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 المقدمة
 والية صندوق وأمين أمريكي سياسي( ،أونروه جيسي" لسياسةل بالنسبة األم حليب بمثابة المال"

 )1987-1922 كاليفورنيا،

 المقدمة
 العالم من جزء يوجد الفإنه  ،دولوال المناطق مختلف بين كبيرا اختالفا ختلفت السياسة طبيعة أن حين في

 .السياسي القرار صنع عمليةل مهما المال ال يكون فيه

 هو. حديث مجتمع أي في الرئيسية الجوانبب وثيقا ارتباطا ")السياسي المال" أو( السياسة في المال يرتبط
. المتسابقين بين المنافسة لكنه قد يشوه شاملة، انتخابية حمالتب و ونزيهة حرة انتخاباتب للقيام ضروري

 بسهولة تلفي من شأنه أن المالي الفساد لكن فعال، بشكل البالد كمح تمي أن لضمان لمالل أيضا حاجة هناك
 من ذلك تمي أن يمكن ال و المواطنين، مع مستمر حوار وجود الديمقراطي المجتمع يتطلب. الحكم فعالية
 أخيرا،. الناخبين من بدال للمساهمين استجابة أكثر أيضا السياسيين أن يجعل لمالل يمكن لكن المال، دون

 وموظفي السياسية واألحزاب للسياسيين بالنسبة غراءاإل من لحدل ضروري" نظيف" مال الحصول على
 مخاطر على ينطوي السياسة في المال وجود مجرد لكن الفاسد، السلوك في لالنخراط المدنية الخدمة

 .فساد

 حديث مجتمع أي في الرئيسية بالجوانب مركزيا السياسي يرتبط التمويل

 

 على السيطرة يمكننا كيفف السياسة، في يمثل اشكالية جزء الوقت نفس في ولكن ضروري المال كان إذا
 نموذج هناك ليس الحال بطبيعة السلبية؟ التأثيرات و نكافح نراقب و اإليجابية هجوانب زأثره حتى نعز

في  حدة على بلد كل رغبي التي ،والمشاكل األهدافيجب تقييم  و ،الدول جميع يناسب مراقبةلل وحيد
 .اآلخرين تجارب منأن يتعلم  بلد كلل يمكن ال هأن يعني ال هذا. بعناية ،معالجتها

 الغرض من هذه الوثيقة
 هناك أن حين في. السياسي التمويل مجال في والحلول الرئيسية للمشاكلتمثل هذه الوثيقة مقدمة موجزة 

 استغالل إساءة على الضوء تسليط اخترنا السياسي، التمويل مجاالت في المحتملة المشاكل من العديد
 .السلوك هذا مثل ومكافحة تنظيم في صعوباتال إلظهار خاص قسم في الدولة موارد

 يمكن وكيف مختلفة، دول في السياسي التمويل تنظيمب المتعلقة العالمية التجارب أيضا الوثيقةستتناول هذه 
 اإلفصاحب المتعلقة على القواعد الخصوص وجه على سيتم تسليط الضوء. القواعد هذه مثل تطبيق

 ةناقشسيتم م. وميملعا التمويل و توفير واإلنفاق التبرعاتب ود المتعلقةقيو ال و الموانع) المالية التقارير(

انتخابات حرة و 
 نزيهة

 فساد مالي ديمقراطية

 حوكمة فعالة
التمويل 
 السياسي
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 منها بالنسبة ستفادةالتي تمت اال العالمية الدروس عن فضال ،أيضا اإلعالم ووسائل المدني المجتمع دور
 .السياسة في المال على لرقابةل

 والحمالت السياسية ألحزابعلى أنه يمثل أموال ا السياسي التمويل نعرف التقرير، هذا ألغراض
 المنتخبين المسؤولين سلوك ذلك في بما بكثير، أوسع تعريفاتن بالطبع االستناد إلى كيم. االنتخابية
 .المدنية الخدمة وموظفي للسياسيين بالنسبة المصالح تضارب وحاالت

 والرقابة الشفافية لزيادة المبذولة الجهود أو المنشور هذا بخصوص تعليقات أو استفسارات أي مكان لكإذا 
 politicalfinance@ifes.org.:على االلكتروني البريد عبر بنا االتصال يرجى السياسي التمويل على

 
  

mailto:politicalfinance@ifes.org�
mailto:politicalfinance@ifes.org�
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  المشاكل المحتملة للمال في السياسة

 في للديمقراطية مشاكل أيضا يجلب لكنه الحديثة، السياسة من اضروري اجانب الماليمثل  أعاله، ذكر كما
مع  الناخبين في تواصل يحدث كسرب المشاكل هذه كل تتصل آخر، في وأ شكل في. العالم أنحاء جميع
 بعضال ستجدون يلي فيما لكن المشاكل تختلف. مناصب على لحصولل الذين يسعون أو انتخابهم يتم الذين

 .دول وال المناطق الكثير من تواجهها التي المشتركة التحديات منها التي تمثل

 السياسي النظام على له داعي ال نفوذا األثرياء مصالح قد تكسب

 جميع في االنتخابات في اآلن راسخال يمثل المبدأ" اواحد صوت يساوي واحد شخص" أن مبدأ حين في
. غيرها من أكثر مسموعة األصوات بعض جعلت من شأنها أن الموارد في االختالفات فإن العالم، أنحاء

 بالنسبة اشكالية تمثل بطرق السياسية والقرارات الساسة على يمكنه أن يؤثر األموال من يملك
 .للديمقراطية

 العمومية األموال في الفساد إلى التجارية المصالح قبل من االنتخابية للحمالت التبرعات قد تؤدي

 ذلك، ومع. االنتخابية والحمالت السياسية لألحزاب تبرعات تقديمب الخاصة للشركات دولال معظمتسمح 
 قد. همدعمت التي للشركات تفضيلية معاملة ونمنحي قد السياسيين أن من دولال من كثير في خوف هناك
 فقط ليس ذلك يضر و قد ية،والتنم مبادراتعلى ال و العمومية المشتريات على سلبي تأثير لذلك يكون

 .ةكمووالح اإلدارة فعاليةب أيضا ولكن بالديمقراطية

 سوء استعمال موارد الدولة

 و ذلك الدولة موارد استعمال العالم، من كثيرة ماكنأ في ،الحكومة الموجودة في السياسية األحزابتسيئ 
 .التالية الصفحة في التفصيل من بمزيد المسألة هذه ةناقشسيتم م. السلطة في بقائها لضمان

 السياسة على الذي يؤثر المشروع غير التمويل

 رغبي أحيانا. العالم أجزاء بعض في متزايدة مشكلةالسياسية  في المشروعة غير األموال تأثيريمثل 
يمكن أن  أخرى حاالت وفي حصانة، على للحصول البرلمان في منصب على الحصول في نوالمجرم

 على نفوذ لممارسة التبرعات أيضا نالمجرمو يستخدم قد. موالألل غسيال االنتخابية الحمالت لثتم
 .المشروعة غير أنشطتهم في التحقيق لتجنب السياسيين

 الوطنية السياسة سيادة أجنبية جهات من التمويل يهدد تأثير أن يمكن

 الحكومية والهيئات البرلمانات مثل الخاصة السياسية مؤسساته على بلد كل يحافظ العولمة، اديزدبا حتى
 مصالح إلى نالسياسيو يستمع قد االنتخابية، الحمالت في الخارج من أموال استخدام تم إذا. المحلية
تصبح  الدول قد سيادة فإن واسع، نطاق على أصبح ذلك منتشرا إذا. الناخبين مصالح من بدال يةخارج
 .مهددة

 سياسية قوى ظهور من الصعب الحملة االنتخابية اإلنفاق في من العالية المستويات يمكن أن تجعل
 جديدة
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 غير أموال أي استخدام يتملو لم  و السياسية العملية على له داعي ال تأثير أي للمانح يكن لم لو حتى
لم  إذا. الديمقراطية العملية على سلبي ريأثت لمالل يكون أن يمكن ،ةمناسب غير ة أوأجنبي أو مشروعة

 مرتفعة أصبحت االنتخابية الحملة تكلفة ألن مسموعة تهااصوأ تجعل أن من جديدة سياسية قوى تتمكن
 تكاليف ارتفاعيمثل . العام الرأي في التغيرات مع التكيف على قادرا يكون لن السياسي النظام فإن للغاية،

 الحياة معترك دخول في يرغبن الالتي النساء تواجهه كالمش األحيان من كثير في االنتخابية الحمالت
 .األثرياء المصلحة أصحاب شبكاتب اتصال أقل تكون عادة النساء بما أن السياسة،

 شراء األصوات

. األصوات شراء مسألةهي  محور النقاش هنا األقل أهمية، تليس بالتأكيد لكن األخيرة، مشكلةستكون ال
 في الشائعة األمور من الشعبي الدعم خالل من وليس االنفاق خالل من االنتخابات في للفوز الجهود تمثل

 حيث مباشرة، معامالت شكل في األصوات شراءيكون  األحيان بعض في. العالم من كثيرة مناطق
 كاميراب االقتراع ورقةل صورة لتقاطإ مثل معينة، بطريقة التصويت مقابل المال على نالناخبو يتحصل
 زعماءيتلقى  عندما الحال هو كما طائفي، و مباشر غير األصوات شراء يكون أحيانا. المحمول الهاتف

أن  يمكن الحالتين، كلتا في. أتباعهم تتصوي على التأثير مقابل المساعدات من ذلك غير أو االومأ ندينيو
 .تماما ديمقراطية انتخابات الجراء جدا خطيرا عائقا األصوات شراءيصبح 
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 إساءة استعمال موارد الدولة

 من يكون موقع من خل بعضهم المنافسةسيد ،في االنتخابات المنافسين من العديد هناك يكون قد حين في
 .الدولة من المتاحة الموارد عمالاست إغراءمقاومة  ،األحيان من كثير في ،الصعب من. السلطة في بالفعل

 لمواردل بشأن استعمال الحزب الحاكم أو األحزاب الحاكمة ائعةش االتهامات زيمبابوي، إلى أفغانستان من
 نشاط ذلك جعلي حين في ،ةالحالي المناصب لشاغلي االنتخابية الحمالت لتمويل أو هملدعم موميةالع

 .للمعارضة بالنسبة صعوبة أكثر االنتخابية الحملة

 الفصل مكنو ال ي ،غير واضح اكمالح حزبال و الدولة بين الفاصل الخط يكون قصوى، حاالت في
 الديمقراطيةستعاني  و جدا اصعب االنتخابات خالل من السلطة تداوليصبح  الحاالت، هذه مثل في. بينهما
 .لذلك نتيجة

 عمالاست إلساءة سبل على العثور في جدا ينمبتكر نالسياسيو و القائمة السياسية األحزاب تكون ما غالبا
 الموارد أيضا تشمل فقد. المال فقط عنيت ال الدولة موارد أن ضع في اعتبارنان أن ويجب الدولة، موارد

 االتصال آليات من وغيرها وميةمالع اإلعالم وسائل و موظفينال ذلك في بما للدولة، المتاحة المؤسسية
 قد). الدول من العديد في موارد الدولة استعمال سوءل أوال مثاال العمومية اإلعالم وسائل انحيازيمثل (

 به المسموح السلوك تحكم أنظمةو  قوانين واليتهم إلعتماد استعمال أيضا المناصب السياسية شاغلي يسيئ
 على المرشحينأسماء  ترتيب لىإ الجنائي القانون من ،شيء بأي التنظيمي اإلمتياز هذايتعلق . والمحظور

 المشاركة في من المعارضة زعماء لمنع أعذار على العثور تمي الحاالت بعض في( االقتراع ورقة
تطبيق  مؤسسات استعمال( اإلنفاذ موارد استعمال شاغلو المناصب السياسية يسيئ قد أخيرا). االنتخابات

 حرمانيمثل ). التنظيمية الموارد باستعمال التي إعتمدت والقواعد القوانين لتنفيذ القانون و مناأل
 ماليا المؤيدين أو والناشطين المعارضين السياسيين تعريض أو تجمعات عقد في الحق من المعارضة
 .الدول من كبير عدد في تستخدم سوء استعمال للموارد وسائل لمضايقات

 أنواع موارد الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 هذه وصف يمكن. قوانينال خالل من سوء استعمال موارد الدولة شكالأل للتصدي مختلفة أساليب هناك
 التالية؛ العناوين من خالل ساليباأل

 .سياسية جهة أي إفشال أو تفضيل من موميةالع الجهات منع 

الموارد 
 المالية

الموارد 
 التنفيذية

الموارد 
 التنظيمية

الموارد 
 سسيةالمؤ
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 مثل معينة، فترات خالل أو األوقات جميع في( السلوك من معينة أنواع إعتماد من موميةالع الجهات منع
 . االنتخابية الحملة فترات خالل حكومية تنمية مبادرات بدئ منع ذلك شملي أن يمكن ).االنتخابية الحمالت

 .العمومية الجهات من تفضيل على الحصول من السياسيين الفاعلين منع

 اسلوك االنتخابية والحمالت السياسية لألحزاب للقانون الخاضعة العمومية األموالحين يكون تقديم  في
 أساس على ذلك يتم أن يجب ،)ي المناصب الحكوميةغلاش أفضلية من الحد على يساعد أن يمكن( مقبوال
 .المعارضة ضد زييمينطوي على ت و أن ال عادل

 في لمالل يرادمكثر تالمشتركة و األ الجوانب أحد يمثل الدولة موارد عمالاست إساءة أن إلى اإلشارة تجدر
تكون . وحدها الرسمية نظمةاأل خالل من فعال بشكللها  لتصديا خاص بشكل الصعب من و السياسة،

 المجتمع يقظة عن فضال سياسي،ال التمويل رقابة أو هيئات هيئة التي تقوم بها و الملزمة قويةال نشطةاأل
 انسحاب من بد ال النهاية، في. الدولة موارد استعمال إلساءة للتصدي ةضروري ،اإلعالم ووسائل المدني
األنشطة للقضاء تماما على إساءة استعمال  هذه مثل في تشارك التي السياسية ألحزابل الشعبي التأييد

 .موارد الدولة
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 التنظيم الرسمي للتمويل السياسي

 120-55مؤرخ روماني، (س وتاسيت." عندما يكثر الفساد المالي في دولة يجب أن تكون القوانين كثيرة"
 ) م.ب

 المقدمة
 في إعتماد السياسة في المالب علقفيه و المت مرغوبال غير السلوك لمعالجة شيوعا األكثر الطريقةتتمثل 
 الحظر تهدف حين في الشفافية تحقيق إلى )المالية التقارير( فصاحاإل قواعد تهدف. و أنظمة قوانين
 اعتماد من للحد يالعموم التمويل قدمي ما كثيرا. السلوك من معينة أنواع من مباشرة التخلص لىا والقيود

 التمويل أنظمة من أخرى أشكال الحال بطبيعة هناك. الخاص التمويل على والمرشحين السياسية األحزاب
 عن فضال اإلعالم، وسائل واستخدام الدولة موارد عمالاست إساءةب المتعلقة القواعد ذكر يمكن. السياسي

 انتخابية حملة فترة إقامة خالل من( االنتخابية حملةال أموال خاللها تنفق أن يمكن التي الفترة من الحد
 .بلد كل أهدافو  لوضع مناسبا كوني أن يجب ،هاختيار يتم الذي النظام كان ما أيا). رسمية

 اإلفصاح
 خاصة السياسي، التمويل لمراقبة فعال نظام أي مفتاح السياسية الجهات تمويل عن معلومات توافر يمثل

 تم إذا ما معرفة غالباال يمكن  ،لوماتالمع هذه دون. العمومية للمناصب والمرشحين سياسيةال حزاباأل
 .أدناه هااقشننس التي والحدود حظر فرض مثل األنظمة من خرىاأل شكالاأل احترام

 التي ،)UNCAC( الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية قبل من السياسي التمويل في الشفافية مبدأ أنشئ
 هذه أهداف مع تتماشى ،مناسبة إداريةو  تشريعية تدابير اتخاذ في نظرت" ان يجب الدول كل أن على تنص

 النتخاب الترشيحات تمويل في الشفافية لتعزيز و ذلك الداخلي، لقانونها األساسية للمبادئ وفقا و تفاقيةاإل
0Fالسياسية األحزاب لتمويل االقتضاء، وعند العمومية، المناصب شاغلي

1" . 

 العالم أنحاء مختلف في الدول نصيب أدناه الجدوليبين . نظمةاأل هذه مثل بإعتماد دولال جميع لكن لم تقم
 أواخر من البيانات( االنتخابات في والمرشحين السياسية لألحزاب الرسمي فصاحاإل متطلبات خلقت التي
 التقارير أن بالضرورة يعني ال ريراتقب طالبت قواعد وجود أن يجب األخذ باالعتبار). 1F22011 سنة

 .بعناية هاتدقيق تم هأن أو صحيحة المقدمة

 متطلبات اإلفصاح في مناطق عدة

األحزاب السياسية  المنطقة
 )بالنسبة لالنتخابات/سنويا(

 نالمرشحو

 ٪ 49 ٪ 49/  ٪ 69 أفريقيا

 ٪ 57 ٪ 64/  ٪ 64 ناألمريكيتا

 ٪ 71 ٪ 43/  ٪ 86 آسيا

                                                                    

 تمت إضافة التركيز). 3( 7، المادة الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية  1
 . 16في الصفحة " مصادر إضافية"يمكن الرجوع لـ . بيانات من المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدة االنتخابية  2
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 ٪ 68 ٪ 66/  ٪ 89 أوروبا

الشرق األوسط و شمال 
 أفريقيا

75 ٪  /9 ٪ 45 ٪ 

 ٪ 60 ٪ 52/  ٪ 74 العالم

 

 أن يجب. بعدد من االعتبارات السياسيين لفاعلينل اإلفصاح نظام تصميم في يجب األخذ بعين االعتبار
 في و تواجده المصرفي النظام االعتبار في األخذ المثال سبيل على( بلد كل يةلوضع امناسب لنظاما كوني

 إعداد قواعد تكون أن يجبال . له لالمتثال والمرشحين السياسية األحزاب قدرةل و ،)البالد أنحاء جميع
 .بها االلتزام على قادرين غير المصلحة أصحاب يصبح بحيث معقدة المالية التقارير

 أموال لتقديم استعدادا أقل المانحة الجهات يجعل أن من شأنه العلني فصاحاإل أن أحيانا يقال حين في
 أن يجب ،الحكومية الوظائف يغلاش أفضلية أن تزيد من وبالتالي ،و مرشحيها المعارضة ألحزاب

 .هملتمثيل يسعون الذين ولئكأل المالية عامالتالم معرفة في الناخبين حقمع  تماشى ذلكي

 والنفقات المساهمة على المفروضة والقيود الحظر

فإنه  ،وشفافا امفتوح لالنتخابات والمرشحين السياسية ألحزابا تمويل دام ما هبأن القائلة الحجة أحيانا تقوم
 أساس على نفسهمأب قراراتهم ونتخذسي الناخبين أن في الفكرةتكمن . التنظيم من لمزيد حاجة هناك ليس

 على نالناخبو قد يعاقبه الهدايا، على كبيرة مبالغ أنفق حزب اذا ،المثال سبيل على .لهم المتاحة المعلومات
 .الشعبوي نهجهم

 الفجوة عندما تكون. مكان كل في فعاال كوني ال قد نهجمال هذا مثل أن االعتقاد إلى يدعو ما هناك ذلك، مع
 معلومات تقديم الصعب من يكون قد كاملة، بحرية اإلعالم وسائل أو عندما ال تتمتع كبيرة موالباأل للتمتع
 الفعلي السلوك استهداف إلى ألنظمةا تحتاج قد الحاالت، هذه مثل في. لناخبينل السياسي التمويل حول

 .السلوك هذا مثل عن المتاحة المعلومات فقط وليس والمرشحين، السياسية لألحزاب

 الحظر هذا عمالاست يمكن. حظر وضع تتمثل في واحدة طريقةهناك  ،فيه المرغوب غير السلوك لمواجهة
 قاعدةتكشف . األجانب مثل ،"افيه مرغوب غير" مصادر من أموال تلقي من السياسيين الفاعلين لمنع

 من٪ 70 أنالسياسي  التمويل بقوانين المتعلقة و المساعدة االنتخابية للديمقراطية الدولي المعهد بيانات
2Fأجنبية مصادر من مساهماتال ، قامت بمنععنها بيانات توفرت التيدولة  161ـال

 الدول بعضتحظر . 3
 الشركات تكون عادة أنه هو لهذا قدم الذي السبب. االنتخابية حمالتال في المساهمة من الشركات أيضا
). السابقة لصفحةل يمكن الرجوع( السياسيين الفاعلين سلوك على مالئم غير نحو على التأثير على قادرة
 منعيمثل . المساهمات هذه حظرت ،بيانات عنها رتتوفالتي  164 دول الـال من٪ 22 ،2011 سنة

 لتصديا تحاول طريقة) العمومي لتمويلل األحكام المنظمة باستثناء( موميةالع األموال من التبرعات
 ).يمكن الرجوع إلى ما سبق( الدولة موارد الستغالل

                                                                    

 مسألةتكمن ال. 16 الصفحة في" مصادر إضافية " يمكن الرجوع إلى ،)2012( للديمقراطية و المساعدة االنتخابية الدولي المعهد من بيانات  3
 هذا يبدو قد. االنتخابية الحمالت في لمساهمةبا الخارج في المقيمين البلد هذا من للمواطنين السماح ينبغي كان إذا في األحيان بعض في للجدل مثيرةال

 أن من التأكد جدا الصعب من ويصبح التصويت، في الحقب الخارج في نالمقيمو نمواطنوال دول ال يتمتعال من كثير في لكن ،معقوال مبدأ
 .أجنبية مصالح من وليس مواطن من متأتية البالد خارج من تأتي التي المساعدات
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 فإنه التبرعات، هذه مثلل سمح إذا أنه أساس على المصدر ةالمجهول التبرعات دولال من العديدحظر ت
 تبرعات أو أجنبيةليست  التبرعات ، هذهالمثال سبيل على ،أن من لتحققا تقريبا المستحيل من يصبح

 التي 152 الـ من الدول٪ 68 الدولي للديمقراطية و المساعدة االنتخابيةلقاعدة بيانات المعهد  وفقا. شركات
من  النوع هذا يجعل مما المصدر، مجهولةال للتبرعات داحدم أو كامال احظرتعتمد  عنها بيانات تتوفر

 .شيوعا كثراأل المساهمة على الحظر

 أنواع الحظر المفروض على المساهمات و النفقات

 

. االنتخابات مسؤولي رشوة أو األصوات شراء مثل اواضح فسادا على االنفاق حظرال أن يستهدف يمكن
 االنتخابية، الحمالت في تكافئ الفرص مثل أخرى، أهداف لتحقيق أيضا الحظر الدول بعض تستعمل لكن

حق  توفير مع اإلعالن، على لحظرل أحيانا ينظر. الخاص اإلعالن مثل أنشطة حظر خالل منو ذلك 
 المتسابقين أفضلية من للحد وسيلةعلى أنه  ،واإلذاعية المطبوعة عالماإل وسائلب والمتساوي الحر التمتع

 .التعبير حرية تعيق من شأنها أن القواعد تلك نأ النقاد يقول لكن. األثرياء

 من منها لحدا يرغب في بل معينة، نشطةأل التام حظرال في ،معينة حاالت في ،بلد رغبي ال أن يمكن
 المساهمة بها، تأمل) شركاتال أو( يمكن لألفراد التي المبالغ من الحد طريق عن. حدود فرض خالل
 هذه حد يجبر أن يمكن. السياسيين قرارات على رالتي تأث كبيرةال تبرعاتال خطر أن تقلل من الدول بعض

 همجهود في الناس من أكبر مجموعات استهدافعلى  والمرشحين السياسية األحزاب أيضا المساهمات
 .السياسية الحياة في الشعبية المشاركة يزيد في أن بعضال يأمل تغييرهو  و التبرعات، لجمع

 هذه تهدف ،دولال من كثير في. والمرشحين السياسية األحزاب مبالغ نفقاتل حدود توضع أن أيضا يمكن
 لحدا هدف أيضا لحدودل يكون أن يمكن لكن والفقراء، األغنياء المتنافسين إلى تكافئ الفرص بين الحدود

 أو الوطني لالقتصاد بالنسبة مفرط اإلنفاق هذا ما اعتبر إذا عموما، االنتخابية الحمالت على االنفاق من
على ٪ 45 و السياسية ألحزابعلى ا إلنفاقل احدود فرضت دولال من٪ 30 حوالي. الفقر مستوياتل
 .مرشحينال

يجب . السياسة في المال دور لمراقبة وسيلة والنفقات التبرعات على قيودو  حظر فرض أن يكون يمكن
 األقل على( فعال نظام هناك يكن لم ما نظمةاأل هذه مثل إعتماد من جدوى هناك ليس. رالحذ أن يتوخى

لن . القيودهذه  و الحظر هذا مثل انتهاكات ومعاقبة لإلفصاح بما في ذلك عملية فعالة لكشف) معقول بشكل

 الحظر على المساهمات

 األجانب •

 الشركات •

 المصادر العمومية •

 المساهمات المجهولة المصدر •

 الحظر على النفقات

 شراء األصوات •

 أنواع أخرى من •
 الرشوة

 اإلعالن •

األحزاب 
السياسية و 
 المرشحين
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 معاقبة سيتم نهأب تهديدب نتهكونما شعر أوالئك المإال إذا  تأثير أي ببساطة القيود هذه مثل فرضيكون ل
3Fاالنتهاكات

4. 

 السياسية و المترشحين لالنتخاباتالتمويل العمومي لألحزاب 

4Fالسلوك من معينة أنواع معاقبة أو منعل محاوالتب أعاله نوقشت التي األنظمة أشكالتتصل جميع 

 كما. 5
 و السياسية، الحياة من ضروري جزء المال بأن االعتراف إلى بحاجة نحن الوثيقة، هذه مقدمة في لوحظ
 السلبي التأثير من لحدا على ساعدي قد للدولة العمومية موازنةال من "اقبرم" أو" نظيف" مال تقديمبأن 
 .السليمة والمنافسة حوارال من الحد دون من السياسة في للمال

 في ةوميمالع للمناصب للمرشحين) شيوعا أقل( و السياسية لألحزاب وميمالع التمويل توفير استعمل
 في اآلن ستعملم وهو. الستينات في أوروبا إلى امتدثم  ،العشرينات بداية من الالتينية أميركا دول بعض
 .العالم دول ثلثي قبل من المناطق جميع

 قوة أكبر إعطاءعلى و على تكافئ الفرص في السياسة ساعدي أن يمكن أنه وميمالع التمويل أنصارزعم 
 لتلقي لسياسيينا إغراء من الحد على يساعد أن يمكن أنه كما أنهم زعموا. األصغر الجديدة السياسية لقوىل

 قد وميمالع التمويل توفير أن من النقاد ويخشى. الدولة موارد استعمال لسوء أو مشروعة غير تبرعات
و . المجتمع من أكثر الدولة من جزء السياسية األحزاب جعلي و وأنصارهم السياسيين بين العالقة من يقلل

 يجعل أن يمكن فإنه البرلمان، في الممثلة لألحزاب فقط متاح التمويل هذا مثل كان إذا أنه على أيضا أكدوا
 .صعبة جديدةال سياسيةال حزاباأل منافسة

 من( للتأهيل السقف القضايا هذه وتشمل. وميمالع التمويل نظام تصميم في القضايا من عدد يجب معالجة
 ينبغي كان إذا أو لكل المتأهلين المبلغ نفس تقديم ينبغي كان إذا( التخصيص ومعايير) لتمويليستحق ا

 مساعدةال وشكل) اسنوي أو االنتخابات بعد أو قبل( الدعم وتوقيت) الشعبي الدعم على اداعتمإ المبلغ توفير
 ).اإلعالم وسائلب االستعانة أو الضرائب تخفيف مثل مباشر غير تمويال أو نقدا( عموميةال

                                                                    

 سيزيل بالطبع وهذا. إليه الوصول أحد يمكن ألي ال هأن لدرجة جدا عال حد تعيين في النفاقحدود ال االمتثال لضمان فعالية األكثر الطريقةتتمثل   4
 .للقانون غرض أي
 .الجارية واألبحاث2009) (زينلبهاي  و أوهمن في موميالع التمويل فصل على القسم هذا يعتمد  5
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 التنفيذ

 في لمالل السلبية التأثيرات مواجهة على أعاله نوقشت التي تلك مثل رسميةاألنظمة ال أن تساعد يمكن
 قول حد على. العملية الناحية من الواقع في نظمةاأل هذه تطبيق تم إذا فقط صحيح لكن يكون ذلك. السياسة

 متطلباتتكون . 5F6"جدا قليل و تنفيذ جدا كثيرة قواعد" غالبا ما يوجد :الموضوع هذا عمل على كبير باحث
 لتحقيق كافية بالتأكيد تكون ال هاولكن الحق وقت في ضرورية األخرى الرسمية واألنظمة اإلفصاح
 .السياسي التمويل في الشفافية

له  أشار كماو . الناشئة الديمقراطيات في فقط قضية حال بأي  يمثلال نفاذاإل أن أيضا نالحظ أن المهم من
التهرب من  في خصوصا ينماهر ونسياسيال أصبح ،قوية مؤسساتب التي تتمتع النظم في" ؛زينلبهاي

6Fشائع المستقلة النفقات على واالعتماد المزدوجة المحاسبة مثل تقنيات استخدام إن. لقانونا

7" . 

 التنفيذ                                                                            الرقابة              

 

 كشف على والقدرة واضحة والية المسؤولة لجهةل تكون أن يجب :الفعال اإلنفاذ بشأن عامة توصية
 اإلشراف مسؤولية االنتخابات إدارة هيئةتتحمل  دول،ال من كثير في. القائمة نظمةاأل وتنفيذ االنتهاكات

 تدقيقل مؤسسة أو السياسية لألحزاب خاصة لجنة تكون أن أيضا يمكن ولكن السياسي التمويل على
 .محكمة أو الحسابات

 الدولة، رئيس وغالبا الحاكم والحزب بل السياسيين، كبار على غالبا وكالةالنظام، تشرف ال كان مهما
عمل  إذا ما. كبيرة بعناية المالية السجالت في قتحق حتى ال كبيرة ضغوطا تواجه قد وكالةال فإن وبالتالي

لذلك تصبح . المهنية حياته تهدد فإن وظيفته قد ،بجد السياسي التمويل مراقبة على الشخص المسؤول
 .الخاصة ميزانيتها على رقابتها وكذلك جدا، ةمهم وكالةال لقادة التعيين هياكل

 مناسبة عقوبات تتاح أن ينبغي. فعالة عقوباتب أيضا المنفذة وكالةالأن تستعين  يجب فعالة، تكون لكي
 قليال المتأخر تقديمال مثل( بسيطةال مخالفاتلل "المرور تذاكر" اإلدارية ةمعتدلالعقوبات ال بين تتراوح
 سبيل على( االنتخابات في لمشاركةل) مرشحينال أو( السياسية األحزابتسجيل  رفضو ) ماليال للسجل

                                                                    

. لندن. أمانة الكومنولث. 1عدد . سلسلة أخذ الديمقراطية على محمل الجد. التمويل السياسي في دول الكومنولث) 2001(مايكل بينتو دوشنسكي   6
 25.ص

حة الشكل الموجود في هذه الصف. 97.ص) 2009(في أوهمن و زينلبهاي " حلول عملية لتنفيذ التمويل السياسي و للمراقبة"هاني زينلبهاي   7
 . مأخوذ من نفس الكتاب

 التدقيق

 متطلبات اإلفصاح

 

المجتمع المدني و 
 العمومية الرقابة

 التحقيق

 المالحقة الجنائية

 إجراءات مدنية

 إجراءات إدارية
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و  سياسيال حزبال حل نهائية وكخطوة )التقارير إعداد متطلباتل لالمتثال التام الرفض حالة في المثال
 قد. الدولة موارد استغالل سوء أو األصوات شراء مثل والمتكررة المثبة المالية اإلدارة سوء حالة فيذلك 

 لطرفل يكون أن الضروري من فإنه ،نهجمال كان أيا ولكن جنائية، أو مدنية يدعاو العقوبات هذه تشمل
 .القانون سيادة العملية هذه تحترم وأن القرارات في الطعن في الحق المتضرر

 الالزمة، الفنية والقدرة واضحة قانونية والية عن النظر بغض أنه بوضوح القول يمكن ال فإنه ذلك مع
 لم إذا. القائمة التشريعات لتطبيق شجاعةو  سياسية إرادةو  سياسي استقالل المنفذة للهيئة كونت أن يجب

 .أي أنظمة رسمية تجاهل يتم أن المرجح من فإنه هذا للهيئة كل توفري
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 دور المجتمع المدني و وسائل اإلعالم

 )1321-1265 إيطالي، شاعر( أليغييري دانتي!" العمل على إنجازها يكمن في األمور إنجاز سر إن"

 الدور لمراقبة ةمهم قادرة حكومية مؤسسة قبل من جيد بشكل منفذةال الرسمية نظمةاأل تكون حين في 
 أصحابيجب ان يقوم . ليس كافيا ذاته حد في ذلك أن على تدل التجربةفإن  السياسة، في المال يلعبه الذي

. السياسي النظام وخارج داخل إلى األموال تدفق كيفية على اإلشراف في نشط بدور اآلخرين المصلحة
 لزيادة المبذولة الجهود لكن ،مسؤوليةب العمل في حاسم دور السياسية واألحزاب لسياسيينل الحال، بطبيعة
 السياسية العملية في المشاركة تغير األطراف حتى تنتظر أن يمكن ال السياسي التمويل في الشفافية
 .سلوكها

 المجتمع المدني

 أن من تتأكد أن يجب. السياسة في المال مراقبة تحسين في رئيسي دور المدني المجتمع في الفاعلة لجهاتل
 كما. بلد كل قواعدمن  و الدولة، موارد استغاللسوء  و األصوات شراء سلبيات من بينة على رأي العامال

 ال يمكن أن تقوم به نحو على والمرشحين السياسية األحزاب سلوك مراقبة في مهما دورا تلعب أن يمكن
 من العديد في للرقابة مشاريعال تنفيذ مثل هذه تم. به للقيام السياسي االستقالل تملك ال أو الدولة مؤسسات

 في السياسي التمويل بدمج قضايا متزايد نحو على االنتخابات لمراقبة المحلية الجماعاتتقوم  و ،دولال
 ).االقتراع يوم من طويل وقت قبل دائما السياسي التمويل رصد بدأي أن يجب( عملها

 دور المجتمع المدني في تعزيز شفافية التمويل السياسي

 

 من استفادوا ما إذا سيما ال األدوار، هذه أداء في ذو فعالية، غالبا المدني المجتمع في نيكون الفاعلو
 .عالماإل وسائل

 عالمإلا وسائل

الرأي  أن من التأكد في مسؤولية) عالماإل وسائل من جديدةال نواعاأل و التقليدية( أيضا اإلعالم وسائلل
 القواعد وانتهاك السلوك سوء فضح خالل من. استخدامها وكيفية السياسيين الوممصادر أب العام على علم

 استبدال يحاولون الذين أولئك معاقبة على تساعد أن اإلعالم لوسائل يمكن االجتماعية، واألعراف الرسمية
 .السياسية السلطة على التنافس في المالب لهم الشعبي الدعم قلة

 الوعي مستوى رفع
 أهمية حول العام

 الرقابة

 أدلة عن بحثال
 غير سلوكال نع

 شرعيال

 إلى الدعوة
 الشفافية

تقييم فعالية 
 األنظمة
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 و التنظيمية، االصالحات من العديد وراء الرئيسية الدافعة القوة باعتباره الخصوص وجه على عامليبرز 
 جميع في السياسي تمويلال صالحإ ظهور ريفست لفضائحل مكنال ي الجميع، باعتراف. فضيحةال هو

 على الناس كبير من قبل غضب حالة في فقط لكن للتغيير، هامة دافعة قوة كونت أن يمكن لكن الحاالت
قال  .المستقبل في أخرى مرة الحدوث من االنتهاكات هذه لمنع التحرك يتم بأن تجعلهم يطالبون الفضائح

 "7F8.الديمقراطية مؤسساتها لقوة احاسم عامال سياسي تمويل لفضيحة ة دولةباستجا تمثل "دونسنتو  كريج

 الفضائح على فقط اإلعالم وسائل ال تركز أن المهم من فإنه ،الطويل المدى على حتى يتم القيام بتقدم
 نالسياسيو أن يعد المألوف غير من ليس( الوضع لتحسين المبذولة الجهود أيضا تتبع أن ولكن الفردية

 ).االنتخابات عند انتهاء هم،ريحي ألن ذلك و أن ينسوها، االنتخابات قبل اإلصالحب

                                                                    

 11. ص.2006 4، وجهة نظر تاريخية، ورد في الديمقراطية عموما، المجلد الثاني، عدد "من األزمة إلى اإلصالح) "2006(كريج دونسنتو   8
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 االستنتاجات

 أفريقيا جنوب رئيس( مانديال نيلسون." النجاح ستخلق  المال خلق حريةالنجاح لكن  المال خلقي لن "
 )- 1918 السابق،

 التي تم االستفادة منهاوعدة منظمات أخرى الدروس  المنظمة الدولية للنظم االنتخابيةحددت  2009 سنة 
أن التجارب تختلف من في حين . مراقبة التمويل السياسي والشفافية لعدة عقود علىالعمل  خالل من

التالية قد تم تحديد التفاهمات الرئيسية الخمسة ف، )و مع مرور الوقت(منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر 
 على الصعيد العالمي؛ تنطبق على أنها

 

 الكامل اإلشراف( السياسي لتمويلل ةمقبول فعالة رقابة تحقيق أن ندرك أن المهم من سبق، ما إلى جانب
 تعزيزعلى  عملي شخص أييتحلى  أن يجب. سنوات وليس عقودا ستغرقت نأ من شأنها) ليس ممكنا قط

 .طويلة لفترة اشاق عمال توقعأن ي و الصبرب السياسة في المالب يتعلق فيما الشفافية

 االقتراع بواسطة فيه ال التحكم يتم ال سياسي نظام إدامة يهدد القضية هذه معالجة في الفشلفإن  ذلك، ومع
 في المال على فعالة اقبةرم الحصول على يمكنال . السبائك بواسطة ولكن ،الرصاص و ال بواسطة

 .الرئيسيين المصلحة أصحاب قبل من المستمرة الجهود تضافر خالل من إال السياسة

 غذاءال بعض أنها قدمت لكم نأمل. السياسة في المال لموضوع موجزة مقدمة إعطاء إلى الوثيقة هذه تهدف
 الصفحة في ، توجدالمصادر من المزيد قراءة في رغبتم إذا. المزيد لمعرفة و خلقت لديكم إهتماما يلفكرا

 المدني المجتمع ومراقبة وتنفيذها الرسمية نظمةاأل مثل القضايا مختلف حول إضافية معلومات التالية
 .العالم من مختلفة مناطق في العملي والوضع االنتخابية الحمالت لتمويل

المال ضروري للحياة السياسية الديمقراطية و يجب أن تتحصل األحزاب السياسية على تمويل للعب دورها في  1
 . يجب أن ال تكبح األنظمة المنافسة السليمة.  العملية السياسية

 .  من النظام السياسي و هنالك حاجة إلى أنظمة اشكالي غير ال يكون المال أبدا جزء

 .  يجب األخذ بعين اإلعتبار السياق و الثقافة السياسية عند تصميم استراتيجيات لمراقبة المال في السياسة

، لكن فقط إذا ما ةالمساعدة على السيطرة على اآلثار السلبية لدور المال في السياس ةيمكن لألنظمة و اإلفصاح الفعال
 . كانت متصورة و منفذة بشكل جيد

مثل المشرعين و المجتمع المدني و وسائل (اقبة الفعالة على أنشطة متفاعلة من قبل أصحاب المصلحة تتوقف المر
 . تستند إلى الشفافية) اإلعالم

3 

4 

5 

2 
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 مصادر إضافية

 مجلس في سياسيال تمويلالب يتعلق فيما الجهود حول معلومات) غريكو( المناهضة للفساد الدول مجموعة
 /http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco: موجود على الموقع .أوروبا

 
موجود على . قاعدة بيانات التمويل السياسي) 2012( المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدة االنتخابية

  finance/-http://www.idea.int/political:الموقع

 :موجود على الموقع. نظرة عامة: تمويل الحملة االنتخابية) 2011( الكونغرس مكتبة
.finance/index.php-http://www.loc.gov/law/help/campaign 

 .نوموس. ديمقراطية 25التمويل السياسي في : تمويل منافسة األحزاب) 2009(كارل هاينز ناسماخر 

المنظمة الدولية . تنظيم التمويل السياسي، التجربة العالمية) 2009(ماغنوس أوهمن و هاني زينلبهاي 
موجود باللغة االنجليزية و الداري و الفرنسية و الباشتو و الروسية على . اشنطنللنظم االنتخابية، و

 The-Regulation-Finance-/Politicalhttp://www.ifes.org/Content/Publications/Books/2009-:الموقع
 Experience.aspx-Global 

 غير للمنظمات دليل: يةاالنتخاب الحملة مراقبة تمويل) 2004( المفتوح المجتمع في لعدالةامبادرة 
 :موجود على الموقع. الحكومية

http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/monitoring_20041123 

لجنة . من أجل التحقيق في تمويل األحزاب دراسة أعدت. مقارنات دولية) 2011(مايكل بينتو دوشنسكي 
http://www.public-: موجود على الموقع. 2011المملكة المتحدة لمعايير الحياة العمومية، جويلية 

.org.uk/Library/Pinto_Duschinsky___International_Comparisons_August_2011.pdfstandards 

: موجود على الموقع. السياسة في المال الفساد، لمكافحة U4  موارد مركز
 politics/-in-http://www.u4.no/themes/money 

:  وع كرينيسمنظمة الشفافية الدولية و مركز كارتر، مشر
http://www.transparency.org/regional_pages/americas/crinis

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/�
http://www.idea.int/political-finance/�
http://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/index.php�
http://www.ifes.org/Content/Publications/Books/2009/Political-Finance-Regulation-The-Global-Experience.aspx�
http://www.ifes.org/Content/Publications/Books/2009/Political-Finance-Regulation-The-Global-Experience.aspx�
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/monitoring_20041123�
http://www.public-standards.org.uk/Library/Pinto_Duschinsky___International_Comparisons_August_2011.pdf�
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 المنظمة الدولية للنظم االنتخابية

 االنتخابات في المساعدة مجال في عالمية رائدة هي منظمة )IFES( االنتخابية للنظم الدولية نظمةالم
 .الديمقراطية وتعزيز

 وتطبيق تقنية مساعدة توفير خالل من الديمقراطي االستقرار على االنتخابية للنظم الدولية نظمةالم تشجع
 المدني المجتمع قويةوت المواطن مشاركة تعزيز و العالم بلدان مختلف في اتنتخابلال ميدانية بحوث

 133 في االنتخابية للنظم الدولية نظمةالم عملت ،1987 سنة تأسيسها منذ. والشفافية ةالرشيد ةكمووالح
 .الديمقراطيات إنضاج أجل من النامية الديمقراطيات من  دولة

 من ألكثر وذلك السياسة في المالب يتعلق فيما والمساءلة الشفافية االنتخابية للنظم الدولية نظمةالم دعمت
 واالنتخابية، الديمقراطية العمليات لمساعدة االنتخابية للنظم الدولية نظمةالم ألعمال طبيعي مكملك. عقد

 الفساد من الحدمن  و السياسي النظام في الرأي العام ثقة من السياسي على التمويل المساعدة أن تزيد يمكن
 .السياسي

على  اآلن حتى و انطوى القارات جميع السياسي التمويل في االنتخابية للنظم الدولية نظمةالمعمل يغطي 
 و هيئات إدارة االنتخابات البرلمانات إلى المساعدة تقديم ذلك في بما بلدا، 25 من أكثر في المشاركة

 .اإلعالم ووسائل المدني المجتمع وجماعات السياسية واألحزاب

 www.ifes.org: لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع
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