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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

إنجاز عملیة إنتخابیة  أن يتعِ  یثاق الّشرفمن األطراف المصادقة على إ
ى بأوسع قدر من الرضا افة وعادلة ونزیھة ودیمقراطیة تحظشف

عنصر عیة المؤسسات ووشرمھو شرط أساسي لتثبیت والمصداقیة 
الذي أطلقتھ الثورة التونسیة  ضروري لمواصلة المسار الدیمقراطي

 ھي یثاق الّشرفمل األھمّ ھداف األفإن على ھذا األساس  .المباركة
بین بناء الثّقة و استمرارھاالعملیّة االنتخابیة وضمان المساھمة في إنجاح 

وخلق مناخ إیجابّي یتّسم بالتّسامح ویشّجع على التّنافس المعنیة األطراف 
 جمیع األطراف شجیع قبولتل عيسّ كذلك الو .والنّزیھالمفتوح و الحّر 

القضاء على أعمال و  الّصراعات العنف والحّد من نبذو االقتراع تائجنل
بین   ى االشتباكیؤّدي إلالتّخویف والتّرھیب وعلى كّل ما یمكن أن 

لتّسویة الّسلمیّة وبالحفاظ على الّسلم األھلي بما یسمح با المواطنین
األطراف الممضیة عزمھا على المساھمة تعقد من ھذا المنطلق  للخالفات.

نجاح المسار المناخ المناسب ل إرادي في تھیئةبشكل مسؤول وطوعي و
وذلك في إطار احترام الدستور  خابي مھما كانت اختالفات مواقفھااالنت

یُقصد ھنا بالمسار  والقوانین وقرارات المؤسسات الشرعیة ذات الصلة.
التّصویت  بات والحملة ذاتھا وعملیّتاااإلنتخاالنتخابي كل من فترة ما قبل 

 .ن النتائج وما یعقبھاوفرز األصوات وكذلك فترة إعال
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 ةاألطراف المعنی

 

ار لھا من االَن (ویش علیھاألطراف الموقّعة  على میثاقال ینطبق ھذا
حركات و تحالفات وائتالفات حزبیّةو ) : أحزاب سیاسیّةاألطرافبمصطلح 

القواعد  لزمقوائم مستقلّة ومرّشحون مستقلّون. وتو وشبكات سیاسیّة
وإطاراتھا  ذه األطرافھ كل خاّص قیاداتبش میثاقضّمنة في الالم

 .وممثّلیھا الّرسمیّین ومرّشحیھا وأعضائھا ونشطائھا

 

 ةیّ دئالشروط المب

 

 وكذلك–دیمقراطیّة انتخابات تعّددیة  قیمةاألطراف الموقّعة بأّن  تتفق
 یة التّالیة :الشروط األولتقوم على  —شرعیتھا

رامج وسیاسات إبالغ النّاخبین بخالل الحملة االنتخابیّة ى أن یتسنّ  ) أ(
ختیار باال بما یسمح لھم رّشحینتالمة والّسیاسیّ  مؤھّالت األحزابو

 .مستنیروالتصویت عن درایة و بشكل 

دون قید أو تھدید أو  على التّصویت بحّریةقادرین ن أن یكون النّاخبو ) ب(
أشكال الخداع أو االبتزاز أو  أي شكل منأو  تأثیر غیر مشروع

 . فساداإل

والتّمّسك طوعا  العمل على توفیر ھذه الشروطتلتزم جمیع األطراف ب
  -العمل علىمن خالل  میثاق الّشرفمضمون ب إرادیاو

نالمبادئ المتفعیل القواعد وااللتزامات وتّم أن ی ) أ(  میثاقبال ةضمَّ
 المحافظة علیھاو
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سبیل  ھي كون االنتخاباتوقبول مجتمعي واسع باعتراف یحصل أن  ) ب(
وبأن المشاركة الحرة والنشطة ھم اتالنّاخبین للتّعبیر بحّریة عن اختیار
 ھم في االختیاروالنزیھة ھي ضرورة لممارسة حقّ 

وما ینبثق عن ممارستھ بشكل  االختیارالحق في یحترم الجمیع ھذا أن  ) ت(
 من نتائج ونزیھ اف وعادل ودیمقراطيشفّ 

 

 میثاق الّشرفقانون واحترام االمتثال لل : االلتزامات العاّمة

 

بتطبیق واحترام القوانین  میثاق الّشرفلى ع صادقیلتزم كّل طرف م
الّصدق وبالتحلّي فعلیا ب التي تنظّم إجراء االنتخابات والقراراتوالقواعد 

 حسن النیّة و النّزاھة.و

) ISIEلھیئة العلیا المستقلّة لالنتخابات (المسندة لسلطة العترف بیكما  
ویمتثل  والسلطات المتدّخلة في المسار االنتخابيرھا من الھیئات وغی

 .للقانون طبقا للقرارات والمدّونات الّصادرة عنھا

  – میثاقمن خالل اإلمضاء على ال مزِ تلیكّل طرف على ذلك فإن  وبناء

 نھ من موانعتضمّ ا یفاقات وممن مبادئ وقواعد واتّ  ھما جاء فیب ) أ(
والحیلولة دون قیام قادتھ ومرّشحیھ  للتّعریف بھبیر الالّزمة ذ التّدااتّخبا ) ب(

نھما یانتھاك بوأعضائھ   من مبادئ وقواعد والتزامات تضمَّ

عن أّي سلوك لالمتناع أنصاره  دفعالمعقولة لوذ التدابیر المتاحة اتّخبا ) ت(
نة فيالم اللتزاماتیمكن أن یشّكل خرقا ل   میثاقال ھذا ضمَّ

 انتھاكاستخدام حّق تقدیم الّشكاوى المتعلّقة بترشید ى بالحرص عل ) ث(
 أو عبثیة أو كیدیّة. كاذبة دعاوىتقدیم أیّة  عن عامتنوباال میثاقال
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 ةالتفصیلیااللتزامات 

 

 الخطاب

  –ب  میثاق الّشرفعلى  صادقیلتزم كّل طرف م

 خالقاألسمّو سم بتتّ ة أجواء عامّ  بشكل یضمن تنظیم الحملة االنتخابیّة ) أ(
المسار  والمنافسة الشریفة طوالالمتبادل االحترام ولمیّة سّ الو

 نتخابي. اال

وبدوره في  تجاه المجتمعوعیھ بمسؤولیتھ أساس دوما على  تصرفال ) ب(
وفي إعالء المصلحة الوطنیة وفي الحفاظ على المسار الدیمقراطي 

مایة السلم وفي ح الوفاء للمطالبة الشعبیة بالحریة والعدالة والكرامة
 األھلي واألمن الوطني

خالل التّجّمعات الّسیاسیّة أو في  للجمھور اطبتھاختلتزم األطراف عند م
 : االمتناع عنب اإلنترنتبما فیھا  اإلعالموسائل  عبر إطار اتّصاالتھا

ض على العنف بأّي شكل من األشكال تجاه أّي شخص یتحرالو دیتھدال ) أ(
 أشخاصأو مجموعة 

الخیانة ب اإلدانةالتكفیر وعلى ض على الكراھیّة وعلى یحرالتو شویھالت ) ب(
 خطیرة شبیھة مھَ تُ  أيّ أو  عمالةاإلرھاب أو ال وأ

الجھویّة أو الطائفیة أو القبلیّة التي من العنصریة أو ات رعالنّ  ةتغذی ) ت(
 .ومن الحقوق األساسیة شأنھا أن تمس من الوحدة الوطنیة

 التحقیرالشتم والتشھیر و ) ث(

منشورات التوزیع عن  میثاق الّشرفلى صاِدقة عمُ الف اطراأل تُعرض
مواّد یمكن أن تشّكل تھدیدا أو  علىعلى عبارات أو  ةحتویالمملصقات الو

نشرھا أو عن  كما تعرض أو متسترّي علنسواء بشكل  على العنف اضیتحر
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أو أیة  اضیةاالفتر الّشبكات االجتماعیّةعبر اإلشاعة و ذلك التّشجیع على
 .وسیلة أخرى

من خالل  منافسةقادة ومرّشحي وأنصار األطراف الانتقاد األطراف تجنّب ت
انتقادات مبنیّة  إطالقعن  عتمتنكما الخاّصة.  من حیاتھمجوانب التعرض ل

العبارات  توجیھعن و ھاأو حقائق تّم تشویھ مجانبة للحقیقةعلى اّدعاءات 
على  أسرھمبشأن المرّشحین أو أفراد مغرضة الأو التلمیحات  ةالجارح
 الجھويأو األصل االجتماعّي أو  نوع الجنسيالعرق أو المعتقد أو الأساس 

 صفات شبیھة. ةالتّعلیم أو أیّ مستوى ونوعیة أو 

 

 التّرھیب والعنف

بطریقة فیھ التّوّرط بعدم العنف وكافّة أشكال تتعھد األطراف بمناھضة 
 في حمالتھاال تحّرض ن أتلتزم بو ،ندید بھ علناالتّ بو مباشرة أو غیر مباشرة

بین  العالقات في توتیرتسبّب تو أتشّجع على الكراھیّة  البأن و العنفعلى 
 لتوفیر نیّة حسنب تسعى. كما المجتمع في المختلفةات الفئعات ومجموال

 التّدابیر الالّزمة لتجنّب المواجھات العنیفة.

العنف  بكون المبدئي تمسكھ لّشرفمیثاق الى ع صادقكّل طرف م علنی
  – لتزمبناءا على ذلك ی، ومرفوضین  ینوالتّرھیب بجمیع أشكالھما أمر

القائمین و وأعضائھ ھ ومرّشحیھمنظوریرسمیّا  نھىإصدار توجیھات تب ) أ(
ھم تحسیسسعي لوبال وقتشخص في أّي أّي عن ترھیب  بحملتھ

التخریب  أشكال منأّي و بالعنفالعنف والتّھدید  بضرورة رفض
 خالل بالنّظام العامّ اإلو

لقیام توظیف الجمعیات أو أي شخص أو ذات معنویة كواجھة لبرفض  ) ب(
 أو یمنعھا ھذا المیثاق القانون ایحجرھبأعمال 
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جمیع التدابیر باتّخاذ تّندید بھا علنا وبال في حال ارتكاب أعمال عنف ) ت(
 .على اإلفالت من العقاببین المرتكمساعدة وبعدم تأدیبیة الالّزمة ال

 

 المواّد واألدوات االنتخابیة، الّرمــــــــــوز والشعارات

   –عن  میثاق الّشرفاألطراف المصادقة على  تمتنع

 منافستقلید رموز أي طرف  ) أ(
التابعة  یاسیّةوالممتلكات السّ سرقة أو تشویھ أو تدمیر التجھیزات  ) ب(

 ألطراف منافسة أو العبث بھا

بالقیام بما یمنعھ ھذا  اشطین في حملتھاوكل الن ارطیھمنخالّسماح ل ) ت(
 القسم

 

 استغالل الموارد العمومیة :و استغالل النفوذ

  –  میثاق الّشرفیمتنع كل طرف مصاِدق على 

عن استغالل المناصب التي ترتبط بھا سلطة أو نفوذ أو امتیاز  ) أ(
افآت أو التّھدید أو أیّة وسیلة یّة عن طریق تقدیم المكانتخابألغراض 

 أخرى
عن استخدام الموارد العمومیة الوطنیة أو الجھویة أو المحلیة أو أّي من  ) ب(

انتخابیّة أو لمنع اآلخرین من القیام غایات موارد الدولة األخرى ل
 بأنشطة سیاسیة مشروعة.
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 التزامات األطراف في حال وقوع أحداث استثنائیة خطرة

في حال وقوع حدث إستثنائي  میثاق الّشرفلى صاِدقة عمطراف التلتزم األ
من ( النظام العام و المساس منأ للخطر األمن الوطني تعریض من شأنھ
 )إلخ طبیعیةال وارثكالأو  ةسیاسیال تغتیاالاإلأو  ةرھابیاإلل اعمقبیل األ

االتّھامات ل یبتجنب كمع السلطات المختّصة وبالتشاور في ما بینھا و
لمجانیة واإلعراض عن استغالل ھذه األحداث لتعطیل العملیة االنتخابیة أو ا

مع التأكید على واجب التندید بالعنف  لتحقیق مكاسب في االنتخابات
لمبادئ األساسیّة لمع  الوضع بمسؤولیة وفقاَ  . كما تلتزم بالتعاملواإلرھاب

 : التّالیّة

على شروط استمرار و الحفاظ على الّسلم األھلي واألمن العام -
 السیر العادي للحیاة العامة

عملیة نتقال الدیمقراطي و المسار االستمرار في حفاظ على االال -
 ةنتخابیاال

  ةالوطنیوالوحدة التضامن  ادئتعزیز مب -

 زم األطراف بالتواصل مع بعضھا والتنسیقھذه المبادئ تلتعلى تأسیسا 
المخاطر التي  السلبیة للحدث ودرءمن التداعیات  بغیة التخفیف بینھافیما 

تعمل على إصدار و. المصلحة العلیا للوطناألمن العام و  تھددیمكن أن 
األھداف والمبادئ وتقوم بإحداث خلیة  ھذهتأكید یقوم على إعالن مشترك 

 للتنسیق والتعاون وإدارة األزمة وترشید مواجھتھا إن اقتضى األمر.

 

 :إدارة الحملة 

باحترام حقوق المنافسین وباتّخاذ جمیع التّدابیر الّضروریّة  تتعھّد األطراف
و المعقولة الحترام حق الجمیع في إجراء حمالتھم االنتخابیّة في جّو من 
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باحترام ما  الشرفمیثاق یلتزم بغیة ذلك كّل طرف مصادق على الّصفاء. 
  –یلي  والحث على احترامھ  

في القیام تھا في التجمع السلمي ووحّریّ  المنافسة حقوق جمیع األطراف ) أ(
أفكارھا  واالتصال بھم ونشرالنّاخبین  بلوغبحملتھا االنتخابیة وفي 

ومبادئھا وبرامجھا الّسیاسیّة وفي عقد االجتماعات العاّمة والنّفاذ إلى 
وسائل اإلعالم والقیام بحمالت سیاسیّة بكّل حّریة وكذلك نشر وتوزیع 

بیّة دون قید أو إكراه أو ترھیب في حدود ما أدبیاتھا ومواّدھا االنتخا
 المتّصلة الضوابطالنصوص والتراتیب وو یسمح بھ القانون

 في المشاركة في األنشطة الّسیاسیّة حقوق المواطنین ) ب(

النصوص والتراتیب و الحدود والّشروط التي یفرضھا القانون ) ت(
 دتھا الزمنیةبشأن تمویل الحملة االنتخابیة وم المتّصلة الضوابطو

على روح القانون  والحدود التي یفرضھا على الّدعایة االنتخابیّة و  ) ث(
 المتّصلة الضوابطالنصوص والتراتیب وو ، النّفاذ إلى وسائل اإلعالم

ومبدأ عدم  ة والمؤسسات العمومیة والتربویةحیاد اإلدارة و دور العباد ) ج(
یة للمؤسسات العمومیة استغالل الموارد المالیة والبشریة والماد

 والخاصة ومواقع القرار والنفوذ فیھا ألغراض الدعایة االنتخابیة

  – تعھد األطراف بعدمت

مضایقة الّصحفیّین أو التدّخل في ممارستھم ألنشطتھم المھنیّة وعن  ) أ(
 تعطیل حریة الصحافةالقیام بكل ما من شأنھ 

توزیع  لحقھم في الحیلولة دون ممارسة المترّشحین اآلخرین ) ب(
القیام بحجب أو تشویھ أو نزع ملصقات المنشورات والملصقات ؛ و

 المترّشحین اآلخرین

من تنظیم التّجّمعات والمھرجانات والمسیرات أو  منافسمنع أّي طرف  ) ت(
 غیرھا من التظاھرات المسموح بھا قانونا
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ما یمكن التدخل المباشر في حال قیام طرف منافس أو أي طرف آخر ب ) ث(
إلى السلطات  حتكامأن یكون مخالفا للتشریعات الساریة المفعول واال
 والمؤسسات الرسمیة المنوط بعھدتھا تطبیق القانون

محاولة حرمان أّي شخص من حقھ في المشاركة في التّجّمعات  ) ج(
 الّسیاسیّة التابعة لطرف منافس

ء عبر أي وسیلة نشر تقاریر استطالعات الرأي وعملیات سبر اآلرا ) ح(
 التي یفرضھا القانون الصمتمن وسائل االتصال خالل فترة 

 المتّصلة الضوابطالنصوص والتراتیب وو

 بالقیام بما یمنعھ ھذا القِسم لنشطائھاالسماح  ) خ(

 

عند تنظیمھا تلتزم األطراف بھدف الحّد من مخاطر الفوضى واالشتباكات 
 —تظاھرات الّسیاسیّة بلالجتماعات والتّجّمعات والمسیرات وال

في  إعالم السلط المعنیة وإمدادھا بتوقیت الحدث وتاریخھ ومكانھ -
 بطھا القانونالآلجال التي یض

احترام القوانین  والتّوجیھات المتعلّقة بحفظ النّظام واألمن وتیسیر  -
 جوالن العربات

توفیر لجنة نظام مناسبة للغرض یحمل أعضاءھا رمزا ممیزا  -
 لتعرف علیھم بسھولة. یسمح با

في حالة قیام أكثر من طرف واحد بتنظیم تظاھرات أو مسیرات متزامنة 
ولون باالتّصال ببعضھم وبالّسلطات المختّصة من أجل العمل المسؤیقوم 

 على تفادي الحوادث أو االشتباكات الممكنة.

 على تفعیل في االجتماعات العاّمة والمسیرات و التظاھراتتعمل األطراف 
حظر كل أصناف األسلحة وكل ما یمكن أن یحل محلھا أو یؤدي وظائفھا 

 بما في ذلك المفرقعات النّاریّة والمتفّجرات.
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أن یحافظ مناضلوھا وأنصارھا على نظافة البیئة تحرص األطراف على 
أثناء التظاھرات التي یقومون بھا وأن یسھروا على أن ال تخلّف نشاطاتھم 

ثة أو مشم ھة للمحیط.واّدا ملوِّ  وِّ

كما  القائمین بحملتھم ومناضلیھمممارسات  یتحمل المترّشحون مسؤولیّة
حملتھم الدعائیة صراحة من خالل التأشیر  دیقومون بتزكیة جمیع موا

 .الواضح علیھا

ولین والمراقبین المعتمدین من قبل المسؤتسھر األطراف على تسھیل نفاذ 
ولكل  جمیع اجتماعاتھم الّسیاسیّة العاّمةالھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات ل

ل وتفسح المجال للھیئة العلیا المستقلة سھِّ كما تُ  نشاط انتخابي یقومون بھ
 ومحكمة المحاسبات للقیام بعملھا. ألإلتصال السمعي البصري ولدائرة 

عالوة على ما سبق ذكره تلتزم األطراف الموقّعة بالتّعاون مع الھیئة العلیا 
لالنتخابات وبالمشاركة النشطة في جمیع آلیّات التّشاور والتّنسیق المستقلة 

التي تضعھا ھذه األخیرة. كما تلتزم بالتّعاون مع قّوات األمن لتعزیز بیئة 
 انتخابیّة سلمیّة وللحفاظ على األمن العام.

 

 العملیّة االنتخابیّة

یئة الھولي مسؤمع —ممثّلوھا ونشطاؤھاومرّشحوھا و– األطرافتتعاون 
ن حسن سیر وفقا للقانون الجاري بھ العمل لضماالعلیا المستقلة لالنتخابات 
ویتأّكد كّل منھا من  وإعالن النّتائج عملیّتي الفرزجمیع مراحل التّصویت و

 صفتھم.ل ةثبتالمأن یحمل ممثّلوه المفّوضون بطاقات الھویّة 

  – میثاق الّشرفیلتزم كل طرف مصادق على و
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لضمان إجراء  الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات اون مع أعوانبالتع     ) أ(
انتخابات سلمیّة ومنظّمة ولضمان حّریة الناخبین الكاملة في ممارسة 

 حقّھم في التّصویت دون التّعّرض ألّي مضایقة أو إعاقة. 

یّة باالمتناع عن أّي نشاط ذي عالقة بالحملة بعد نھایة المھلة القانون ) ب(
 في األماكن المجاورة مباشرة لمراكز االقتراعة والمحّدد

وأمنھم قبل  الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات بضمان سالمة أعوان ) ت(
 االنتخابات وأثناءھا وبعدھا 

 على االنتخابات المعتمدین باحترام األعوان والمراقبین والمشرفین ) ث(

 لى احترامھا.بالحفاظ على سریّة التّصویت والمساعدة ع     ) ج(

  –عن  میثاق الّشرفتمتنع األطراف المصادقة على 

الحصول على أصوات عن طریق التواجد داخل مكاتب االقتراع      ) أ(
أو القیام بأنشطة غیر قانونیّة في تلك المكاتب أو في األماكن المحیطة 

  بھا
 أو محاولة تضلیل نشر معلومات كاذبة حول العملیّة االنتخابیّة ) ب(

 الناخبین

القیام بأي شكل من أشكال الضغط أو التضلیل على الناخبین من  ) ت(
 ین أو ذوي القدرات المحدودةیّ أصحاب االحتیاجات الخاصة أو األمّ 

 استغالل النفوذ للحد من حریة اختیارھمعن و

إعاقة عمل أعوان الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات أو التّشویش على  ) ث(
 صویت أو عملیّة فرز األصواتعملیّة التّ 

   –عن  میثاق الّشرفتمتنع األطراف المصادقة على 

تجاوز ما یسمح بھ بما یللنّاخبین تقدیم األموال أو الھبات أو الھدایا  ) أ(
ترھیبھم أو تھدیدھم قصد إجبارھم على التّصویت  عنالتشریع و

عدم تحریضھم على عن كذلك صالح حزب أو مرّشح معیّن أو ضّده ول
 التّصویت 
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ترھیبھم أو تھدیدھم  عنو لألشخاصیم األموال أو الھبات أو الھدایا تقد ) ب(
إجبارھم على كذلك عن قصد إجبارھم على التّرّشح أو عدم التّرّشح و

 سحب أو عدم سحب ترّشحھم 

تجاوز ما یسمح بھ بما یأشخاص ألي تقدیم األموال أو الھبات أو الھدایا  ) ت(
قصد إجبارھم على تزكیة مترّشح أو رھیبھم أو تھدیدھم ت عنالتشریع و

 عدم تزكیتھ 

محاولة تقدیم األموال أو الھبات أو الھدایا لعون أو مسؤول من الھیئة  ) ث(
لدعم أو عرقلة انتخاب أو أي مؤسسة رسمیة  العلیا المستقلة لالنتخابات

 مرّشح بعینھ

 لنّاخبین یوم االقتراععن استعمال وسائل نقل بغرض التّأثیر على ا ) ج(

 السماح بأي شكل من التزویر أو بانتحال ھویّة ناخبین ) ح(

 عناصر لتوفیر االنتخابي المسار مراحل كل أثناء األطراف تسعى كما
 والمسّنین، والشباب للنساء أفضل مشاركة ألجل والفرص شروطال تكافؤ
 والفقیرة شةالمھم الفئات مشاركة وتیسیر لتشجیع جھد من أمكن ما وتبذل
 .المتدّنیة اإلمكانات وذات

 

 حّرة ونزیھةواستفتاءات قبول نتائج انتخابات 

  – میثاق الّشرفیلتزم كّل طرف مصاِدق على 

عالن عنھا والمصادقة على صحتھا حین اإلاالقتراع تائج قبول نب      ) أ(
واالعتراف بالمؤسسات  ،الھیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتقبل  من
 نبثقة عنھاالم

باعتماد السبل القانونیة للطعون واالمتثال لقرارات الھیئات المسئولة  ) ب(
 عن البت فیھا وعن تسویة النزاعات. 
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باإلعراض عن االستخدام المجحف لحّق الطّعن والّشكوى أو القیام  ) ت(
بتصریحات كاذبة أو عبثیة أو كیدیّة أو بھدف عرقلة العملیة االنتخابیة 

 ھا والتشكیك فیھا من دون حقأو تشویھ

وحث  في حال فوز طرف منافس باالعتراف بالنتائج برحابة صدر ) ث(
 األنصار على قبولھا.

 لنفسبالتواضع وضبط ا عند الفوز بالتحلي  ) ج(

أن كل المترشحین مھما كانت انتماءاتھم بتسلّم األطراف المصادقة 
م بالتصرف على ھذا فتلتز ور انتخابھم ممثلین لكافة الشعبیصبحون ف

 األساس قبل االقتراع وأثناءه وبعده مھما كانت نتائج االنتخاب.

 

 التمویل والشفافیة

 

وعیا منھا بحساسیة المسألة المالیة و تأثیرھا الجسیم على نزاھة العملیة 
االنتخابیة ومصداقیتھا وبأھمیة احترام مقتضیات الشفافیة ودرء كل مظاھر 

علق بتمویل األنشطة السیاسیة وبالتوظیف السلیم للمال اللبس والریبة فیما یت
قبل الحملة وأثنائھا وبالتصرف الرشید فیھ وفق المبادئ والقواعد التي ینص 
علیھا القانون وبعدم استعمالھ في أنشطة من شأنھا التأثیر السلبي على 

منھا لمبادئ الشرف وحسن  اإعالءً و ،النیل من كرامتھالناخب بشراء ذمتھ و
 لنیة في اإلدارة المالیة للحمالت االنتخابیة،ا

 تلتزم األطراف المصادقة ب

االمتثال لمبدأ التخصیص المالي المرتبط بالطابع االنتخابي للنفقات  (ا)
لمتعلقة الضوابط اوالنصوص والتراتیب ووللضوابط التي جاء بھا القانون 
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بما  ةاالنتخابیت النفقااحترام سقف ببالتمویل الذاتي والخاص والعمومي ؛ و
 یضمن المساواة بین مختلف األطراف المتنافسة

 من خالل إجراء العملیات المالیة بذل كل العنایة والحرص والدقة عند (ب)
 مصداقیتھابنكي الوحید بما یضمن شفافیتھا والحساب ال

(ت) فتح حساب بنكي وحید وتنزیل جمیع العملیات بھ من قبض و صرف 
 الضوابطتیب والتراوالنصوص و یع الجاري بھ العملغلقھ طبقا للتشرثّم 

 .المتّصلة

التدقیق في مصدر كل تحویل بنكي أو بریدي أو تمویل یقوم بھ كل  (ث)
 دون خرق المقتضیات القانونیة الحؤولشخص لفائدتھا بما یكفل 

(ج) الحرص على متابعة جمیع العملیات واالحتفاظ بجمیع الوثائق المثبتة 
 كل عملیة مراقبة و متابعة لھا بشكل یسھل

(ح) إیداع جمیع الوثائق والمستندات بما في ذلك الحساب الجاري لدى 
 الجھات الرقابیة المختصة

(خ) إرجاع مقدار المنحة العمومیة في صورة عدم الحصول على نسبة 
 األصوات المقررة في القانون االنتخابي في اآلجال القانونیة

قة ومفصلة وتضمین جمیع العملیات بشكل (ر) مسك حسابات قانونیة دقی
 یر قابل للتأویلغ واضح

في (ز) القیام بجمیع المصاریف بواسطة الصكوك والتحویالت البنكیة 
بعدم استعمال أسالیب التجزئة أو أي حدود السقف المضبوط في النص و

 التفصي من ھذا الواجب أسلوب آخر قصد
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 لمصادقة عنتمتنع األطراف ا

 عبرأو غیر مباشرة وذلك  ةأجنبي بصفة مباشر تمویل(ا) قبول أي 
أو غیر حكومیة أو حكومیة  اتجھ وأو شركات أجمعیات  وأ أشخاص
 .حكومات

كواجھة لتمریر أي ة شخص أو ذات معنوی أيأو الجمعیات (ب) توظیف 
 یحجره القانونالّذي السیاسي شكل من أشكال التمویل 

بغرض استغالل أي فراغ تشریعي أو  ملتویة وسیلة(ت) اللجوء إلى أي 
ات العمل السیاسي ولروح بأعمال تكون في جوھرھا مخالفة ألخالقیالقیام 

 التشریع النافذ

 موازیةبة اسحم(ج) مسك 

  

 األطراف المصادقة ب تلتزم

 عملیة مراقبة أو تدقیق مالي تقوم بھا الجھات المختصة كلّ (ا) تسھیل 

مع تأكید  وما ینجّر عنھا ھیئات الرقابیةي قرار یصدر عن الأب(ب) القبول 
في االعتراض والنقض في إطار االجراءات القانونیة الساریة  الحق

 المفعول
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 میثاق الّشرفتدابیر تطبیق 

 

في جمیع  احترامھوتعزیز  نشرهب میثاقلى ھذه الصادق عكّل طرف م قومی 
وأعضائھ  ھأعوانو تھاادیلدى ق والتعریف بھ الوسائل كلالمناسبات وب

عاّمة الجمھور. وتحقیقا لھذه الغایة كما لدى وممثّلیھ وأنصاره  ھئونشطا
ھم األطراف جمیع التّدابیر الالّزمة لتحسیس مناصریھا وتدریب تتّخذ

 .الّتي یتضّمنھا تزاماتلواال میثاقلل بالقواعد الّرئیسیة أمكنكلما  ھمتذكیرو
تخاذ مكنة والمالنتھاكات الامخالفات وال تشخیصد آلیّات داخلیّة لتعتمو

 تدابیر تصحیحیّة.ب القیاماقتضى األمر و ذلك كلما اجراءات تأدیبیبة بشأن

 عملیّا، 

ثقة وتعزیز بأّن التّعاون وتوفیر المعلومة یساھمان في بناء منھا وعیا 
 بلس  ترسیخإلنشاء وسیاسیة والمترشِّحة النّاخبین ، تسعى األطراف ال

حول  إرساء الحوار البنّاءاالتّصال والتواصل الفّعال فیما بینھا من أجل 
القضایا المطروحة وبغایة التوقّي من النزاعات وحلّھا في حال حدوثھا 

 .بأسرع وقت ممكن و بشكل سلميّ 

   – میثاق الّشرفطراف المصادقة على تلتزم األ

ل مع األطراف األخرى ببذل الجھود الالّزمة للمحافظة على التّواص ) أ(
 .میثاقالممضیة على ال

دورھا تأطیر  بعة""لجنة المتا لق علیھا تسمیةتط آلیّة دائمة بإحداث ) ب(
عن تنفیذ  نشرھاو  وإصدار التقاریر األطرافلحوار والتّنسیق بین ا

؛ وتلتزم بالمشاركة  اإلخالالت بھ والمخالفاتوعن المیثاق  مقتضیات
الھیئة العلیا المستقلّة بمعیّة  . تشتغل لجنة المتابعةالنشطة فیھا
 رعایتھاتحت و ذات اإلختصاصخرى األ اتمؤسسالولالنتخابات 

 . رأت فائدة في ذلكویمكن لھا اللّجوء لوساطات من خارجھا إن 
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بشكل أولوي  ھذه األخیرة استخدامولجنة المتابعة بتعیین ممثّلین لھا في  ) ت(
لتبادل المعلومات ومناقشة القضایا ذات االھتمام المشترك وتسویة 

 .الخالفات على مدار مراحل العملیّة االنتخابیّة

 میثاق الّشرفبمتابعة   ینھا المرتبطةالمداوالت ببالتحفظ عن كشف  ) ث(
 وتحییدھا عن التوظیف الدعائي والسجاالت العاّمة

 .لجنة المتابعةإطار في بالسعي إلرساء التوافق ودعمھ واحترامھ  ) ج(

أو بانتھاكات  میثاق الّشرفتلتزم األطراف بإحالة أیّة مسألة تتعلّق بتطبیق 
 . كما تلتزمم واتخاذ التدابیر الوقائیةبغایة اإلعال لجنة المتابعةمحتملة إلى 
وبالمساھمة الفّعالة في إیجاد الحلول وتنفیذ  المناقشاتفي  ةطالنشبالمشاركة 

 .منبثقة عنھاات التوصیال

باإلضافة لما سبق ذكره وفي سبیل تجسید القواعد األخالقیة والسلوكیة التي 
ئات أخرى من فاعتمدتھا تسعى األطراف لعقد توافقات ومواثیق شرف مع 

المتدخلین في المسار االنتخابي والمعنیین بھ على غرار المؤسسات 
ي والمنظمات المھنیة والنقابیة للصحفیین ومھنیّ اإلعالمیة واالتصالیة 

تلك الّتي ال تخضع إلشراف الھیئة العلیا لالتصال  خاص بوجھصال واالتّ 
مع ھذه الھیئة ومع تُقام ھذه المساعي بالتشاور والتنسیق السمعي البصري. 

 الھیئة العلیا المستقلّة لالنتخابات.

تجسیدا لغایة توسیع نطاق الترویج للقیم األخالقیة والسلوكیة المتّفق علیھا 
والشفافیة في التعاطي مع  تبنّي مبادئ العدل واإلنصاف والنزاھةوتعمیم 

 المستنیر،والقبول بالتعّددیة وممارسة االختیار الحّر و االستحقاق االنتخابي
 وصیغ میَسَّرة منبثقة عنھ میثاق الّشرفمن  مقتَبَسةاألطراف أدوات  تعتمد

بتوزیعھا على منظوریھا  تضعھا في متناول كافّة الفئات االجتماعیة تقوم
وعلى المواطنات والمواطنین على أوسع نطاق ممكن. كما تقوم بإعالنات 

 مشتركة لنفس الغایة عند االقتضاء.
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 عاتتسویة النزا

 

بالبحث النشیط وفي مقام أّول  میثاقال المصادقة على ھذاتلتزم األطراف 
عن حلول سریعة وسلمیّة وتشاوریة ألّي خالف أو نزاع قد ینشأ خالل 

 العملیّة االنتخابیّة.

لنزاع تلتزم األطراف بعدم في حال فشل اآللیّات التشاوریة في فض ا 
ّشكوى وتمتنع عن استخدام في اللّجوء إلى حّق الطّعن وال التعّسف

التّصریحات الكاذبة أو العبثیة أو الكیدیّة قصد عرقلة العملیّة االنتخابیّة أو 
تشویھھا. كما تمتنع األطراف عن القیام بأي أفعال أو تصریحات من شأنھا 

 أن تعرقل سیر إجراءات التقاضي أو تؤدي ألعمال عنف.

 

 حیز التنفیذ میثاقال دخول

 

 .لحظة توقیعھ بدایة من ھذا میثاق الّشرفحترام بإ تلتزم األطراف

 

 

 

 

 إنجاز ھذه الوثیقة من خالل الحوار بین مجموعة من األحزاب السیاسیة التونسیةّم ت

 تونس 2014ویلیة ج –مركز الحوار اإلنساني بمساعدة 


