالتالي وجب أن يأخذ ضبط المبلغ الذي يمكن أن تنتفع به كل قائمة تتوفر فيها الشروط 
محكمة  تضبطه  ما  نحو  على  اإلنتخابية  النفقات  قيمة  وهي:  عناصر  أربعة  القانونية 
ناحية  لديها من  المودعة  المالية  الحسابات  رقابتها خاصة على  نتائج  بناء على  المحاسبات 
ومبلغ التمويل الذاتي للقائمة ومبلغ المنحة كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات 
وفق الفصول 3 و  4 و 5   ونشرته بموقعها الواب ومبلغ سقف اإلنفاق وبالتالي فإّن المبلغ 
المنحة  حدود  في  الحاالت  أقصى  في  سيكون  المستحقة  للقائمة  يصرف  أن  يمكن  الذي 

العمومية و هو ما يمّثل خمس سقف اإلنفاق.
7. التمويل العيني : التعريف الذي ورد بالفصل 2 من قرار الهيئة عدد 20 كما تم تنقيحه و 
إتمامه بالقرار عدد 17 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 و الذي عّرف التمويل العيني بأّنه جملة 
الموارد غير النقدية المخصصة لتغطية نفقات الحملة و تتمثل في المنافع أو الخدمات التي 
انتفعت بها القائمة المترشحة أو المترشح و التي ال يمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية 
أو  الموارد  أّن  عبارة  بإضافة  التوضيح  مزيد  يتطلب  الوحيد  البنكي  الحساب  على  المنجزة 

النفقات التي لم يتولد عن القيام بها فاتورة أو حركة مالية وخضعت بالتالي إلى تقييم 
8. سقف اإلنفاق: حّدد السقف الجملي لإلنفاق بالنسبة إلى كل قائمة تم اإلعالن عن قبول 
ترشحها نهائيا في اإلنتخابات التشريعية بست مرات سقف المنحة العمومية بعنوان إسترجاع 
مصاريف إنتخابية. وقد ورد بتقرير بعثة اإلتحاد األوروبي لمالحظة اإلنتخابات أن المستوى 
المنخفض نسبيا لسقف اإلنفاق حال دون تنظيم أنشطة متعددة أو واسعة النطاق من دون 

الوقوع في مخاطر تجاوز السقف مما ال يضمن إحترام سقف اإلنفاق.
9. مفهوم االشهار السياسي وما يفرقه على الدعاية المشروعة غير واضح بالدقة الالزمة.



12

❖ عدم تحديد المسؤوليات بالدّقة الالزمة

1. دور الوكيل المالي ومسؤوليته: إزاء ما تّم الوقوف عليه من قبل محكمة المحاسبات من 
بمؤّيدات  المتعّلقة  النقائص  إلى  إضافة  المالية  للحسابات  المرافقة  الوثائق  مسك  سوء 
النفقات و المداخيل وتعّدد اإلخالالت في مستوى إعداد هذه الحسابات وكثرة الّتشطيبات، مما 
للرفض  عرضة  وجعلها  ومصداقّيتها  المالّية  الحسابات  من  العديد  شفافّية  على  سلبا  أّثر 

وجعل القائمات المعنية عرضة إلى عقوبة تتراوح بين 5 و7 مرات سقف االنفاق. 
وبالرجوع إلى قرار الهيئة العليا المستقّلة لإلنتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 
2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 تّم 
تدعيم مهام الوكيل فيما يّتصل بالتصّرف في الحساب البنكي الوحيد دون تحديد مسؤوليته 
فيما يتعلق بشرعية الموارد والنفقات خاصة في حالة ارتكاب إخالالت نّص القانون اإلنتخابي 

على عقوبات بشأنها.
والقائمات  المترشحين  من  كّل  مسؤولية  اإلنتخابي  القانون  ضمن  تحديد  يتم  لم    .2
هذه  وّفرت  التي  اإلعالم  وسائل  ومسؤولية  ناحية  من  الدعاية  من  المستفيدة  المترشحة 

الدعاية من ناحية أخرى.
3.  إستعمال شبكات التواصل اإلجتماعي : أصبحت مواقع التواصل اإلجتماعي تحتّل مكانة 
كبيرة ضمن السياسة اإلتصالية للسياسيين لسرعة إنتشار المعلومة و كلفتها بالنسبة إلى 
وسائل  إستراتيجية  في  وتغيير  المعلومة  لتبادل  جديدة  ثقافة  إلرساء  آل  مما  المستهلك 
الدعاية غير أّن المشرع أغفل اإلشارة إلى خصوصيات استعمال شبكات التواصل االجتماعي 
يمكن  كوسيلة  ضوابطه  تحديد  و  لفائدتهم  أو  المترشحة  والقائمات  المترشحين  قبل  من 
اإلعتماد عليها للقيام بالدعاية اإلنتخابية و إستقطاب الناخبين كما لم تحدد هيئة اإلنتخابات 
ضمن نصوصها الترتيبية ضوابط لتنظيم المجال وتفادي اإلنجرارات السلبية له على شرعية 

الحمالت االنتخابية وتمويلها.

غير  المحاسبات  محكمة  لدى  التقاضي  إجراءات  اإلجرائية:  الـصعوبات   .2
مالئمة لخصوصية الماّدة اإلنتخابية:

يعتبر غياب إجراءات تقاضي خاصة بالحملة اإلنتخابية تأخذ بعين اإلعتبار خصوصية المادة 
القانون  نقاط ضعف  البت من  آجال  و قصر  العادلة  المحاكمة  اإلنتخابية من حيث ضمانات 
المنّظم  بالقانون  المقّررة  اإلجراءات  تنطبق  أن:"  علىى    92 الفصل  نّص  حيث  اإلنتخابي 
قائمات  و  السياسية  األحزاب  و  للمترّشحين  الحملة،  تمويل  رقابة  على  المحاسبات  لمحكمة 
المترّشحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون"، دون أن يتضّمن أحكاما خاّصة 
األساسي عدد 41 لسنة  بالقانون  المنصوص عليها  اإلجراءات  بما يجعل  اإلنتخابية  بالمادة 
أحكامه حيز  الذي دخلت  و  المحاسبات  المنظم لمحكمة  أفريل 2019  المؤرخ في 30   2019
التنفيذ إبتداء من 1 جانفي 2020 تنطبق كليا رغم عدم أخذها بعين اإلعتبار خصوصية هذه 
المادة إذ أن إجراءات التقاضي أمام محكمة المحاسبات يمكن أن تمتّد طيلة أشهر و سنوات مما 

يحّد من نجاعة تدخل محكمة المحاسبات.



 لتيسير مأمورية الرقابة القضائية بصنفيها المالي وا�داري 
لدعم شفافية ونزاهة ا�نتخابات

 لتيسير مأمورية الرقابة القضائية بصنفيها المالي وا�داري 
لدعم شفافية ونزاهة ا�نتخابات

13
كتيب توصيات دور القضاء المالي وا�داري في تكريس شفافية ونزاهة ا�نتخابات

3. الـصعوبات اللوجستية والبشرية والمادية:
بالنظر إلى تعّدد المشموالت الموكولة إلى محكمة المحاسبات [4]  ومحدودّية مواردها البشرية 
والمادّية وخصوصّية الرقابة على تمويل الحمالت لما تطلبه من أعمال وتقاطعات بخصوص 
الحملة  خالل  المترشحة  والقائمات  المترشحون  بها  يقوم  التي  والتظاهرات  األنشطة 
اإلنتخابية والموارد التي يتم تحصيلها من قبلهم ليس بإمكان محكمة المحاسبات إنجاز كل 
األعمال المتعلقة برقابة تمويل الحمالت اإلنتخابية وتبعاتها من أعمال قضائية ذات الصلة. 

وتجدر اإلشارة أّنه تّم بمقتضى القانون األساسي للميزانية [5]  التأسيس لإلستقاللية اإلدارية 
والمالية للهيئات القضائية ومن ضمنها محكمة المحاسبات حيث نّص الفصل 19 من القانون 
األعلى  والمجلس  الشعب  نّواب  مجلس  من  كل  خاصة  مهمات  تعتبر  أنه:"  على  المذكور 
تنّص  التي  والمالية  واإلدارية  العدلية  القضائية  والهياكل  الدستورية  والمحكمة  للقضاء 

قوانينها األساسية على اإلستقاللية اإلدارية والمالية والهيئات الدستورية المستقلة". 
أّن:  على  المحاسبات  لمحكمة  األساسي  القانون  من   40 الفصل  ينص  السياق  نفس  وفي 
بحرّية  تمّتعها  مع  والمالية  اإلدارية  باإلستقاللية  تتمّتع  معنوية  ذات  المحاسبات  "محكمة 

التصّرف في مواردها". 

غير أّن المحكمة تجابه بعض الصعوبات فيما يتعّلق بتنزيل هذه األحكام وخاصة المتصلة 
لجان  وتركيبة  والترقية  اإلنتداب  حيث  من  البشرية  الموارد  في  بالتصّرف  أساسا  منها 
المناظرات وتعزى هذه الصعوبات إلى عدم توافق االجراءات الجاري بها العمل مع متطلبات 
لسنة   112 عدد  القانون  تنقيح  عدم  إلى  ذلك  ويعود  اإلدارية  واإلستقاللية  الذاتي  التسيير 
وذلك  اإلدارية  لإلستقاللية  أسست  التي  الجديدة  القواعد  اإلعتبار  بعين  يأخذ  بما   [6]  1983

فضال عن عدم صدور األنظمة األساسية الجديدة لقضاة وكتبة المحكمة. 

وتجدر االشارة إلى أن المقترحات المقّدمة من قبل المحكمة إلى السلطة التنفيذية في هذا 
المجال تستند إلى تبريرات قانونية تتصل بالقواعد الجديدة التي نّص عليها كل من القانون 
تلخيصها  والتي يمكن  للميزانية  األساسي  والقانون  المحاسبات  المتعّلق بمحكمة  األساسي 

في النقاط التالية:

❖ ممارسة سلطة اإلشراف على المحكمة 

  يفترض إفراد ميزانية المحكمة بباب مستقّل أن يتم آليا إعفاء ميزانية محكمة المحاسبات 
من اإلشراف المالي لرئاسة الحكومة وهو ما يتأّكد أيضا من خالل اإلجراءات المرنة التي 

4 - من مراقبة حسن التصّرف في المال العام والقضاء في حسابات المحاسبين العموميين وتقييم طرق التصّرف بالنسبة للّدولة والمؤسسات والمنشآت 
التشريعّية  السلطة  إلى مساعدة  الميزانية  وغلق  المالية  قوانين  تنفيذ  على  والرقابة  التصّرف  أخطاء  وزجر  العمومّية  المساهمات  ذات  أو  العمومّية 

والتنفيذية ومراقبة تصّرف الهيئات المستقّلة والجمعّيات المنتفعة بالتمويل العمومي إلى الرقابة الالحقة للسلطة المحلية والتي تنفرد بها الدائرة.

5 -  قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون األساسي للميزانية.

6 -  القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في  12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية 
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.
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تنتفع بها المحكمة فيما يتعلق بإعداد ومناقشة الميزانية بوصفها مهمة خاصة ويتجسد اإلعفاء 
بتنفيذ  المّتصلة  والعمليات  القرارات  بعدم خضوع  بالميزانية  يتعلق  فيما  اإلشراف  من سلطة 

الميزانية ومن ضمنها ميزانية اإلنتدابات والترقية إلى المصادقة من قبل سلطة اإلشراف.
غير أن اإلجراءات الجاري بها العمل والتي مازالت سارية المفعول في إنتظار تنقيح قانون 
وكتبة  لقضاة  األساسية  األنظمة  مشاريع  على  والمصادقة  ناحية  من  العمومية  الوظيفة 
سلطة  من  المحكمة  إعفاء  في  المتمثل  الجذري  التغيير  هذا  مع  تتوافق  تعد  لم  المحكمة 

اإلشراف بوصفها هيئة قضائية مستقلة. 
التي  اإللحاق  عالقة  أن  للميزانية  األساسي  للقانون  الجديدة  األحكام  خالل  من  يتبّين  كما 
ربطت المحكمة برئاسة الحكومة منذ سنة 1970 تاريخ تصنيف دائرة المحاسبات مؤسسة 
عمومية ذات صيغة إدارية انتفت بدخول القانون األساسي الجديد للمحكمة وبإنتفاء عالقة 
اإللحاق ترتيبيا بين ميزانية المحكمة ورئاسة الحكومة تصبح اإلجراءات المعتمدة في مجال 
المناظرات  تنظيم  ذلك  في  بما  والترقية  اإلنتداب  حيث  من  البشرية  الموارد  في  التصرف 
الجديد. ففي إطار  القانوني  التي تؤسس لإلطار  للفلسفة  الداخلية والخارجية غير مالئمة 
عالقة اإللحاق تتعدد أشكال رقابة سلطة اإلشراف حيث فضال عن تدخل سلطة اإلشراف في 

ضبط الحاجيات يخضع فتح اإلعتمادات وتوزيعها أو نقلها إلى رقابة السلطة التنفيذية.

❖ السلطة الترتيبية الخاصة لرئيس المحكمة 
خّول القانون األساسي للميزانية للرئيس األّول لمحكمة المحاسبات بوصفه رئيسا للمهمة 
الخاصة مشموالت في مجال الميزانية تتعّلق أساسا بإصدار قرارات لتوزيع اإلعتمادات داخل 

البرامج  أو نقلها بين برامج المهمة الواحدة.
 كما أّن بعض قرارات الوزير المكلف بالمالية يتم إصدارها بعد أخذ رأي رئيس المهمة على 
لمحكمة  األساسي  القانون  وكّرس  اإلعتمادات  بقايا  نقل  أو  التعّهد  إعتمادات  إلغاء  غرار 
المحاسبات هذه المهام حيث نّصت الفقرة الثانية من الفصل 40 على أّنه:" يتم ضبط البرامج 
الخصوصية بمقتضى قرار صادر عن الرئيس األول بعد إستشارة الجلسة العامة للمحكمة".  
وفضال عن ذلك يتوّلى الرئيس األّول لمحكمة المحاسبات مهام آمر صرف فقد نّصت الفقرة 
األول  الرئيس  أّن:"  على  المحاسبات  لمحكمة  األساسي  للقانون   21 الفصل  من  األخيرة 

لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفّوض حق اإلمضاء".
وتجدر اإلشارة إلى أّن القانون األساسي لمحكمة المحاسبات أسند سلطة ترتيبية فيما يتعلق 
بضبط عدد الدوائر للرئيس األّول فقد نّصت الفقرة األولى من الفصل 27 على أن يضبط 
القضاء  مجلس  من  مطابق  رأي  على  بناء  منه،  بقرار  المحاسبات  لمحكمة  األول  الرئيس 
المالي عدد الدوائر اإلستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر 
الترابي لكل منها وعدد األقسام صلب كل دائرة وعدد وكالء الدولة ووكالء الدولة المساعدين 
الميزانية  إلى ضرورة تمكينه من سلطة ترتيبية في مجال  العمومية. ويؤدي ذلك  بالنيابة 
وتحديد  الدوائر  عدد  ضبط  بين  الوثيق  االرتباط  إلى  بالنظر  البشرية  الموارد  والتصرف 

حاجيات الميزانية من موارد بشرية ومادية.

7 -  الفصل 52 من القانون األساسي للميزانية 
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❖ تعدد مهام إدارة المحكمة:
تكتسي هياكل الدعم لدى محكمة المحاسبات أهمية بالغة خاصة فيما يتعّلق بالرقابة على 
المجال والذي يشمل  المحوري في هذا  إلى دورها  بالنظر  الحمالت اإلنتخابية وذلك  تمويل 
أو عند  العلنية  الحكمية  الجلسات  أو عند عقد  الحسابات  تقديم  مراحل جوهرية سواء عند 

التبليغ ومتابعة النزاعات بهذا الخصوص.

❱ مهام الكتابة العامة:   
لمحكمة  والمالية  اإلدارية  المصالح  تسيير  في  األّول  الرئيس  مساعدة  العام  الكاتب  يتوّلى 
مساعدا  عاما  كاتبا  المحكمة  كتابة  متصّرفي  بين  من  األّول  الرئيس  ويكّلف  المحاسبات 

لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.
تتعلق بمصلحة  أساسية  اإلشراف على وظائف  العامة  الكتابة  تتولى  األعمال  ولتأمين هذه 
الكتابة المركزية للمحكمة والكتابات لدى الدوائر المركزية منها والجهوية كما تغطي هذه 
عملية  في  محورية  مجاالت  جميعها  وهي  واإلعالمية  األرشيف  في  التصّرف  المشموالت 

الرقابة على تمويل الحمالت اإلنتخابية. 

❱ تقديم الحسابات المالية من قبل المترشحين والقائمات المترشحة:  
تنّص أحكام القانون األساسي عدد 41 لسنة 2019 على أنه تسّجل الحسابات بكتابة محكمة 
المحاسبات في تاريخ إيداعها وتسند لها أعداد رتبّية وفي هذا اإلطار تتولى الكتابة العامة 
قبول الحسابات التي يتم تقديمها من قبل المترشحين والقائمات المترشحة لإلنتخابات من 
خالل مكتب الضبط المركزي وتسجيلها وتستند الكتابة العامة في ذلك إلى تطبيقة إعالمية.

❱ تبليغ األحـكام   
ينّص الفصل 70 من القانون األساسي لمحكمة المحاسبات على أن يسّلم الكاتب العاّم نسخا 
من األحكام للنيابة العمومية حال إيداعها كما يسّلم نسخا منها إلى األطراف المعنّية األخرى 

كّلما طلبت منه ذلك. وتسّلم الّنسخ المعّدة لإلعالم بالحكم مجانا. 
كما تتوّلى النيابة العمومية تبليغ األحكام في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من 
اإلعالم  مع  الوصول  مضمونة  رسائل  طريق  عن  وذلك  المحاسبات  لمحكمة  العام  الكاتب 
بالبلوغ وفي هذا السياق وبالنظر إلى أهمية عدد أعضاء القائمات المترشحة وبالتالي عدد 
األحكام التي تتولى المحكمة تبليغها لهم وفق إجراءات معّقدة نسبيا فإنه بات من الضروري 

دعم الكتابة العامة لديها بما يجعلها قادرة على مجابهة الكم الهائل من األحكام. 
وينّص الفصل 38 من القانون األساسي عدد 41 لسنة 2019 على أن ُيضبط تنظيم الكتابة 
العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي بإقتراح من الرئيس األول لمحكمة المحاسبات. غير 

أّن هذا النص الترتيبي لم يتم إصداره بعد.
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     الفرع الثاني: توصيات بخصوص القضاء المالي
القضاء  إلى  الولوج  تيسير  وألجل  المالي  القضاء  واقع  تشخيص  عملّية  أفرزته  ما  إزاء     
المسار  هذا  حوكمة  من  يمّكن  بما  اإلنتخابي  المسار  على  المالي  القضاء  لوالية  وتدعيما 
القانون  لتعديل  بتوصيات  يتقّدم مرصد شاهد  اإلنتخابية  العملية  ونزاهة  ويدعم شفافية 
على  المحاسبات  لمحكمة  الرقابي  الدور  على  النجاعة  من  مزيد  إدخال  إتجاه  في  اإلنتخابي 
إستقالليتها  تكريس  على  المحاسبات  محكمة  لدعم  وكذلك  اإلنتخابية  الحمالت  تمويل 

اإلدارية المالية ومساعدتها على تركيز هياكل الدعم لديها.

الحمالت  تمويل  على  للمحكمة  الرقابي  الدور  على  النجاعة  مزيد  إدخال   .1
اإلنتخابية:

بهدف مزيد إحكام الرقابة على تمويل الحمالت اإلنتخابية وحماية اإلنتخابات من التمويالت 
المسائلة  آليات  بإيجاد  وتدعيمها  الناشئة  الديمقراطية  مكتسبات  على  والحفاظ  المشبوهة 
الفعالة نوصي بالعمل على مراجعة القانون اإلنتخابي ورفع النقائص التي تشوبه بعالقة 

بالمسائل التالية:

❱ مراجعة نظام العقوبات  
حتى يتم تحقيق الهدف من ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين والحّد من التأثير السلبي 

للمال على مجرى اإلنتخابات نوصي بما يلي:

1. إدراج تحجير صلب القانون اإلنتخابي يتعّلق بتمويل الحملة بأموال يكون مصدرها مجهوال 
أو مقّنعا عن طريق الجمعيات أو وسائل اإلعالم

2. ضبط عقوبة تسلط على القائمات والمترشحين عند إرتكابهم للمخالفات التالية.
- تجاوز سقف التمويل الخاص. 

- الحصول على تمويل من الذوات المعنوية.
- المّس بقواعد الشفافية وعرقلة األعمال الرقابية من قبل الذوات الخاصة التي تمتنع عن 

توفير الوثائق المطلوبة إلى المحكمة أو تتعمد عرقلة أعمالها.
- إستعمال الوسائل والموارد العمومية

-  اإلستفادة من الدعاية في األماكن والفضاءات العمومية
3. لضمان تناسب العقوبة مع المخالفة خاصة في غياب منح القاضي سلطة تقدير العقوبة 
بحسب ظروف ومالبسات الواقعة وجب إفراد عدم اإليداع بعقوبة مالية وإنتخابية وتخصيص 

عقوبة أقل قيمة بالنسبة إلى اإليداع بتأخير أو اإليداع دون إحترام الصيغ. 
4. الترفيع في العقوبة المتعلقة برفض الحساب.



 لتيسير مأمورية الرقابة القضائية بصنفيها المالي وا�داري 
لدعم شفافية ونزاهة ا�نتخابات

 لتيسير مأمورية الرقابة القضائية بصنفيها المالي وا�داري 
لدعم شفافية ونزاهة ا�نتخابات

17
كتيب توصيات دور القضاء المالي وا�داري في تكريس شفافية ونزاهة ا�نتخابات

❱ تحديد المفاهيم بالدقة الالزمة:  
1. وجب إحكام فتح الحسابات البنكية والبريدية.

2. إضافة مصالح البريد
3. حذف اإلشارة إلى الفصلين المذكورين 78 و86 من الفصل 99

4. مراجعة الفترة التي يمكن أن يتم فيها التعهد بالنفقات ذات العالقة بالحملة االنتخابية.
5. ضبط سقف التمويل الخاص الذي يمكن للقائمات المترّشحة لإلنتخابات البلدية الحصول 

عليه من قبل الذوات الطبيعية.
6. اإلستغناء عن عنصر سقف اإلنفاق في إحتساب مبلغ المنحة وبالرجوع إلى ما هو معمول 
من  اإلنتخابية  المصاريف  إسترجاع  بعنوان  العمومية  المنحة  نسبة  مراجعة  وجب  دوليا  به 
لكل  ورفعا  اإلنفاق  سقف  خمس  إال  تمثل  ال  أنها  بإعتبار  بها  المسموح  المصاريف  مجموع 
إلتباس وجب التنصيص صلب القانون اإلنتخابي على أّن التمويل الذاتي الذي يتّم إعتماده 
أّن  باعتبار  النقدي  التمويل  إنتخابية هو  إسترجاع مصاريف  بعنوان  المنحة  في ضبط مبلغ 
المساهمات العينية التي يتم تقييمها على أساس جزافي ال يمكن إسترجاعها لغياب عملية 

خالص نقدي.
7. توضيح مفهوم التمويل العيني

8. مراجعة كيفية إحتساب سقف اإلنفاق.
9. بهدف إنفاذ قاعدة تحجير اإلشهار السياسي ضمانا لنزاهة العملية اإلنتخابية وجب مراجعة 
تعريف الدعاية اإلنتخابية واإلشهار السياسي إلضفاء مزيد الدقة في التفريق بينهما والحسم 
في مدى شرعية بعض الوضعيات ذات العالقة بالتغطية اإلعالمية للحملة اإلنتخابية وتوجيه 
الدعوة إلى عموم الناخبين لحّثهم للذهاب إلى صناديق اإلقتراع والولوج إلى وسائل اإلعالم 
تناوله  يمكن  الذي  والمحتوى  إعالمية  وسيلة  في  لإلنتخابات  مترشحين  منشطين  وظهور 

فضال عن تحديد صيغ تقدير كلفته المالية.

❱ ضرورة ضبط المسؤوليات بدّقة:    
1. ال بدا من توفر حّد أدنى من المعرفة بالمسائل المالية والمحاسبية لدى الوكيل المالي.

2. وجب سّن أحكام تفصل بين المهام المالّية والمحاسبّية للوكيل من جهة والمهام األخرى 
المتعّلقة بالتحّقق من مصدر الموارد النقدّية و العينّية و شرعّيتها و مشروعية النفقات على 
المالي  الوكيل  مسؤولية  تحميل  األمر  يتطلب  كما  الرقابة  أعمال  إحكام  من  يمّكن  نحو 
بخصوص اإلخالالت المرتكبة بعنوان المهام الموكولة إليه و بضرورة إعتماد إطار محاسبي 
ذلك  و  اإلنتخابية  الحمالت  بتمويل  المتعلقة  العمليات  كّل  تسجيل  و  مسك  ينّظم  خاص 
باالستئناس بالمعيار المحاسبي عدد 45 الخاص بالجمعيات واألحزاب السياسية والوحدات ذات 

األهداف غير ربحية األخرى المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 2018.
وللحسابية  والمترشحين،  للقائمات  المالي  الحساب  إلعداد  محاسبية  مرجعية  إعتماد   .3
التأليفية الجامعة بالنسبة لألحزاب واإلئتالفات وتحديد مكونات الحساب المالي بالدّقة الالزمة.
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العملية  مسار  في  تأثيرها  وأهمية  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  دور  تنامي  ظّل  في   .4
اإلنتخابية واستعمالها كآلية جديدة للدعاية وجب وضع الضوابط القانونية الالزمة إلستعمال 
اإلمكانيات  من  لها  التي  الهياكل  وتأهيل  ناحية  من  شرعيتها  أسس  وضبط  الشبكات  هذه 
والتجهيزات الفنية الالزمة لضمان شمولية رصد الصفحات واإلعالنات وتقدير كلفة الدعاية 

عبر هذه الوسائل من ناحية أخرى.
إليها مهمة  فصل الرقابة اإلدارية والرقابة القضائية: يقترح إحداث هيئة أو لجنة تعهد   .5
تلقي الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والقيام باألعمال الرقابية المتعلقة 
بها (مستندية كانت أو ميدانية) على غرار ما هو معمول به في عدد من األنظمة المقارنة 
على أن تختّص محكمة المحاسبات في البّت في الطعون ذات الصلة وإقرار العقوبات في شأن 

اإلخالالت التي يرفعها إليها الهيكل المكلف بالرقابة.

2. على المستوى اإلجرائي: 
الحمالت اإلنتخابية بإجراءات خاّصة بها تتالءم مع طبيعة  الرقابة على تمويل  إفراد  يقترح 
يتّم  مختصرة  وآجال  مبّسطة  إجراءات  كإعتماد  المتقاضين  وطبيعة  اإلنتخابية  الماّدة 
بمقتضاها إحترام أحكام الفصل 108 من دستور 2014 كالحق في محاكمة عادلة في آجال 

معقولة وضمان حق التقاضي والدفاع وتيسير الّلجوء إلى القضاء.  

تكريس  على  المحاسبات  محكمة  دعم  اللوجيستي:  المستوى  على   .3
استقالليتها اإلدارية المالية

   إنبثقت المقترحات المقدمة ضمن هذه الوثيقة عن دراسة تضمنت باإلضافة إلى التحليل 
القانوني لألحكام الجديدة ذات الصلة باإلستقاللية اإلدارية، اإلستئناس بالصيغ المعتمدة من 
قبل الهيئات التي نّصت قوانينها الخاصة على تمّتعها باإلستقاللية. كما تّم توجيه النظر إلى 

القانون المقارن ال سيما التجارب الشبيهة بالنظام التونسي. 
وفي هذا السياق يقترح:

1. إدخال بعض التعديالت على قواعد التصرف في الموارد البشرية في إتجاه التمييز بين 
الوظيفي  بالسير  المتصلة  والملفات  المحكمة  صلب  الوظيفي  بالسير  تتعلق  التي  الملفات 

لقضاة وكتبة محكمة المحاسبات خارجها. ويتّم ذلك عبر:
المحاسبات والتي يتّم  المهني ألعضاء محكمة  المسار  المتعّلقة بتطّور  القرارات  • تعويض 
حاليا إصدارها بقرارات من رئيس الحكومة بقرارات صادرة عن الرئيس األول وإيقاف العمل 
والمالية  اإلدارية  اإلستقاللية  بمبدأ  والتي تمس  التنفيذية  السلطة  الصادرة عن  بالمناشير 

وتعويضها بمذكرات أو مناشير صادرة عن الرئيس األول.
• إصدار قرارات ترتيبية عامة ومجّردة تتعّلق بتنظيم المسار المهني لألعوان مع التنصيص 

على سبيل الذكر ال الحصر على أهم القرارات والتدابير المتعّلقة بالتصّرف اإلداري.
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• إضافة فصل في شكل أحكام إستثنائية ضمن فصول القانون عدد 112 لسنة 1983ينّص 
المحاسبات  محكمة  وعملة  ألعوان  المهني  المسار  في  التصّرف  تنظيم  أّن  على  صراحة 
وتأجيرهم يتّم بمقتضى قرارات من الرئيس األول إلى حين صدور القانون المتعّلق بضبط 

النظام األساسي لكتبة محكمة المحاسبات والنصوص ذات الصلة ودخولها حيز التنفيذ.

رئاسة  لدى  المحكمة  بمناصرة  ذلك  و  تنظيمها  دعم  على  المحاسبات  محكمة  مساعدة   .2
الحكومة في إتجاه إعتماد األحكام و القواعد التالية: 

- تكريس التصّرف الالمادي في الحسابات المالية من خالل التنصيص على ذلك ضمن 
األمر المذكور والنصوص التطبيقية له على غرار القرارات والمذكرات. 

- دعم سلك الكتبة على المستوى التنظيمي والقانون األساسي.
- إفراد التصرف في الكتابة المركزية للمحكمة والكتابات لدى الدوائر بتموقع هام يأخذ 

بعين اإلعتبار الصعوبات المتصلة بتقديم وتسجيل الحسابات في المادة اإلنتخابية. 

3. العمل على مناصرة المحكمة بإعداد مشروع أمر حكومي يّتصل بتنظيم الكتابة العامة 
ال  الدعم  بهياكل  والمتعّلقة  بالمحكمة  المتصلة  التنظيمية  المسائل  أّن  إلى  بالنظر  لديها 
تدخل ضمن المشموالت الحصرية لرئيس األول لمحكمة المحاسبات خالفا للدوائر والهيئات 

القضائية التي يتم إحداثها من قبله. 
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الجزء الثاني
تشخيص واقع القضاء اإلداري في المسار اإلنتخابي 

وجملة التوصيات

طبقا ألحكام الباب السابع من دستور 27 جانفي 2014 تتكّون السلطة القضائية من: قضاء 
القانون اإلنتخابي لسنة 2014 كل صنف من  إداري وقضاء مالي. وقد خّص  عدلي وقضاء 
هذه األقضية بإختصاصات محّددة سواء في مرحلة التسجيل أو مرحلة الحملة اإلنتخابية أو 

مرحلة النزاع اإلنتخابي سواء بمناسبة الترشح أو اإلعالن عن النتائج.
النقائص ونقاط الضعف سواء في  العديد من  المحطات اإلنتخابية برزت  أنه وبتكرار  على 
القانون اإلنتخابي في حّد ذاته أو في جملة العوائق التي إعترضت على حّد السواء القضاء 
شاهد  مرصد  بينها  ومن  المدني  المجتمع  جمعيات  جعل  ما  وهو  والعدلي  والمالي  اإلداري 
اإلداري  والقضاء  المالي  القضاء  وكذلك  الديمقراطية  التحوالت  ودعم  اإلنتخابات  لمراقبة 
تقّدم العديد من التوصيات في تقاريرها وتنادي بضرورة اإلصالح ومراجعة معّمقة لكامل 

المنظومة اإلنتخابية.

     الفرع األّول: تشخيص واقع القضاء اإلداري
لطالما حظيت المحطات اإلنتخابية بإهتمام الجميع حيث تعتبر أداة للشعب لممارسة سيادته 
وتحديد  األحداث  أهم  على  للوقوف  فرصة  للمختصين  وتمثل  ممثليه  إنتخاب  طريق  عن 
اإليجابيات والنقائص ولم يكن القضاء اإلداري بمنأى عن ذلك إذ أثبتت المسارات اإلنتخابية 
الموارد  مستوى  على  سواء  النقائص  من  جملة  من  يعاني  اإلداري  القضاء  أّن   2011 منذ 
البشرية والمالية أو على مستوى تشتت النزاع اإلنتخابي وإنقسام اإلختصاص بين القضاء 
تركيز مؤسسة  إلى عدم  إضافة  اإلدارية  والمحكمة  اإلبتدائية  المحاكم  العدلي مجّسما في 

القاضي اإلنتخابي.

1. النقائص الهيكلية واللوجستية والبشرية والمالية:
أرسى دستور 27 جانفي 2014 في فصله 116 تصّورا جديدا لهرم القضاء اإلداري يقوم على 
إحداث محاكم إدارية إبتدائية ومحاكم إدارية إستئنافية ومحكمة إدارية عليا كما أسند إلى 
هذا  كّل  إدارية.  صبغة  تكتسي  التي  النزاعات  في  للنظر  شامال  إختصاصا  اإلداري  القضاء 
يفرض تكريس تصّور جديد للقضاء اإلداري التونسي الذي ال يزال يتكّون من محكمة وحيدة 
الهيكلة  العاصمة والعمل على إصدار مجلة للقضاء اإلداري تأخذ بعين اإلعتبار  في تونس 
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جميع  في  إختصاصه  اإلداري  القضاء  بمقتضاها  ويسترجع  الدستور  كّرسها  التي  الجديدة 
النزاعات التي تكتسي صبغة إدارية والتي تّم إسنادها في السابق إلى القضاء العدلي على 

غرار نزاعات الترشح لإلنتخابات التشريعية في الطور اإلبتدائي منها.

وقد فرضت المرحلة اإلنتقالية و خاّصة مقتضيات النظر في النزاع اإلنتخابي إحداث 12 دائرة 
جهوية متفّرعة عن المحكمة أملته الضرورة اإلنتخابية تنفيذا لمقتضيات الفصل 15 من قانون 
الذي أجاز منذ تنقيح 3 جوان 1996 إحداث دوائر إبتدائية بالجهات والجدير  المحكمة اإلدارية 
الدوائر المركزية بحكم  الدوائر اإلبتدائية الجهوية لم تخّفف العبء على  أّن هذه  بالمالحظة 
محدودية إختصاصها الذي ينحصر في القضايا المرفوعة ضد السلط اإلدارية الجهوية والمحلية 
والمؤسسات العمومية الكائن مقرها األصلي بالنطاق الترابي للدائرة وكذلك في القضايا التي 
المتعلقة  القضايا  غرار  على  خاص  قانون  بمقتضى  لها  اإلختصاص  فيها  يسند  أن  يمكن 
بالنزاعات اإلنتخابية إّال أنه ورغم إحداث هذه الدوائر فإّن المشرع التونسي بقي مكتوف األيدي 
لإلنتخابات  الترشح  نزاعات  بإسناد  وذلك  اإلنتخابي  للقانون  تنقيح  إدخال  على  يعمل  لم  و 
التشريعية في الطور اإلبتدائي منها إلى قاضيها الطبيعي أال وهو القاضي اإلداري كما لم يتم 

تعهيد الدوائر الجهوية للمحكمة اإلدارية بالنظر في نزاعات نتائج اإلنتخابات البلدية.

كما يمكن للقضاء اإلداري أن يواجه بعض الصعوبات المادية و اللوجستية في صورة الجمع 
ألوانها  السابقة  الرئاسية  و  التشريعية  اإلنتخابات  غرار  على  مختلفة  إنتخابية  مواعيد  بين 
لسنة 2019 و التي تزامنت أيضا مع بعض اإلنتخابات البلدية الجزئية و هو ما قد يؤّثر سلبا 
على جودة العمل القضائي عموما و أعمال البحث و التقّصي خاّصة و على ضمانات المحاكمة 
المنصوص  اآلجال  تغيير  التونسي جدّيا في  المشّرع  يفّكر  أن  الوقت في  و قد حان  العادلة 
عليها بالدستور بخصوص اإلنتخابات السابقة ألوانها سواء رئاسية أو تشريعية فلئن مّرت 
فرضية اإلنتخابات الرئاسية السابقة [8]  ألوانها بأقّل األضرار فإن فرضية إنتخابات تشريعية 
سابقة ألوانها سيضع المحكمة اإلدارية في صعوبات جدّية إذ أن كل طور قضائي يستوجب 
أجل 5 أيام للنظر في الطعن اإلنتخابي و بالنظر إلى عدد الطعون في اإلنتخابات التشريعية 
فقد يكون من المستحيل في ظّل الهيكلة القضائية الحالية إحترام آجال البّت في الطعون و 
هيئة  قرارات  على  بعدّية  مصادقة  مجّرد  اإلنتخابي  القضاء  يصبح  أن  إلى  األمر  يؤدي  قد 
المسار  كامل  على  و  المترشحين  و  الناخبين  حقوق  على  سلبا  ينعكس  قد  بما  اإلنتخابات 

اإلنتخابي.

2. الــصعوبات اإلجــرائــيـة:
يمكن تلخيص جملة الصعوبات اإلجرائية في التشّدد في اإلجراءات و في غياب مجّلة خاّصة 
بإجراءات النزاعات اإلنتخابية و في إشكالية توزيع اإلختصاص و عدم تركيز مؤسسة القاضي 

اإلنتخابي.

8 - القانون األساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 والمتعّلق تنقيح القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 
2014 والمنّقح بالقانون األساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.



❖ الـتـشـّدد في اإلجــراءات:
اإلداري  القضاء  كاهل  أنهك  مّما  اإلنتخابي  القانون  مستوى  على  هنات  عّدة  وجود  نالحظ 
بتعّدد الطعون وبتشابك اإلشكاليات واإلجراءات وقد أفضى في كثير من الحاالت إلى منعه من 
تفّحص بعض اإلشكاليات القانونية التي أثيرت أمامه مّما حدا به إلى رفض عدد ال يستهان 
به من الدعاوى شكال دون الخوض في األصل [9] مّما يستنتج معه بداهة أّن المحكمة غّلبت 

الشكل على األصل [10] .  

البلدية قد كشف عن وجود بعض  المتعلقة باإلنتخابات  إّن تعّهد القضاء اإلداري بالنزاعات 
وإجراءات  (شروط  اإلجرائي  المستوى  على  إما  الموجودة  النصوص  شابت  التي  النقائص 
الترشح) أو عند تقديم الطعون والتي كان ال بّدا لنا من تسليط الضوء عليها حيث ُيتبّين من 
خالل اإلطالع على النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة باإلنتخابات البلدية أّن الشروط 
التي وقع إرساؤها لممارسة الحق في الترشح كانت مّتسمة بالتعقيد والتقييد وهو ما دفع 

الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات إلى نشر دليال إجرائيا خاصا على موقعها اإللكتروني[11]. 

كما ُنالحظ تواتر القيود على الترشح لإلنتخابات البلدية نذكر في هذا الصدد على السبيل 
القيمة  ورغم  القائمة  في  المترشحين  بين  من  الشباب  يكون  أن  إلزامية  الحصر  ال  الذكر 
الدستورية لهذا القيد إّال أّنه واقعيا صعب التحقيق نظرا إلعتبار شرط السّن (وجوب أن يكون 
من بين المترشحين عضو يقل عمره عن 35 سنة) معضلة بالنسبة لبعض القائمات حيث 

إعتبرته المحكمة اإلدارية من بين الخروقات غير القابلة للتصحيح.

القضاء  أن  بالطعون حيث  باإلعالم  تتعلق  إجرائية  إخالالت  أخرى نستشف وجود  ناحية  من 
القاضي  أن  إعتبار  إلى  البعض  المسألة حتى ذهب  بهذه  يتعلق  فيما  بالتشدد  تمّيز  اإلداري 
أصبح يبحث عن إتمام القيام باإلجراء وليس تحقيق الغاية منه حيث رفضت المحكمة اإلدارية 
عددا كبير من الدعاوى المرفوعة شكال لغياب شرط الصفة في القيام وهذا الرفض يعّد غير 
مبرر في بعض األحيان نظرا ألهمية العملية اإلنتخابية ليس فقط بالنسبة للمترشحين بل 

حتى للمواطنين الذي يخّول لهم الدستور ممارسة حقهم في التقاضي.

إّن إشتراط توفير نسخة رقمية من الملف المصاحب لعريضة الدعوى في الطور اإلستئنافي 
وتأكيد القضاء اإلداري على أّن غياب هذا اإلجراء من شأنه أن يضفي لرفض الطعن آليا يمثل 
هاجسا حقيقيا بالنسبة للمتقاضين وهو شرط مجحف في حقهم ولم يترك لهم القضاء حتى 
حيز زمني لتصحيح هذا اإلجراء حيث أن إلزام المدعين بضرورة تبليغ طعونهم عن طريق 
عدل تنفيذ [12] من شأنه أن يثقل كاهل المتقاضين ويمّثل عائقا أمام حق الولوج إلى القضاء 

بطريقة سهلة ومبّسطة.
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9 -  عدد الطعون المرفوضة شكال خالل اإلنتخابات البلدية التي أجريت خالل سنة 2018 بلغ نسبة %40 من مجمل نزاعات الترشح.
10 - يراجع الحكم الصادر في القضية عدد 20195028 بتاريخ 4 نوفمبر 2019 الذي جاء فيه أّنه: "وحيث إستقر فقه قضاء هذه المحكمة على أن 

النزاع اإلنتخابي يخضع إلى إجراءات خاصة وآجال مقتضبة ومبادئ قانونية متمّيزة تحول دون اإلستئناس بالمبادئ اإلجرائية العادية".
11 - تم نشر هذا الدليل على موقع الهيئة خالل شهر أوت 2017. إّن هذا الدليل كغيره من أدلة اإلجراءات التي أصدرتها الهيئة خالل إجراء اإلنتخابات 

سواء البلدية أو التشريعية له قيمة إلزامية ويعتد به أمام القضاء اإلداري".
12 - نص الفصل 145 جديد من القانون اإلنتخابي على ما يلي: "وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج األولّية أن يوجه إلى الهيئة 

إعالما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.....".
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نتبّين أّن المحكمة اإلدارية إعتمدت موقفا حازما ومتشددا فيما يتعلق بإجراءات تبليغ عريضة 
الطعن وإكتفت بتطبيق النص القانوني دون إجتهاد [13].  

إلى جانب هذا فإن عملية إحتساب آجال الطعن في الترشحات بالساعات وليس باأليام من 
شأنه أن يفتح باب التأويل واإلجتهاد من طرف الهيئات القضائية ويعّقد عملية اإلحتساب على 

المتقاضين.

كما الحظنا أّن القضاء اإلداري لم يثر مسألة إجرائية ضرورية أال وهي ضرورة طلب أن يكون 
ذلك  من  القائمات  أو  للمترشحين  الدقيقة  البيانات  على  محتويا  المقدم  الترشح  مطلب 
التنصيص بدقة على عنوان المراسلة ولما ال عنوان البريد اإللكتروني ضمانا لنجاعة تبليغ 

األحكام بما يضمن إعالم المتقاضين باألحكام الصادرة في اإلبان.
ويتجه إثارة إشكال آخر يتعلق أساسا بآجال البت في النزاعات اإلنتخابية إذ أن هذه اآلجال إما 
أن تكون مختزلة وضّيقة وتصعب على القضاء اإلداري وهيئة اإلنتخابات الفصل فيها أو أن 

تتسم في بعض األحيان بغموضها وتداخلها.

❖ غياب مجلة خاصة بإجراءات النزاعات اإلنتخابية:

الطور  في  سواء  اإلنتخابية  الماّدة  في  موّسع  إختصاص  اإلداري  القضاء  إلى  المشّرع  أسند 
اإلبتدائي أو الطور اإلستئنافي وهو ما أّثر على أداء المحكمة اإلدارية خصوصا في ظل غياب 
مجلة خاصة بإجراءات القيام أمام المحكمة اإلدارية حيث تعّددت الطعون وتعّقدت اإلجراءات 
عدد  مثال  بلغ  حيث  اإلنتخابية  النزاعات  في  الفصل  نجاح  على  أّثرت  الشكليات  من  بجملة 
الطعون المرفوضة شكال بلغ نسبة 40 % من مجمل نزاعات الترشح لإلنتخابات البلدية لسنة 

.2018

❖ إشكالية توزيع اإلختصاص وعدم تركيز مؤسسة القاضي اإلنتخابي:
يعتبر النزاع اإلنتخابي من النزاعات اإلدارية األصلية لتعّلقها بتطبيق القانون اإلنتخابي وهو 
أحد فروع القانون العام أو بمراقبة شرعية أعمال الهيئة العليا المستقّلة لإلنتخابات بوصفها 

من ذوات القانون العام وتتمّتع بصالحية السلطة العاّمة.

أنه  رغم  العدلي  للقضاء  اإلنتخابية  الماّدة  في  اإلختصاصات  بعض  أسند  المشّرع  أن  على 
قضاء غير متخّصص في الماّدة اإلدارية ويفتقد إلى التكوين الالزم في القانون اإلنتخابي 
أو  الترسيم  نزاعات  الصادرة عنه سواء في  األحكام  نجاعة  و  يؤّثر سلبا على جودة  قد  مّما 

نزاعات الترشحات أو الجرائم اإلنتخابية [14] .

13 - احكم صادر في القضية عدد 20194061 بتاريخ 22 أكتوبر 2019.
14 - مقال السيد مراد بن مولى: قاضي باحث ومدّرس بالجامعة التونسية بعنوان:" القضاء اإلنتخابي بين تشتت اإلختصاص ومحدودية النجاعة".



وترّتب عن ذلك جملة من اإلشكاليات:

❱ إنعدام نزاعات ترسيم قائمات الناخبين:  
يختّص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات المتعّلقة بالترسيم بقائمات الناخبين من خالل 

بسط رقابته على القرارات الصادرة عن الهيئة:

- في خصوص اإلعتراض على قائمة الناخبين بدائرة إنتخابية بهدف شطب إسم أو ترسيمه 
أو تصحيح خطأ في تلك القائمة فهيئة اإلنتخابات تبّت في مطالب اإلعتراض في أجل 03 أيام 
من تاريخ توّصلها بها و تقوم بإعالم األطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من 
تاريخ صدوره بأّي وسيلة تترك أثرا كتابيا و يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة 
أمام المحكمة اإلبتدائية المختّصة ترابيا بتركيبتها الثالثية و أمام المحكمة اإلبتدائية بتونس 
األطراف  قبل  ذلك من  و  بالخارج  التونسيين  بإعتراضات  المتعّلقة  القرارات  إلى  بالنسبة   1
المحاكم  عن  الصادرة  األحكام  في  باإلستئناف  الطعن  ويمكن  القرارات.  بتلك  المشمولة 

اإلبتدائية من األطراف المشمولة بها أمام المحاكم اإلستئنافية المختّصة ترابيا.

وواقعيا أمكن لمرصد شاهد من خالل مالحظته لمرحلة التسجيل لإلنتخابات رصد إشكالية 
تتعّلق بإنعدام القضايا المتعّلقة بالترسيم بقائمات الناخبين منذ 2011 حيث إقتصر األمر 
على تسجيل بعض مطالب اإلعتراض أمام الهيئة على قائمات الناخبين بهدف ترسيم إسم 
ناخب وقع السهو عن إدراجه بالسجل والتي تبّت فيها الهيئة بالرفض أو القبول يندر الطعن 
بما  المعترض  يكتفي  ما  ترابيا وعادة  المختّصة  اإلبتدائية  المحاكم  أمام  القرارات  تلك  في 

صدر في شأن إعتراضه من طرف الهيئة.

❱ البّت في نزاعات الترّشح لإلنتخابات التشريعية دون سواها:  
أسند المشّرع إلى القضاء العدلي القضاء إختصاص النظر في الطعون الموجهة ضّد قرارات 
الهيئة بخصوص الترشحات لإلنتخابات التشريعية إذ يمكن لرئيس القائمة المترشحة أو أحد 
الدائرة  بنفس  المترشحة  القائمات  بقية  أعضاء  أو  للحزب  القانوني  الممّثل  أو  أعضائها 
اإلنتخابية أن يطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة اإلبتدائية المختّصة ترابيا وأمام المحكمة 
اإلبتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعّلق بالقائمات المترشحة في الخارج.

للمحكمة  اإلستئنافية  الدوائر  أمام  اإلبتدائية  المحاكم  عن  الصادرة  األحكام  إستئناف  ويتّم 
اإلدارية من قبل األطراف المشمولة بالحكم اإلبتدائي أو رئيس الهيئة.

بالنسبة  إّال  الترشح  نزاعات  بالنظر في  ال يختص  العدلي  القضاء  أن  إلى  المالحظة  وتجدر 
لإلنتخابات التشريعية في طورها اإلبتدائي. 

على أّنه و إن كان مفهوما توجه المشرع إلى القضاء العدلي في فترة إنتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي لسنة 2011 و رغبته في تقريب المرفق القضائي من المتقاضين فإنه و بإرساء 
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الضروري  من  أصبح  بالجهات  اإلدارية  المحكمة  عن  المتفرعة  اإلبتدائية  الدوائر  تركيز  و 
مراجعة هذا الخيار التشريعي و إسناد اإلختصاص لتلك الدوائر خاّصة أنها موجودة في أغلب 
جهات الجمهورية و هي المختّصة ترابيا للنظر في النزاع اإلنتخابي بوصفه نزاعا إداريا أصيال 
عالوة على أّن اإلختصاص اإلنتخابي ال يعّد إختصاصا مألوفا بالنسبة للقضاء العدلي من حيث 
في  و  العام  القانون  في  العدليين  للقضاة  الكافي  التكوين  غياب  حيث  من  و  الماّدة  طبيعة 

القانون اإلنتخابي.

❱ عدم فاعلّية القضاء الجزائي اإلنتخابي:  
الوطني  المجلس  إنتخابات  منذ  اإلنتخابات  مراقبة  على  شاهد  مرصد  عمل  خالل  من 
الجزائي  القضاء  أن  في  تتمّثل  ثابتة  واقعية  حقيقة  رصد  له  أمكن   2011 سنة  التأسيسي 
اإلنتخابي في تونس ظّل يراوح مكانه بسبب بطء اإلجراءات الشيء الذي إنعكس سلبا على 
ساد  حتى  الخطيرة  اإلنتخابية  للمخالفات  الرادعة  النهائية  و  الباّتة  األحكام  صدور  تأّخر 
اإلحساس بأّن اإلفالت من العقاب هو السمة البارزة  في الماّدة اإلنتخابية خاّصة في بعض 
الجرائم الخطيرة على غرار جريمة اإلشهار السياسي و القيام بالدعاية اإلنتخابية باإلدارة و 
المؤسسات العمومية و التربوية و الجامعية و دور العبادة و خرق الصمت اإلنتخابي و بّث و 
قصد  العينّية  أو  النقدية  التبّرعات  تقديم  و  اإلنتخابية  الفترة  خالل  اآلراء  سبر  نتائج  نشر 

التأثير على الناخب و تدليس التزكيات في مطالب الترّشح لإلنتخابات الرئاسية.

3. الصــــــــعــوبــــــات المـــوضــــوعــيــة: 
تذّمر  مصدر  القائمات  طرف  من  األفقي  التناصف  مبدأ  إحترام  مدى  تحديد  عملية  مّثلت 
السياسية  األحزاب  لفائدة  الممنوحة  اآلجال  أّن  إذ  البلدية  اإلنتخابات  في  لبس  وموضع 
والقائمات المستقلة لتصحيح اإلخالالت في هذا الصدد كانت آجاال قصيرة محدودة وال تمّكن 
المعطيات  في  دقة  بكل  البّت  من  الهيئة  تمّكن  وال  الوضعية  هذه  تالفي  من  المترّشحين 

المتعلقة بالقائمات المترشحة.

ونالحظ كذلك غياب التنصيص على العدد الفردي للمقاعد في تطبيق مبدأ التناصف األفقي 
وغياب المعايير التي سيتم على أساسها تحديد عدد القائمات التي سيقع رفضها في صورة 

غياب التناصف في رئاسة القائمات المترشحة.

وبخصوص اإلنتخابات التشريعية نتبّين أن التشريع اإلنتخابي قد وضع عدة إلتزامات وواجبات 
محمولة على كاهل القائمات المترشحة إّال أنه لم يحّدد أي جزاء في صورة عدم إحترامها من 
القائمة  رئيس  بين صفة  الجمع  أو في صورة  البنكية  بالحسابات  المتعّلقة  اإللتزامات  ذلك 
المترشحة ووكيلها المالي أو عند عدم إعالم هيئة اإلنتخابات بالمواقع والصفحات اإللكترونية 

المخصصة للحملة.
 



الحزبية  بالدعاية  القيام  النظر عن مسألة  اإلداري قد صرف  القضاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المسجلة بمكاتب ومراكز اإلقتراع [15] وهو أمر يثير اإلستغراب بوصفه ال فقط قاض للشرعية 

بل كذلك قاض النزاهة في المحطات اإلنتخابية.

المنازعة  الوقائع واإلخالالت في  اإلثبات  التي وقع تسجيلها هو صعوبة  النقائص  ومن بين 
اإلنتخابية.

ومن المسائل التي أثارت إنتباه القضاء اإلداري نذكر صعوبة التحّقق من صحة شرط التزكية 
حيث أّن التباين في المواقف بين الدوائر اإلستئنافية بالمحكمة اإلدارية قد كشف عدم وضوح 
التي  الحاالت  وضبط   [16] التزكيات  إحتساب  عند  المعتمدة  والترتيبية  التشريعية  األحكام 

ُيفترض فيها تصحيح قائمة التزكيات.

ومن المسائل الجوهرية التي وقعت إثارتها خالل العملية اإلنتخابية نذكر من ذلك محدودية 
المسألة  لهذه  اإلداري  القضاء  السياسي فلم يتطّرق  القضائية على عملية اإلشهار  الرقابة 
بطريقة كافية كما أّن القانون اإلنتخابي بقي مفتقرا لتحديد واضح لهذا المفهوم كما قصر 
عن تحديد مسؤولية المترشحين [17] ومآل القائمة المترشحة لإلنتخابات التشريعية أو البلدية 

عند خرقها للشفافية في هذا الصدد [18].

     الفرع الثاني: توصيات بخصوص القضاء اإلداري
خالل  من  شاهد  مرصد  رصده  وما  اإلداري  القضاء  واقع  تشخيص  عملّية  خالل  من  يتبّين 
الثغرات والنقائص التي شابت  مالحظته لكافة المسارات اإلنتخابية منذ 2011 وجود عديد 

القانون اإلنتخابي [19]  سواء :

 لتيسير مأمورية الرقابة القضائية بصنفيها المالي وا�داري 
لدعم شفافية ونزاهة ا�نتخابات
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15 - يراجع الحكم الصادر في القضية عدد 20194069 (نزاع إنتخابي) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2019 والذي جاء في حيثياته:
"وحيث تمسك نائب الطاعن بحصول جملة من المخالفات اإلنتخابية نسبها للقائمة المطعون ضدها ... وقد تعلقت هذه المخالفات بإستعمال أطفال 
بمناسبة الحملة اإلنتخابية وتعليق معلقات في غير األماكن المخصصة لها وتنظيم نشاط غير معلم به تضمن توزيع تبرعات عينية. وحيث ترى 

المحكمة صرف نظرها عن الخوض في المخالفات المشار إليها أعاله."

16 - يراجع الحكم الصادر في القضية عدد 20193001 بتاريخ 30 أوت 2019 الذي جاء فيه: "... طالما أّن اإلخالالت التي شابت قائمة المزكين ال 
تندرج ضمن الحاالت القابلة للتصحيح والمتعلقة حصرا بتوفر صفة الناخب في المزكي وتزكية أكثر من مترشح".

17 - أكدت منظمة ”أنا يقظ“، أنه تم رصد 39 صفحة على موقع التواصل اإلجتماعي ”فأيسوك“، من صفحات الدعاية السياسية السوداء التي تقوم بحمالت 
تشويه وتقدم معلومات مغلوطة لضرب مرشح لإلنتخابات الرئاسية، على حساب آخر.حيث تم رصد عدد 89 صفحة تابعة للمترشح "ي.ش" وعدد 22 صفحة 

/https://www.rayaljadid.com :تقوم بالدعاية لفائدة المترشح "ن.ق." يراجع الموقع التالي

بالحملة  المتعلقة  القواعد  خرق  تعمدت  والتي  التشريعية  اإلنتخابات  في  المشاركة  القائمات  ألحد  موجها  طعنا  اإلدارية  المحكمة  رفضت   -  18
اإلنتخابية من خالل إستعمال اإلشهار السياسي: يراجع الحكم الصادر في القضية عدد 20194017 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2019.

تجدر اإلشارة هنا إلى ـنه وفي إطار إرساء المركزية القضاء اإلداري وكذلك الحّد من ظاهرة البطء في البّت في القضايا، تّم تفعيل الفصل 15 من 
قانون المحكمة اإلدارية والذي ينص في فقرته األخيرة على أنه:"يمكن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة اإلدارية يضبط النطاق 
الترابي لكل منها بأمر".  حيث صدر األمر الحكومي عدد 620 المؤرخ في 25 ماي 2017 والمتعلق بإحداث دوائر إبتدائية متفرعة عن المحكمة 

اإلدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.

19 - مجموعة دراسات حول فقه القضاء المتعّلق بنزاعات اإلنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة2014. إنجاز األستاذة نرجس طاهر، مستشارة 
قانونية لدى المؤسسة الدولية للنظم اإلنتخابية مكتب تونس. 
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20 - تقرير مرصد شاهد حول النزاع اإلنتخابي لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها واإلنتخابات التشريعية لسنة 2019: إنجاز القاضي اإلداري منير 
العربي واآلنسة هيفاء الكعباشي. 

1. على مستوى النظام اإلجرائي للنزاع 
2. على مستوى القواعد الموضوعية ومن الوجيه تدّخل السلطة التشريعية إلدخال جملة من 

التنقيحات الضرورية.
3. على مستوى دعم الجانب اللوجستي للمحكمة اإلدارية.

بما  اإلنتخابي  المسار  اإلداري على  القضاء  القضاء تدعيما لوالية  إلى  الولوج  وألجل تيسير 
جملة  نقّدم  اإلنتخابية  العملية  ونزاهة  شفافية  ويدعم  المسار  هذا  حوكمة  من  يمّكن 

التوصيات التالية:

1. توصيات بخصوص النظام اإلجرائي للنزاع:
نوصي في هذا السياق بما يلي:

الموجهة ضّد قرارات  الطعون  النظر في جميع  إختصاص  بإسناد  • توحيد اإلختصاص: وذلك 
بوصفه  اإلداري  القاضي  إلى  النتائج  أو  الترشح  أو  بالتسجيل  تعّلقت  سواء  اإلنتخابات  هيئة 
القاضي الطبيعي لنزاعات الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات المصّنفة كهيئة عمومية تخضع 
نزاعاتها لوالية القاضي اإلداري بإعتبار أّن النزاع اإلنتخابي هو نزاع إداري بإمتياز خصوصا بعد 

إحداث دوائر جـهويـة للمـحكمة اإلدارية واإلسـراع بإسـتكمال تركـيز بـقية الدوائر الجهوية.

• إحداث قاضي إنتخابي إستعجالي [20] يختّص بالنظر في نزاعات الحملة اإلنتخابية وخاّصة 
لإلنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  قرارات  شرعية  مدى  حول  إشكاليات  من  يطرح  فيما 
أن  ضرورة  اإلشهارية  بالمعّلقات  المتعّلقة  قراراتها  أو  اإلنتخابية  بالبيانات  مثال  المتعّلقة 
قاضي تجاوز السلطة والقاضي اإلستعجالي ال يستجيبان لخصوصية القاضي اإلنتخابي من 

حيث سرعة اإلجراءات ومن حيث خصوصية الماّدة اإلنتخابية.

• الخروج بسرعة من الصبغة الوقتية لإلختصاص القضائي الحالي المنصوص عليه بالفصل 
174 مكّرر فقرة 2 من القانون اإلنتخابي التي تنّص على أن:" ...تتوّلى كّل من الجلسة العاّمة 
هذا  بموجب  الموكولة  اإلختصاصات  اإلدارية  بالمحكمة  اإلستئنافية  والدوائر  القضائية 
القانون لكّل من المحكمة اإلدارية العليا وللمحاكم اإلستئنافية..."، وذلك بمصادقة مجلس 
نواب الشعب على مشروع مجّلة القضاء اإلداري التي تضمن تنظيما جديدا للقضاء اإلداري 

وإختصاصاته تتطابق وتتالءم مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور.

• نوصي بمراحعة آجال الطعن على المستوى اإلبتدائي واإلستئنافي في إتجاه الترفيع فيها 
من  سواء  دعاواهم  لرفع  ينبغي  كما  اإلستعداد  من  المتقاضين  لتمكين  أيام   5 إلى   3 من 

الناحية اإلجرائية أو على مستوى إعداد العريضة ومؤيداتها.
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• نوصي بإعفاء الجهة المستأنفة من شرط تبليغ عريضة الدعوى إلى خصمها عن طريق عدل 
تنفيذ وإستبداله بإجراء آخر يمّكن من بلوغ نفس الغاية كتمكينها مثال من القيام باإلعالم بأي 
وسيلة تترك أثرا كتابيا أو جعل واجب اإلعالم بالطعن محموال على كتابة المحكمة عوضا عن 

المدعي سواء في الطور اإلبتدائي أو اإلستئنافي مع مّد المحاكم بالمواد الالزمة لذلك.

القانون  اإلنتخابية وتفصيلها صلب  بالنزاعات  الخاّصة  اإلجرائية  األحكام  • نوصي بصياغة 
إلى مجّلة  إلى أحكام واردة في نصوص تشريعية أخرى كاإلحالة  اإلنتخابي وتجّنب اإلحالة 
المرافعات المدنية والتجارّية مع ما قد يترّتب عن ذلك من صعوبة في النفاذ إلى النصوص 

القانونية بالنسبة للمتقاضي وصعوبة في تطبيقها بالنسبة للقاضي.

• نوصي بضرورة التمديد في آجال البّت في الدعوى في الطورين اإلبتدائي واإلستئنافي وذلك 
بإضافة يومين قبل تاريخ المرافعة (لتصبح 5 أيام عوضا عن 3 أيام) إلعطاء مّتسع من الوقت 

للمّدعى عليه أو للمستأنف ضّده لتحرير رّده وتبليغه ضمانا لحّق الدفاع.
 كما أن التمديد في آجال البّت في الطعن من شأنه أن يمنح القاضي المزيد من الوقت للقيام 
بأبحاثه وتحقيقاته وتحرير حكمه بأكثر أريحية خاّصة في الحاالت التي يكون فيها عدد الدعاوى مرتفعا.

• نوصي بتمكين المّدعى عليه أو المستأنف ضّده من تقديم تقاريره وملحوظاته خالل جلسة 
المرافعة مع التنصيص على ذلك صراحة في القانون اإلنتخابي وإعطاء الصالحية للقاضي 

لتمكين الجهة المّدعية أو المستأنفة عند اإلقتضاء من الرّد قبل المفاوضة.

النزاع اإلنتخابي وبالنظر إلى قصر آجال الطعن إلى  المتقاضين في مجال  • نوصي بتنبيه 
المخاطر التي قد تنجّر عن إعتماد وسيلة البريد العادي في إرسال عرائضهم والتي قد تؤول 
إلى إهدار حقوقهم وحرمانهم من فرصة الدفاع عنها أمام القضاء في حال رفض دعاواهم 

شكال لبلوغها للمحكمة بصفة متأخرة.

كما يتعّين على القضاء في ظّل اآلجال القصيرة الخاّصة بالنزاعات اإلنتخابية تمكين المتقاضين 
من وسيلة أخرى أسرع وأضمن من البريد العادي أو حّتى البريد السريع في تبليغ الطعون أال وهو 
المراسلة  أّن  قراراته  بعض  في  أّكد  نفسه  اإلنتخابي  القاضي  وأّن  خاّصة  اإللكتروني  البريد 
اإللكترونية تعّد من فئة وسائل اإلعالم التي تترك أثرا كتابيا على معنى الفصل 453 من مجّلة 

اإللتزامات والعقود وأّنه بإمكان اإلدارة اإلنتخابية إعتمادها كوسيلة لتبليغ التنابيه.

• نوصي بإعادة صياغة الفصلين 46 و47 من القانون اإلنتخابي للتنصيص على آجال الطعن 
القانون  الفصلين 27 و29 من نفس  الساعات وذلك على غرار ما نجده في  باأليام عوض 

المتعّلقان بالّطعن في قرارات الترّشح لإلنتخابات التشريعية.
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• رغم أّن خصوصية النزاع اإلنتخابي تتطّلب إعتماد آجال إستثنائية قصيرة للطعن مقارنة 
باآلجال العادية للتقاضي فإّن أجل 48 ساعة الوارد بالفصلين 46 و47 من القانون اإلنتخابي 
الناحية  من  سواء  دعاواهم  لرفع  ينبغي  كما  اإلستعداد  المتقاضين  على  معه  يصعب  قد 
من  فيها  الترفيع  بضرورة  نوصي  لذا  ومؤيداتها  العريضة  إعداد  مستوى  على  أو  اإلجرائية 
يومين إلى 03 أيام على األقل لتمكين المتقاضين من وقت معقول إلعداد ملفاتهم وتجميع 

وسائل اإلثبات بشكل يضمن جّدية مطاعنهم.

• إن اإلجراءات الجديدة التي تّم تطبيقها بمقتضى تنقيح القانون اإلنتخابي الوارد بالقانون 
عدد 76 لسنة 2019 المؤّرخ في 30 أوت 2019 كان سببا في عدم قبول بعض الطعون من 
جهة الشكل لذلك من الضروري اإلكتفاء باإليداع اإللكتروني لعرائض الطعون ومؤيداتها دون 
القضاء  التنقيح  أو ممثله ذلك. كما جعل هذا  الطاعن  إختار  اإلدالء بنسخ ورقية كلما  واجب 
اإلداري اإلنتخابي يتحّمل عبء جّل اإلختصارات بخصوص زمن النظر في الطعون وهو ما قد 

يعيق سالمة ونجاعة الرقابة القضائية على اإلنتخابات وخاّصة في طور نزاع النتائج.

• نوصي بتوسيع مجال وجوبية إنابة المحامي في كافة أطوار النزاع.

• نوصي بضرورة التنصيص على إمكانية إصدار أحكام فردية في الدعاوى اإلنتخابية في 
الطور اإلبتدائي التي تكون مرفوضة شكال ألسباب واضحة.

اإلنتخابي ودون  النزاع  أحكام فردية في  إمكانية إصدار  التنصيص على  • نوصي بضرورة 
سابق مرافعة في الحاالت التالية:

- عدم اإلختصاص الواضح. - التخّلي عن القضية أو طرحها.  
- عدم القبول أو الرفض شكال. - إنعدام ما يستوجب النظر.  

• ندعو القضاء اإلداري إلى توحيد فقه قضائه في إتجاه اإلقرار بتوفر الصفة في القيام لدى 
المترشحين الذين تّم إسقاطهم من القائمات عند البّت في مطلب الترشح.

بالنسبة  واإلستئنافي  اإلبتدائي  الطورين  في  الطعن  آجال  مراجعة  على  العمل  يتوّجب   •
لنزاعات الترشح والنتائج والنظر في إمكانية تمديد هذه اآلجال حتى يتسنى للقضاء البت في 

الطعون على بينة من األمر.

التشدد  في  باإلفراط  يّتسم  بإمتياز"،  "شكالنيا  نزاعا  اإلنتخابي  النزاع  يكون  ال  أن  على  العمل   •
اإلجرائي وهذا ال يكون إّال من خالل تبسيط إجراءات التقاضي في النزاع اإلنتخابي لتسهيل ولوج 
قبل  من  المرفوعة  القضايا  جّل  أّن  فالمالحظ  المختّص  القاضي  إلى  والمترشحين  الناخبين 
النزاعات  المحامي في كل  إنابة  مبدأ  تعميم  يكون  فهل  وعليه  ترفض شكال  مباشرة  المتقاضين 
طوره  في  التشريعية  لإلنتخابات  الترشحات  نزاع  ذلك  في  بما  اإلدارية  المحكمة  أمام  اإلنتخابية 

اإلستئنافي هو الحل؟
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يوم  خصوصا  للتصحيح  قابليته  ومدى  التنبيه  إجراءات  بمراجعة  اإلداري  القضاء  نوصي   •
جلسة المرافعة ولما ال تولي المحكمة اإلدارية بنفسها إصدار التنابيه عوضا عن المتقاضي.

الصفة  بشرطي  يتعلق  فيما  مرونة  أكثر  موقف  إعتماد  اإلدارية  المحكمة  على  يّتجه   •
والمصلحة وتفادي التضييق "المشط" في هذا المستوى عند تقديم الطعون وتجنب إخراج 

التقاضي من األطر األصولية التي ينبني عليها [21].  

2. توصيات بخصوص القواعد الموضوعية: 
على  وعرضه  اإلنتخابي  القانون  بمراجعة  الشعب  نواب  مجلس  إسراع  بضرورة  نوصي   •

الجلسة العاّمة للتصويت. 

البصري  السمعي  اإلتصال  هيئة  وإحداث  لإلعالم  المنظمة  القوانين  تعديل  في  التسريع   •
تتمّتع بصالحيات كاملة لتعديل المشهد اإلعالمي وفقا لمقتضيات الفصلين 125 و127 من 
الدستور حتى يمكن إعتماد قراراتها سواء من قبل الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات أو من 

قبل القاضي اإلنتخابي.

• تنقيح القانون اإلنتخابي قصد ضبط تعريف مفهوم "شراء األصوات" في القانون اإلنتخابي 
وإدراج الحمالت اإلنتخابية على وسائل التواصل اإلجتماعي في القانون اإلنتخابي وعدم ترك 
اإلشهار  مفهوم  توضيح  إلى  إضافة  لإلنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  إلجتهادات  المجال 

السياسي وتحديد ضوابطه.

• مراجعة اإلطار القانوني لإلنتخابات بشكل شامل وتعديله وتضمينه القوانين ذات الصلة 
بتمويل الحمالت واألهلية للترشح وإمكانية الجمع بين مواعيد إجراء اإلنتخابات.

• مراجعة األحكام المتعّلقة بالتزكيات لتفادي اإلشكاالت التي تمّخضت عنها في إتجاه مزيد 
توضيح صور وأركان الجرائم المتعّلقة بالتزكيات صلب القانون اإلنتخابي.

• نظرا للصعوبات التي واجهها المترّشحون لإلنتخابات الرئاسية عند جمع التزكيات نأمل أن 
يتولى القضاء اإلداري تفّحص التزكيات التي وقع جمعها وعرضها على الهيئة الوطنية لحماية 
المعطيات الشخصية عند اإلقتضاء نظرا لثقل المسؤولية القانونية للمترشح الذي قد يتعمد 

جمع تزكيات بطريقة غير شرعية.
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21   - نرجس الطاهر، "دراسة حول نزاعات اإلنتخابات الرئاسية لسنة 2019: نزاعات الترشح ونزاعات النتائج، المؤسسة الدولية للنظم اإلنتخابية، 
تونس، فيفري 2019، ص.52.
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• يجب على المشّرع تالفي التمييز الحاصل بين القائمات الحزبية والقائمات اإلئتالفية حيث 
أن القانون اإلنتخابي أقّر حق الترشح لكليهما فال سبيل لحرمان القائمات اإلئتالفية من الحّق 

في الطعن في النتائج.

من  إعتمادها  يمكن  التي  اإلثبات  بوسائل  المتعلقة  القانونية  النصوص  مراجعة  يتوّجب   •
طرف قاضي النتائج وضبط قائمة دقيقة لها.

• العمل على وضع ضوابط قانونية فيما يتعلق بإستعمال وسائل التواصل اإلجتماعي كآلية 
جديدة للدعاية ودعوة قاضي اإلنتخابات إلى بسط رقابته على أسس شرعيتها.

يتعّلق  فيما  والجزائي  والمالي  اإلداري  القضاء  بين  الجهود  تكاثف  تعزيز  على  العمل   •
على  العقوبات  وتشديد  لها  المخصصة  الدعائية  والوسائل  اإلنتخابية  الحمالت  بتمويالت 
اإلشهار السياسي من طرف وسائل اإلعالم والمترشحين لما من ذلك من تأثير على نزاهة 

العملية اإلنتخابية.

• ضرورة اإلسراع في تركيز مؤسسة القضاء اإلنتخابي اإلستعجالي والذي سيختّص بالنظر 
في نزاعات الحمالت اإلنتخابية.
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3. توصيات بخصوص المحكمة اإلدارية (الصعوبات اللوجستية):
• تحقيقا لما إقتضاه الفصل 108 من الدستور من حرص على تقريب القضاء من المتقاضين 
تم  مثلما  اإلداري  للقضاء  الهرمية  البنية  تركيز  في  التسريع  يتعّين  إليه  ولوجهم  وتيسير 
 2014 جانفي   27 في  المؤرخ  التونسي  الدستور  من   116 بالفصل  ذلك  على  التنصيص 

والفصلين 145 (جديد) و146 (جديد) من القانون اإلنتخابي.

•  نوصي باإلسراع في إصدار مجلة القضاء اإلداري للخروج من الصبغة الوقتية التي يتسم 
الراهن  الوقت  والتي نّصت عليها في  اإلنتخابات  نتائج  القضائي في مجال  بها اإلختصاص 

الفقرة 2 من الفصل 174 مكرر من القانون اإلنتخابي.

•  العمل على تعزيز اإلطار القضائي واإلداري للمحكمة اإلدارية باإلنتدابات الضرورية من 
النزاعات  مادة  واألعوان في  القضاة  تكوين  تدعيم  على  والعمل   [22] وعملة  وإداريين  قضاة 
على  اإلداري  القضاء  رقابة  تجربة  تقييم  قصد  والترّبصات  الندوات  تكثيف  عبر  اإلنتخابية 
اإلنتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية من جهة ولإلّطالع على التجارب المقارنة من جهة 

أخرى.

وإلدارة  للقضاة  الظروف  أنجع  لضمان  الالزمة  المادية  واآلليات  اإلمكانيات  توفير  ضرورة   •
المحكمة و أعوانها لحسن سير إجراءات البّت في الطعون اإلنتخابية.

• ضرورة عمل المحكمة اإلدارية على تمييز أعداد قضايا نزاع الترّشح لإلنتخابات التشريعية 
في الطور اإلستئنافي عن أعداد قضايا نزاع الترشح لإلنتخابات الرئاسية في الطور اإلبتدائي 

إذ تم تسجيل قضايا الصنفين من النزاعات ترتيبيا وبحسب تاريخ إيداعها.

22   - الفصل األّول من األمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ماي 2017 والمتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة 
اإلدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي: " تحدث إثنتا عشر (12) دائرة ابتدائية متفّرعة عن المحكمة اإلدارّية بالجهات طبقا لبيانات الجدول الّتالي:
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الدائرة اإلبتدائّيةالعدد الرتبي

الدائرة اإلبتدائّية بنابل
الدائرة اإلبتدائّية ببنزرت
الدائرة اإلبتدائّية بالكاف
الدائرة اإلبتدائّية بسوسة

الدائرة اإلبتدائّية بالمنستير
الدائرة اإلبتدائّية بصفاقس
الدائرة اإلبتدائّية بقفصة
الدائرة اإلبتدائّية بقابس
الدائرة اإلبتدائّية مدنين

الدائرة اإلبتدائّية بالقصرين
الدائرة اإلبتدائّية بسيدي بوزيد

 الدائرة اإلبتدائّية بالقيروان

مرجع النظر الترابي

والية نابل ووالية زغوان
واليات بنزرت ووالية باجة

واليات الكاف وجندوبة وسليانة
 والية سوسة

والية المنستير ووالية المهدّية
والية صفاقس

والية قفصة ووالية توزر
والية قابس ووالية قبّلي

 والية مدنين ووالية تطاوين
والية القصرين

والية سيدي بوزيد
 والية القيروان
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• عدم إحكام مراقبة القضايا منذ تسجيلها بكتابة المحكمة لكشف العالقة التي قد توجد بين 
بعض القضايا حتى يقع القضاء فيها بالضّم لحسن سير القضاء وتجنب تضارب األحكام.

• ضرورة حرص الهيئات القضائية المختّصة بالنظر في النزاع اإلنتخابي على تيسير الحصول 
على نسخ من األحكام الصادرة عنها إذ هناك صعوبة في الحصول على األحكام الصادرة عن 
الجلسة العاّمة القضائية إعتبارا لعدم تحرير معظمها إلى حّد الّساعة وإقتصارها على موافاة 
الهيئة العليا المستقّلة لإلنتخابات وأطراف النزاع بمنطوق األحكام واإلعالم بها في أجل سريع 

ال يتجاوز 48 ساعة.

• ضرورة تدعيم تكوين القضاة واألعوان في الماّدة اإلنتخابية عبر تكثيف الندوات والترّبصات 
لإلطالع على التجارب المقارنة.

• ضرورة إحداث موقع واب (web) خاّص بالمحكمة اإلدارية قصد تسهيل التعامل مع الهيئة 
على  اإلطالع  من  اإلنتخابي  بالّنزاع  المعنّيين  جميع  وتمكين  لإلنتخابات  المستقّلة  العليا 

األحكام والقرارات المصّرح بها في اإلّبان.

• تدعيم التجهيزات اإلدارية للمحكمة اإلدارية بمستلزمات العمل الضرورية لتأمين النزاعات 
اإلنتخابية المقبلة.

وتدعيم حجم  اإلدارية  المحكمة  ميزانية  بند خاّص في  اإلنتخابية ضمن  النزاعات  تبويب   •
النفقات المتعّلقة باإلستحقاقات اإلنتخابية المقبلة.
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الخـــاتمة 
إنتخابات  منذ  تونس  في  اإلنتخابي  للمسار  الحاكمة  القانونية  المنظومة  ظّلت   
المجلس الوطني التأسيسي في 24 أكتوبر 2011 وإلى حدود اإلنتخابات الرئاسية السابقة 
التأسيس  ألوانها واإلنتخابات التشريعية لسنة 2019 منظومة متحّركة كان نتيجة لخيارات 
مستقّلة  عليا  هيئة  إلى  اإلنتخابي  المسار  على  اإلشراف  مهّمة  إسناد  تّم  حيث  الجديد 
لإلنتخابات وتحت رقابة السلطة القضائية بأصنافها الثالث العدلي والمالي واإلداري وبتداخل 

عّدة هياكل أخرى مازالت تعاني من طابعها المؤقت كالهايكا مثال.

مجال  توسيع  حيث  من  تغييرات جوهرية سواء  القضائية  السلطة  عرفت  وبدورها   
بالنسبة  الجديدة  هيكلتها  إستكمال  عدم  في  أو  اإلنتخابي  المسار  مراقبة  في  إختصاصها 
إلى  أّنه في حاجة  الممارسة  أثبتت  إنتخابي  إلى جانب وجود قانون  المالي واإلداري  للقضاء 
مراجعة جذرية لتحصين المسار اإلنتخابي من كّل الشوائب والخروقات التي برزت على أرض 
ثقة  يدعم  أن  شأنه  من  ما  وهو  اإلنتخابي  المسار  وشفافية  لنزاهة  تدعيما  وكذلك  الواقع 

الناخبين والمترشحين في العملية اإلنتخابية.

إّن تكريس رقابة قضائية سواء من جانب القضاء المالي المختّص بمراقبة الحملة   
النزاعات  في  اإلداري  القضاء  جانب  أو  اإلنتخابات   في  الفائزة  األحزاب  مالية  و  اإلنتخابية 
العدلي في تتّبع و زجر الجرائم اإلنتخابية و لئن كان خيارا  اإلنتخابية أو من جانب القضاء 
ذاتها  الرقابة في حّد  ليست  الغاية  فإّن  الدولية  المعايير  المشّرع تماشيا مع  صائبا من قبل 
بقدر ما تتجاوز ذلك لتهدف إلى  المساءلة و المحاسبة و هو ما من شأنه أن يكّرس علوية 
القانون و يحّد من اإلفالت من العقاب و يحفظ المسار اإلنتخابي من كل اإلنحرافات سواء ما 
يتعّلق بإشكالية المال الفاسد أو مجهول المصدر و ما له من آثار سلبية في شراء األصوات أو 
السلطة  يجعل  مما  األوان  فوات  بعد  أو  خفيف  عقاب  تسليط  أو  العقاب  تسليط  عدم  في 

القضائية بكّل أصنافها محل شّك.

وللوصول إلى عدالة ناجزة وفّعالة حافظة للحقوق وصائنة للمسار اإلنتخابي فإنه   
بات من الضروري جّد أن يتدّخل المشّرع بالقيام بجملة من التنقيحات التقنية مستمّدة من 
واقع تجربة كّل المسارات اإلنتخابية السابقة والتي من شأنها أن ترتقي باإلنتخابات القادمة 
ويحّصن  يؤّصل  أن  شأنه  من  ما  وهو  والحوكمة  والنزاهة  الشفافية  من  أعلى  درجات  إلى 

التجربة الديمقراطية في تونس ويخرجها من مرحلة اإلنتقال إلى مرحلة اإلستقرار.
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