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تمويل الأحزاب والحمالت االنتخابية

2016

ع ّمان ،المملكة الأردنية الها�شمية

وت�ضمن الق�سم الأول من الورقة الخا�ص
بتمويل الحمالت االنتخابية عر�ض ًا للم�شكلة التي
تتمثل في �أن م�شروع قانون االنتخاب الجديد
ل�سنة  2015قد ن�ص على م�س�ؤولية الهيئة الم�ستقلة
لالنتخاب ب�إ�صدار تعليمات تنفيذية تحدد الأحكام
والأ�س�س وال�ضوابط المتعلقة بالدعاية االنتخابية
بما في ذلك �ضوابط الإنفاق المالي دون ربطها
بمجمل الحملة االنتخابية وبمعايير قانونية وا�ضحة.
ورقـــة سياسات ()4
و�شرحت الورقة البيئة الت�شريعة لتمويل
الحمالت االنتخابية في قانون االنتخاب ل�سنة
(((
تمويل الأحزاب والحمالت االنتخابية
 2012والنواق�ص فيها التي لم تتح للهيئة الم�ستقلة
لالنتخاب فر�ض رقابة فعلية على تمويل الحمالت
االنتخابية ،وتوقفت �أمام تو�صيات تقارير الرقابة
الدولية والمحلية ب�ش�أن الإف�صاح المالي وو�ضع
حدود للإنفاق على الحملة االنتخابية.
مقدمة
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ال� ��ورق� ��ة ع��دة
تبحث ورقة ال�سيا�سات هذه
اق��ت��رح��ت ال��ورق��ة تجارب عربية خا�صة بالرقابة على
في �أمرين �سيا�سيين مهمين؛ الأمر
تمويل الحمالت االنتخابية ،و�شمل
الأول يتعلق بمو�ضوع تحديد ال�ضوابط ضوابط تشتمل ذلك المغرب وم�صر وتون�س ولبنان
المنا�سبة للحمالت االنتخابية من ع������ل������ى وض������ع وال�سودان .وبلورت الورقة في �ضوء
حيث و�ضع �سقف للإنفاق والرقابة س��ق��ف ل�لإن��ف��اق م��ا �سبق ��ض��واب��ط مقترحة لتمويل
عليه ،فيما يتعلق الأمر الثاني بم�س�ألة ع���ل���ى ال��ح��م��ل��ة الحمالت االنتخابية ا�شتملت على
االنتخابيــــة ،وفتح و��ض��ع �سقف ل�ل�إن �ف��اق ع�ل��ى الحملة
تمويل الأحزاب ال�سيا�سية وبخا�صة
االنتخابية م��ن خ�لال ث�لاث��ة بدائل
ح����س����اب ب��ن��ك��ي
�إمكانية اعتماد معيار جديد من
و�أمثلة تطبيقية عليها ،وفتح ح�ساب
بالحمــلة،
خـــاص
ب�ن�ك��ي خ��ا���ص ب��ال�ح�م�ل��ة ل�ك��ل قائمة
معايير تمويل الأحزاب ال�سيا�سية
يت�صل بتمويل حمالتها االنتخابية وعقـــوبات في انتخابية ،واقتراح عقوبات في حالة
حالـة عدم االلتزام عدم االلتزام ب�أحكام القانون بهذا
ارتباط ًا بنفوذها االنتخابي من حيث
ال�صدد.
بأحكام القانون.
حجم الأ�صوات التي تح�صل عليها
�أم��ا الق�سم الثاني من الورقة
والمقاعد النيابية التي تفوز بها.
ف �ه��و ي��ت��ن��اول ال �ت �م��وي��ل ال �ع �م��وم��ي
للأحزاب ال�سيا�سية ،ويبد�أ بعر�ض الم�شكلة التي
تتمثل ب�ضعف معايير التمويل للأحزاب في الأردن
من حيث وظيفته في تحفيز الأحزاب على ت�أطير
((( نظم مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ور�شة عمل حوارية
الجمهور وعلى الم�شاركة في االنتخابات وتداول
ملناق�شة ورقة «متويل الأحزاب واحلمالت االنتخابية» برعاية معايل
ال�سلطة� ،إ�ضافة �إلى ا�ستفراد الحكومة في و�ضع
الأ�ستاذ ريا�ض ال�شكعة رئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة
�شروط و�إجراءات هذا التمويل.
لالنتخاب ،بتاريخ  ،2015/11/10يف فندق الندمارك ،ع ّمان.
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�ضوابط الإنفاق المالي للهيئة الم�ستقلة بدون
اال�ستناد �إلى �أحكام ومعايير قانونية وا�ضحة
ومحددة من ناحية �أخرى ،الأمر الذي يبقي على
�إ�شكالية اال�ستخدام المفرط �أو غير الم�شروع
للمال ال�سيا�سي قائمة ،وهذا يلحق �ضرر ًا بليغ ًا
بنزاهة االنتخابات وعدالتها ،وب�سالمة التمثيل
النيابي للمواطنين.
�إن �أهمية هذا المو�ضوع تتطلب عدم االكتفاء
بتوجهات عامة ي�صعب مراقبتها ،بل يجب و�ضع
�سقوف محددة للإنفاق على الحمالت االنتخابية
كمعيار من معايير عدالة االنتخابات ومحاربة
اال�ستخدام غير الم�شروع للمال ال�سيا�سي ،و�أن
تخ�ضع هذه ال�سقوف لرقابة �صارمة من قبل لجان
ر�سمية ت�شارك فيها الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب
وديوان المحا�سبة ،وهذا يتطلب ب�أن ين�ص قانون
االنتخاب على المعايير وال�ضوابط والأدوات
الخا�صة بالإنفاق على الحمالت االنتخابية
والرقابة عليها ،ويترك للهيئة الم�ستقلة �أن ت�ضع
التفا�صيل بتعليمات ت�صدر لهذه الغاية.

و���ش��رح��ت ال ��ورق ��ة
اق���ت���رح���ت ال���ورق���ة ت�ط��ور البيئة الت�شريعية
ت���م���وي� ً
ل�ا إض���اف���ي� ً��ا الأردن�ي��ة الناظمة لتمويل
ل����ل����ح����زب ي��س��ت��ن��د الأح��زاب ،ثم ا�ستعر�ضت
إل�����ى ث���ق���ل ال���ح���زب عدة تجارب عربية ودولية
ف����ي االن���ت���خ���اب���ات ب�ش�أن التمويل العمومي
وال�������ب�������رل�������م�������ان ،ل �ل��أح� ��زاب ل�لا� �س �ت �ف��ادة
وم��س��اه��م��ة ال��دول��ة م �ن �ه��ا�� ،ش�م�ل��ت ال�م�غ��رب
في تمويل الحمالت وتون�س وم�صر و�إ�سبانيا
وف��رن �� �س��ا .ث��م ب�ح�ث��ت في
االنتخابية لألحزاب.
ت�ط��وي��ر معايير التمويل
ال� �ع� �م ��وم ��ي ل�ل ��أح� ��زاب
الأردن� �ي ��ة ،وق��دم��ت ت �ط��وي��ر ًا لمعايير التمويل
الت�شغيلي ،واق�ت��رح��ت ت�م��وي� ً
لا �إ��ض��اف�ي� ًا للحزب
ي�ستند �إلى ثقل الحزب في االنتخابات والبرلمان،
وم�ساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية
للأحزاب.
�أو ًال :تمويل الحمالت االنتخابية
( )1عر�ض الم�شكلة
يقترب الأردن للمرة الأولى في تاريخ
انتخاباته النيابية من الت�صدي الفعال لم�شكلة
اال�ستخدام غير الم�شروع للمال ال�سيا�سي بمنا�سبة
التح�ضير النتخابات مجل�س النواب الثامن ع�شر،
و�سن قانون جديد لالنتخاب ،حيث �أعدت الحكومة
م�شروع قانون جديد لالنتخاب ،و�أحالته خالل
�شهر �أيلول� /سبتمبر � 2015إلى مجل�س النواب.
فقد ك ّر�س م�شروع القانون المادة ()21
منه للت�أكيد على حرية الدعاية االنتخابية وتحديد
مدتها( ،الفقرة�/أ) ،وعلى م�ســـــــ�ؤولية الهيئـــة
الم�ستقلة لالنتخاب في �إ�صدار تعليمات تنفيذية
تحدد الأحكام والأ�س�س وال�ضوابط المتعلقة
بالدعاية االنتخابية بما في ذلك �ضوابط الإنفاق
المالي (الفقرة/ب) .غير �أن هذه المادة ربطت
و�ضع �ضوابط الإنفاق المالي بالدعاية االنتخابية
فقط ،بينما يتعين الأمر ربطها بمجمل الحملة
االنتخابية ،هذا من ناحية ،و�أوكلت مهمة و�ضع

البيئة الت�شريعية لتمويل الحمالت االنتخابية
المال هو ع�صب الحمالت االنتخابية ،بغ�ض
النظر عن م�صدره الذي قد يت�أتى من موارد
المر�شحين �أنف�سهم� ،أو من م�صادر �أخرى مثل
التبرعات �أو الحزب �أو خزينة الدولة .ويالحظ في
الأردن �أن هناك تزايد ًا ملحوظ ًا في الإنفاق على
الحمالت االنتخابية خالل العقد الأخير ،حيث
ينفق بع�ض المر�شحين الماليين من الدنانير على
حمالتهم االنتخابية ،وهذا �أمر يخالف معايير
عدالة االنتخابات ،عالوة على اال�ستخدامات غير
الم�شروعة للمال في �شراء الأ�صوات ،وقد تنبهت
كثير من الدول لهذه الظاهرة ،وتبنت لها حلو ًال
تتمثل �أ�سا�س ًا بو�ضع �سقف للإنفاق والرقابة عليه.
لقد خال قانون االنتخاب ل�سنة  2012من
�أي تحديدات تتعلق بوجود قواعد خا�صة بتمويل
الحمالت االنتخابية وو�سائل �ضبط �إنفاق المال
ال�سيا�سيُ .ي�ستثنى من ذلك ما جاء في المادة
( )12من التعليمات التنفيذية رقم ( )11ال�صادرة
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مراجعة قانون ونظام االنتخاب لت�شجيع التناف�س
ال�سيا�سي وت�شكيل التحالفات والأحزاب ال�سيا�سية،
والن�ص على �شروط الإ�شهار المالي للحد من التزوير
ومن ت�أثير المال ال�سيا�سي .وكان الوفد قد �أو�صى
في بيانه التقييمي لمرحلة ما قبل االنتخابات ب�أن
تت�ضمن التعليمات التنفيذية ال�صادرة عن الهيئة
الم�ستقلة لالنتخاب تحديد متطلبات الإف�صاح
المالي بهدف منع تحايل الناخبين والحد من ت�أثير
المال ال�سيا�سي ،واعتبر �أن هذه التعليمات يمكن
�أن تلزم المر�شحين والقوائم ب�إن�شاء ح�سابات
بنكية مخ�ص�صة للحمالت االنتخابية و�إط�لاع
الهيئة على ك�شوف الح�سابات بما فيها الم�ساهمات
�أو التبرعات ونفقات الحملة .و�أكد على وجوب �أن
تن�شئ الهيئة مكتب ًا مخت�ص ًا بالتدقيق في التبرعات
للحمالت ونفقاتها.
و�أ�شار تقرير مركز كارتر من جهته �إلى
�ضعف التعليمات الخا�صة بتمويل الحمالت
االنتخابية في الأردن ،الفت ًا �إلى �أنه لم يكن هناك
�أي اهتمام بو�ضع حدود للإنفاق على الحملة
االنتخابية ،ما �سمح للمال ال�سيا�سي ،بح�سب
التقرير ،بلعب دور كبير في االنتخابات ،ودعا �إلى
بذل جهود لمعالجة هذه الم�شاكل من �أجل �إعادة
الثقة بالعملية االنتخابية.
والحظ تقرير المركز الوطني لحقوق الإن�سان
وجود تفاوت كبير ووا�ضح فيما بين المر�شحين في
الإنفاق على الدعاية االنتخابية ،وا�ستخل�ص ب�أن
ذلك يظهر الحاجة الملحة ل�ضرورة �إقرار ت�شريع
يحدد �سقف �أعلى للأموال التي يمكن �إنفاقها على
الدعاية االنتخابية.
و�ش ّدد تقرير «را�صد» على �أن قانون االنتخاب
لم ي�ضع حد ًا �أعلى للإنفاق على الحمالت
االنتخابية ،واعتبر �أن هذا االختالل قد �أدى
ب�صورة رئي�سية �إلى تداول المال ال�سيا�سي ب�صورة
�أكبر  ،معتبر ًا �أن ذلك قد �سهل من ا�ستحداث �سبل
جديدة ل�شراء الأ�صوات دون مالحقة قانونية.

عن الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب ،والتي طلبت الهيئة
باال�ستناد �إليها من المر�شحين في الدوائر المحلية
والدائرة العامة في انتخابات ،2013الإف�صاح عن
موارد تمويل حمالتهم االنتخابية و�أوجه �إنفاق تلك
الموارد .غير �أن هذا «التمرين» الذي �أقدمت عليه
الهيئة لم ينط ِو على نتيجة عملية لإنه لم يكن بو�سع
الهيئة �أن تت�أكد من �صحة المعلومات �أو تفر�ض
عليها رقابة محا�سبية ،وفي �ضوء ذلك ،اكتفت
الهيئة بن�شر �أ�سماء من �أف�صحوا عن م�صادر
تمويلهم في و�سائل الإعالم ،ولم تتخذ �أي �إجراء
بحق  118مر�شح ًا فردي ًا ،وثالثة قوائم لم يقدموا
الإف�صاح المالي المطلوب.
تقارير الرقابة الدولية والمحلية على االنتخابات
�أو� �ص��ى ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي لبعثة االت �ح��اد
الأوروب� ��ي لمراقبة االن�ت�خ��اب��ات النيابية 2013
في المملكة بت�ضمين قانون االنتخاب �إج��راءات
مف�صلة و�أحكام تفر�ض على الأح��زاب ال�سيا�سية
والمر�شحين ك�شف م�صادر تمويلهم بغية تعزيز
ال�شفافية خ�لال الحملة االنتخابية ،ف�ض ًال عن
فر�ض عقوبات على الجهات التي تمتنع عن ك�شف
ه��ذه الم�صادر بهدف تعزيز الم�ساءلة .واعتبر
التقرير �أن من �ش�أن تحديد
دع������������ا ت����ق����ري����ر �سقف �أعلى معقول للإنفاق
وف�������د ال���م���ع���ه���د ع�ل��ى ال�ح�م�ل��ة االنتخابية
ال���دي���م���ق���راط���ي ال�م���س�م��وح ب��ه ل�ل��أح��زاب
ال����وط����ن����ي إل����ى ال�سيا�سية والمر�شحين �أن
ت��ح��دي��د متطلبات ي�ساهم ف��ي جعل الجميع
اإلف��ص��اح المالي مت�ساوين في هذا المجال.
ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
�أما تقرير وفد المعهد
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ال��دي��م��ق��راط��ي ال��وط �ن��ي
ال��������ص��������ادرة ع��ن ل�ل�ان��ت��خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة
الهيئة المسـتقلة  ،2013فقد �أو�صى بتقوية
الإطار االنتخابي من خالل
لالنتخاب.
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يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة،
( )2ت��ج��ارب عربية ب�����ش��أن و���ض��ع �سقف
�أو تجاوزوا ال�سقف المحدد للم�صاريف االنتخابية،
للإنفاق االنتخابي ومراقبته
�أو لم يبرروا تلك الم�صاريف( .المادة
يعد و�ضع �سقف للإنفاق على
الحملة االنتخابية من �أبرز المعايير يعد وض��ع سقف  .)96ويتعين باال�ستناد �إلى هذا التقرير
الدولية التي تتوخى �ضمان عدالة ل��ل�إن����ف����اق ع��ل��ى مخاطبة كل نائب معني للإدالء بالوثائق
االن�ت�خ��اب��ات وت�ك��اف��ؤ الفر�ص بين الحملــــــة االنتخابية المطلوبة في غ�ضون ت�سعين يوم ًا تحت
المر�شحين ،ولذا نتوقف هنا عند م��ن أب���رز المعايير طائلة تطبيق الأحكام المن�صو�ص عليها
ال����دول����ي����ة
ال��ت��ي ف��ي ال �م��ادة ( )12م��ن ال �ق��ان��ون ،وهي
تجارب ع��دد من البلدان العربية
ت���ت���وخ���ى ض��م��ان
بهذا الخ�صو�ص لال�ستفادة منها ع��دال��ة االنتخابات المادة التي ُتج ّرد من
وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص ال�ع���ض��وي��ة ف��ي مجل�س
��������رد م���ن
في الحالة الأردنية.
ُي���������ج� ّ
ال� � �ن�� ��واب ك � ��ل ن��ائ��ب
بين المرشحين.
ال��ع��ض��وي��ة في
المملكة المغربية
تخلف عن �إي��داع جرد
مجلس ال��ن��واب
بم�صاريفه االنتخابية
جاء في القانون التنظيمي
ك��ل نائب تخلف
�ضمن المهلة ال�م�ح��ددة� ،أو لم
رقم  27.11المتعلق بمجل�س النواب� ،أنه يجب على
ع���ن إي�����داع ج��رد
المتر�شحين لالنتخابات الت�شريعية �أن يلتزموا
ي��رف��ق ال �ج��رد ال �م��ذك��ور بوثائق
ب���م���ص���اري���ف���ه
ب�سقف الم�صاريف االنتخابية المحدد بموجب
الإثبات ،وكذلك كل نائب تجاوز
االنتخابية ضمن
مر�سوم يتخذ باقتراح من ال�سلطات الحكومية
ال���س�ق��ف ال �م �ح��دد للم�صاريف
المهلة المحددة.
المكلفة بالداخلية والعدل والمالية( .المادة )93
االنتخابية� ،أو لم يبين م�صادر
تمويل حملته االنتخابية �أو لم
ون�صت المادة ( )94من القانون على �أنه
ُيبرر الم�صاريف المذكورة.
يتوجب على وكيل كل قائمة �أو متر�شح �أن ي�ضع بيان ًا
مف�ص ًال لم�صادر تمويل حملته االنتخابية ،وجرد ًا
وبمنا�سبة االنتخابات النيابية التي �أجريت
للمبالغ التي �صرفها �أثناء حملته االنتخابية ،و�أن
بتاريخ  ،2011/11/25تم رفع �سقف الحد الأعلى
يرفق هذا الجرد بجميع الوثائق التي تثبت �صرف
لل�صرف على الحملة االنتخابية من � 250ألف �إلى
المبالغ المذكورة .كما يتوجب على وكالء القوائم
� 350ألف درهم للمر�شح ،وهو ما يعادل � 35ألف
المر�شحة �أو المتر�شحين �أن يودعوا خالل �شهر
دينار �أردني.
واحد من تاريخ �إعالن نتائج االقتراع لدى المجل�س
الأعلى للح�سابات جرد ًا بالم�صاريف االنتخابية
جمهورية م�صر العربية
الخا�صة بتر�شيحاتهم مرفق ًا بالوثائق التي ُتثبت
حدد قانون تنظيم مبا�شرة الحقوق
تلك الم�صاريف (المادة .)95
ال�سيا�سية رقم  45ل�سنة  2014الحد الأق�صى
وارتباط ًا بما �سبق ،يتولى المجل�س الأعلى
لما ينفقه كل متر�شح في الدعاية االنتخابية في
للح�سابات بحث ج��رد م�صاريف المتر�شحين
النظام الفردي بــ � 500ألف جنيه م�صري ،ويكون
الخا�صة بحمالتهم االنتخابية والوثائق المثبتة
الحد الأق�صى للإنفاق في مرحلة االعادة 200
لها ،و ُي�ضمن بحثه في تقرير ي�شير فيه �إلى �أ�سماء
�ألف جنيه .وي�ضاعف الحدان الم�شار �إليهما لكل
المتر�شحين الذين لم يودعوا جرد ًا بالم�صاريف،
15متر�شح ًا تجمعهم قائمة واحدة( .المادة )25
�أو لم يبينوا م�صادر تمويل هذه الحمالت� ،أو لم
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وللمتر�شح بح�سب المادة (� )26أن يتلقى
تبرعات نقدية �أو عينية من �أي �شخ�ص طبيعي
م�صري �أو من الأحزاب ال�سيا�سية الم�صرية،
ب�شرط �أال يتجاوز التبرع العيني والنقدي من �أي
�شخ�ص �أو حزب  % 5من الحد الأق�صى الم�صرح
به للإنفاق على الدعاية االنتخابية .ويحظر
تلقي تبرعات بالزيادة عن هذه الن�سبة ،ويلتزم
المتر�شح ب�إخطار اللجنة العليا ب�أ�سماء الأ�شخا�ص
والأحزاب التي تلقى منها تبرع ًا ومقدار التبرع.
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات المتبعة لتقدير
القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر
تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

الجمهورية التون�سية
يو�ضح الف�صل ( )75من القانون الأ�سا�سي
االنتخابي التون�سي ل�سنة  2014ب�أن تمويل الحملة
االنتخابية للمر�شحين والقوائم المر�شحة يتم
بالتمويل الذاتي والتمويل الخا�ص والتمويل
العمومي.
ويعرف القانون التمويل
ت��ت��ول��ى ال��ه��ي��ئ��ة
الذاتي ب�أنه التمويل النقدي
العليا المستقلة
�أو العيني من الموارد الذاتية.
لالنتخاب مراقبة
ويعرف التمويل الخا�ص ب�أنه
ال���ت���زام ال��ق��ائ��م��ة
كل تمويل نقدي �أو عيني للحملة
ال����م����رش����ح����ة أو
يت�أتى م�صدره من �أ�شخا�ص
المرشح أو الحزب
طبيعيين دون �سواهم ،بح�ساب
ب��ق��واع��د تمويل
ع�شرين مرة الأجر الأدنى
الحملة االنتخابية
الم�ضمون في القطاعات غير
ووس�����ائ�����ل�����ه�����ا
الفالحية للفرد الواحد بالن�سبة
�إلى االنتخابات الت�شريعية لكل
وفرض احترامها.
قائمة متر�شحة �أو متر�شح �أو
حزب( .الف�صل )77
�أما بخ�صو�ص التمويل العمومي ،ف�إنه
ُيخ�ص�ص بح�سب الف�صل ( )78لكل مر�شح �أو قائمة
مر�شحة منحة بعنوان م�ساعدة عمومية على تمويل
الحملة االنتخابية ،ويح�صل المر�شح �أو القائمة
على ن�صفها قبل انطالق الحملة .وي�صرف الن�ص
الثاني خالل �أ�سبوع بعد �إعالن النتائج النهائية
لالنتخابات ب�شرط �إثبات ما يفيد �إنفاق الق�سط
الأول في م�صاريف الحملة و�إيداع الح�سابات لدى
محكمة المحا�سبات .و ُيلزم ب�إرجاع كامل المنحة
العمومية كل مر�شح ح�صل على �أقل من  % 3من
الأ�صوات الم�صرح بها على الم�ستوى الوطني �أو
كل قائمة ح�صلت على �أقل من  % 3من الأ�صوات
الم�صرح بها على م�ستوى الدائرة االنتخابية ،ولم
تفز بمقعد في البرلمان .كما ُتلزم كل قائمة �أو
مر�شح ب�إرجاع المبالغ التي ثبت �أنــها ال تكت�سي
�صبغة م�صاريف انتخابية .وت�سترد الدولة كل مبلغ
غير م�ستهلك من المنحة العمومية.

و ُي�شترط لقبول �أوراق التر�شح �أن يقوم
المتر�شح بفتح ح�ساب بالعملة المحلية في �أحد
البنوك التي تحددها اللجنة العليا لالنتخابات
�أو ب�أحد مكاتب البريد ،يودع فيه ما يتلقاه من
التبرعات النقدية وما يخ�ص�صه من �أموال ،كما
تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية .وعلى
البنك �أو مكتب البريد والمتر�شح �إبالغ اللجنة
العليا �أو ًال ب�أول بما يتم �إيداعه وقيده في هذا
الح�ساب وم�صدره .كما يقوم المتر�شح ب�إخطار
اللجنة العليا ب�أوجه �إنفاقه من هذا الح�ساب ،وذلك
خالل المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها .وال
يجوز الإنفاق على الحملة االنتخابية من خارج هذا
الح�ساب( .المادة )27
و�أ�شارت المادة (� )28إلى �ضرورة التزام
كل متر�شح بتقديم �سجل منتظم وفق ًا لمعايير
المحا�سبة الم�صرية يدون به م�صادر التمويل
وم�صاريف دعايته االنتخابية ،ويتولى الجهاز
المركزي للمحا�سبات مراجعة ح�سابات الدعاية
االنتخابية للتمر�شحين ،وت�ضع اللجنة العليا �ضوابط
و�إجراءات �إم�ساك وتقديم هذا ال�سجل للمراجعة.
7

احترامها بالتعاون مع مختلف الم�ؤ�س�سات العمومية
بما في ذلك البنك المركزي التون�سي ومحكمة
المحا�سبات ووزارة المالية.
وي�شرف البنك المركزي على عملية فتح
الح�سابات البنكية ،ويمد الهيئة العليا ومحكمة
المحا�سبات بك�شف بهذه الح�سابات .ويتعين
على البنك المركزي ووزارة المالية اتخاذ
الإجراءات الالزمة بما يحول دون التمويل الأجنبي
لالنتخابات (الف�صل  ،)90بينما تتولى محكمة
المحا�سبات �إنجاز رقابتها على موارد وم�صاريف
كل قائمة مر�شحة �أو مر�شح �أو حزب والمخ�ص�صة
للحملة ،والتثبت من االلتزام بوحدة الح�ساب
و�إنجاز رقابتها على موارد الح�ساب البنكي الوحيد
وم�صاريفه( .الف�صل )91
وفي مجال العقوبات ،ف�إن الف�صل ()98
من قانون االنتخاب ين�ص على �أنه �إذا لم يتم
�إيداع الح�ساب المالي لقائمة �أو مر�شح �أو حزب،
تتولى محكمة المحا�سبات التنبيه على الجهة
المخالفة و�إمهالها مدة  30يوم ًا .وفي حالة عدم
�إيداع الح�ساب خالل هذه المدة ،تق�ضي المحكمة
بتحميلها غرامة ت�ساوي � 25ضعف ًا ل�سقف الإنفاق.
و�إذا قررت المحكمة رف�ض الح�ساب المالي لقائمة
�أو مر�شح �أو لحزب دون �أن يكون قد تجاوز �سقف
الإنفاق ،تق�ضي بتحميله غرامة ت�ساوي  % 10من
�سقف الإنفاق .وفي حالة تجاوز �سقف الإنفاق
في �إحدى الدوائر ،ت�سلط محكمة المحا�سبات
عقوبة مالية على القائمة �أو المر�شح �أو الحزب
ت�ساوي المبلغ المتجاوز لل�سقف �إذا كان التجاوز
في حدود  ،% 10وتت�ضاعف العقوبة لت�صل �إلى 75
�ضعف ًا �إذا كان التجاوز ب�أكثر من � .% 75أما �إذا لم
يتم �إيداع الح�ساب المالي �أو تجاوز ال�سقف ب�أكثر
من  ،% 75ت�صرح محكمة المحا�سبات ب�إ�سقاط
ع�ضوية كل ع�ضو في مجل�س نواب ال�شعب تر�شح
عن �إحدى القوائم.

ويبين قانون االنتخاب في الف�صل()81
�أن تحديد كل من ال�سقف الإجمالي للإنفاق على
الحملة االنتخابية و�سقف التمويل الخا�ص و�سقف
التمويل العمومي و�شروطه يتم باال�ستناد �إلى
معايير من بينها حجم الدائرة االنتخابية وعدد
الناخبين فيها وتكلفة المعي�شة ت�صدر بموجب
�أوامر حكومية بعد ا�ست�شارة الهيئة العليا الم�ستقلة
لالنتخابات.
ويتعين على كل قائمة �أو مر�شح �أو حزب
فتح ح�ساب بنكي وحيد خا�ص بالحملة االنتخابية،
وتتولى الهيئة العليا بالتن�سيق مع البنك المركزي
التون�سي �ضبط �إجراءات فتح الح�ساب وغلقه �أو
تحديد ح�ساب موحد للحملة االنتخابية .ويعين
المر�شح �أو رئي�س القائمة �أو المم ّثل القانوني للحزب
وكي ًال للت�صرف في الح�ساب البنكي وفي الم�سائل
المالية والمحا�سبية للحملة ،وي�صرح الوكيل وجوب ًا
بالح�ساب لدى الهيئة العليا( .الف�صل )82
ويتم في الح�ساب البنكي ر�صد المبالغ
المخ�ص�صة للحملة ،وت�صرف منه جميع
الم�صاريف .ويترتب على ذلك تزويد الهيئة العليا
بالمعلومات الخا�صة بالح�ساب البنكي وهوية الوكيل
الذي يتحمل م�س�ؤولية �صرف المبالغ المودعة
بالح�ساب .ويتوجب على الهيئة العليا م�سك �سجل
مرقم ومختوم لت�سجيل جميع المداخيل والنفقات
ب�شكل مت�سل�سل ح�سب تاريخ �إنجازها دون �شطب �أو
تغيير مع الن�ص على مرجع وثيقة الإثبات ،وينبغي
�أي�ض ًا �إعداد قائمة بالأن�شطة المنجزة م�ؤ�شر عليها
من قبل الهيئة العليا ،وقائمة ت�أليفية للمداخيل
والم�صاريف االنتخابية باالعتماد على �سجل هذه
العمليات موقع عليها من قبل رئي�س القائمة �أو
المر�شح �أو الممثل القانوني للحزب( .الف�صل )83
وتتولى الهيئة العليا الم�ستقلة لالنتخاب
خالل الحملة بموجب الف�صل ( ،)89مراقبة
التزام القائمة المر�شحة �أو المر�شح �أو الحزب
بقواعد تمويل الحملة االنتخابية وو�سائلها وفر�ض
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الجمهورية اللبنانية
�أك ��د ق��ان��ون رق��م 2008/25
ال� �م� �ع ��دل ب� �م ��وج ��ب ق� ��ان� ��ون رق ��م
 2008/59على �أن يخ�ضع لأحكام
ه ��ذا ال��ق��ان��ون ،ت �م��وي��ل ال�ح�م�لات
االنتخابية و�إنفاق المر�شحين �أثناء
فترة الحملة االنتخابية التي تبد�أ
من تاريخ تقديم التر�شيح وتنتهي
ل ��دى �إق� �ف ��ال � �ص �ن��ادي��ق االق� �ت ��راع.
ويتوجب على كل مر�شح فتح ح�ساب
في م�صرف عامل في لبنان ي�سمى ح�ساب الحملة
االنتخابية ،وال يخ�ضع ح�ساب الحملة االنتخابية
لل�سرية الم�صرفية ،ويعتبر المر�شح متناز ًال حكما
عن ال�سرية الم�صرفية لهذا الح�ساب بمجرد فتحه،
ويجب �أن يتم ا�ستالم جميع الم�ساهمات ودفع
جميع النفقات االنتخابية عن طريق هذا الح�ساب
ح�صر ًا وذلك خالل كامل فترة الحملة االنتخابية.
وال يجوز قب�ض �أو دفع �أي مبلغ يفوق المليون ليرة
(حوالي  666دوالر ًا ) �إال بموجب �شيك بنكي .كما
ال يجوز �أن يتجاوز مجموع الم�ساهمات المقدمة
من �أجل تمويل الحملة االنتخابية للمر�شح �سقف
الإنفاق االنتخابي ،ويحدد �سقف المبلغ الأق�صى
الذي يجوز لكل مر�شح �إنفاقه �أثناء فترة الحملة
االنتخابية وفق ًا لما يلي:

ي��ت��وج��ب ع��ل��ى كل
مرشح فتح حساب
ف����������ي م�����ص�����رف
ع���ام���ل ف���ي ل��ب��ن��ان
ي���س���م���ى ح���س���اب
الحملة االنتخابية،
وال يخضع حساب
االنتخابية
الحملة
للسرية المصرفية.

االنتخابات تنظيم بيان ح�سابي
�شامل وفق الأ�صول المحا�سبية.

جمهورية ال�سودان
اع��ت��م��د ق� ��ان� ��ون االن��ت��خ��اب
ال�سوداني ل�سنة  ،2008مبد�أ و�ضع
� �س �ق��ف ل �ل �� �ص��رف ع �ل��ى ال �ح �م�لات
االنتخابية ،ل�ل�أح��زاب ال�سيا�سية
وال �م��ر� �ش �ح �ي��ن ،وب�� ّي��ن��ت ال �ف �ق��رة
( )3/27م��ن القانون االعتبارات
التي يتعين على المفو�ضية القومية لالنتخابات
�أن ت�ستند �إليها في تحديد �سقف ال�صرف على
�أن�شطة الحملة االنتخابية ،وهي :ات�ساع المنطقة
الجغرافية التي تجري فيها االنتخابات وعوائق
الحركة فيها� ،سهولة ال��و��ص��ول �إل��ى التجمعات
ال�سكانية في المنطقة ،عدد ال�سكان وتوزيعهم على
المنطقة االنتخابية ،و�أية اعتبارات معقولة �أخرى
من �ش�أنها الت�أثير على تكاليف الدعاية االنتخابية.
وا�شترط قانون االنتخاب ال�سوداني فيما
يخ�ص الح�سابات الختامية للحملة االنتخابية
على كل مر�شح �أو حزب �سیا�سي تقدیم ح�ساب
ختامي عن �إيرادات وم�صروفات حملته االنتخابیة
للمفو�ضیة مبا�شرة في موعد ال یتجاوز ثالثين یوم ًا
بعد تاریخ الإعالن الر�سمي عن النتائج النهائیة
لالنتخابات (الفقرة  ،)1/70وبغير ذلك يع ّد
المر�شح �أو الحزب ال�سيا�سي قد ارتكب مخالفة
انتخابية يعاقب عليها القانون بال�سجن �أو الغرامة
�أو العقوبتين مع ًا (المادة  ،)102كما يجب �أن يكون
الح�ساب الختامي مدقق ًا قانوني ًا ح�سب الأ�صول
المحا�سبية (الفقرة .)2/70

• ق�سم ثابت مقطوع قدرة  150مليون ليرة
لبنانية ( 100,000دوالر ).
• ق�سم متحرك يرتبط بعدد الناخبين في
الدائرة االنتخابية ،ويحدد بمر�سوم �صادر
عن مجل�س الوزراء بتن�سيب من وزير الداخلية
والبلديات .ويتوجب على كل مر�شح بعد انتهاء
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(� )3ضوابط التمويل للحمالت االنتخابية
في ظل �ضعف البيئة القانونية الأردنية ذات
ال�صلة بتمويل الحمالت االنتخابية ،تبدو الحاجة
ملحة لتبني �أحكام قانونية وا�ضحة ومحددة،
لت�شكل �ضوابط فاعلة في مجال العدالة االنتخابية
ومحاربة اال�ستخدام غير الم�شروع للمال ال�سيا�سي.
وبالنظر �إلى تجارب تمويل الحمالت االنتخابية
في عدد من البلدان العربية ،ف�إننا ن�ستخل�ص �أن
الأدوات والمعايير الرئي�سية ل�ضبط عملية التمويل
االنتخابي �إنما تتطلب الآتي :و�ضع �سقف للإنفاق
االنتخابي للقوائم المر�شحة ،فتح ح�ساب بنكي
لكل قائمة مر�شحة ،وفر�ض الرقابة على حركة
المداخيل والإنفاق ،و�إيقاع عقوبات بالمر�شحين
الذين ال يلتزمون بالقواعد المعتمدة.
�أ .و�ضع �سقف للإنفاق على الحملة االنتخابية
�إن الم�س�ألة الأكثر �أهمية في مجال الرقابة
على الإنفاق على الحمالت االنتخابية ،هي و�ضع
�سقف للإنفاق لما هو م�سموح به للقائمة االنتخابية
�أن تنفقه ،وتكمن �أهمية هذا ال�سقف في �أمرين
رئي�سيين ،هما� :أو ًال ،تقلي�ص الفوارق الكبيرة
في الإنفاق بين االحتياجات الواقعية للحمالت
االنتخابية وبين اال�ستخدام المفرط للمال
الذي يبلغ �أحيان ًا �أرقام ًا فلكية تخل بقوة بعدالة
االنتخابات .وثاني ًا في �إخ�ضاع عملية الإنفاق
للرقابة المحا�سبية من قبل الجهات الر�سمية التي
تحددها التعليمات التنفيذية.
�إن تحديد �سقف الإنفاق على الحمالت
االنتخابية ،يمكن �أن يتم من خالل عدة طرق،
وفيما يلي عدد من البدائل المقترحة:
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البديل الأول:
تحديد مبلغ حد �أدنى للقائمة االنتخابية،
و�إ�ضافة مبلغ ب�شكل ت�صاعدي ومتناق�ص يرتبط
بعدد الناخبين في الدائرة .وهذه الطريقة تراعي
وجود فوارق مهمة بين الدوائر االنتخابية من حيث
عدد الناخبين فيها حتى و�إن كان عدد مقاعدها
النيابية متماث ًال.
مثال عام:
� 20ألف دينار �أردني لكل قائمة ،ي�ضاف �إليها الآتي:
•  700دينار لكل �ألف ناخب حتى � 70ألف ناخب.
•  500دينار لكل �ألف ناخب �أكثر من � 70ألف حتى
� 150ألف دينار �أردني.
•  300دينار لكل �ألف ناخب من � 150ألف فما فوق.
مثال تطبيقي:
ي�ستند هذا المثال التطبيقي المبين في
الجدول (� )1إلى �أرقام الناخبين الم�سجلين في
الجداول االنتخابية في انتخابات  .2013وجدير
بالذكر �أن �أرقام الناخبين في انتخابات مجل�س
النواب الثامن ع�شر القادم �سوف ترتفع بن�سبة
معينة� ،آخذين باالعتبار �أن الأحزاب ال�سيا�سية
التي لم في ت�شارك انتخابات  ،2013قاطعت غالب ًا
عملية الت�سجيل لالنتخابات �أي�ض ًا ،هذا من ناحية،
ومن ناحية �أخرى� ،ستتولى دائرة الأحوال المدنية
�إعداد جداول الناخبين الذين يحق لهم االنتخاب
بناء على مكان �إقامة الناخب في قيود الدائرة
وذلك ح�سب دائرته االنتخابية.

الجدول ()1
*
�سقف الإنفاق المقترح بالدينار الأردني بح�سب عدد الناخبين في دوائر مختارة
الرقم املحافظة/
الدائرة
1
العا�صمة 1
2
العا�صمة 2
 3البلقاء
 4املفرق
 5جر�ش
 6الكرك
 7العقبة
 8بدو اجلنوب

ناخب

2013

حد �أدنى/
دينار

�أول 70
�ألف ناخب

20,000

49,000

129,065

20,000

190,106

20,000

187,408
58,817
72,265

49,000

20,000

41,300

20,000

122,907

20,000

42,521

20,000

31,641

49,000

49,000
49,000
22,400

20,000

30,100

�إىل � 150ألف
29,500
40,000
40,000
1,000

�أكرث من 150

�ألف ناخب
-

11,100
12,000
-

26,500
-

-

-

-

-

�سقف الإنفاق
98,500

120,100
121,000
61,300
70,000
95,500
42,000
50,100

(*) تم اختيار هذه الدوائر لأنها ٌ
بع�ض من الدوائر التي من المتوقع �أن تحافظ على كيانها الجغرافي �أو الب�شري في االنتخابات القادمة.

البديل الثاني:
يتمثل البديل الثاني بتحديد مبلغ حد �أدنى
للدوائر ذات المقاعد الثالثة ،وزيادة المبالغ
ب�شكل ت�صاعدي بح�سب عدد مقاعد الدائرة.
مثال تطبيقي:
الدائرة ذات المقاعد الثالثة� ،سقف الإنفاق
المقترح� 100 :ألف دينار �أردني.
الدائرة التي يبلغ عدد مقاعدها ما بين 6-4
مقاعد� ،سقف الإنفاق المقترح� 150 :ألف دينار �أردني.

الدائرة التي يبلغ عدد مقاعدها  7مقاعد فما
فوق� ،سقف الإنفاق المقترح� 200 :ألف دينار �أردني.
يبين الجدول ( )2تطبيقات المثال �أعاله
بح�سب عدد المقاعد المخ�ص�صة للدائرة (بدون
احت�ساب الكوتا الن�سائية) ،كما يت�ضمن مقارنة مع
المثال التطبيقي الأول بح�سب عدد الناخبين في
الدائرة ،وهذا يوفر �أر�ضية للمقارنة بين المثالين،
ويتيح في الوقت نف�سه المجال لإجراء تمارين
لزيادة الإنفاق �أو �إنقا�صه.

الجدول ()2
اقتراح مقارن ب�سقف للإنفاق بالدينار بح�سب عدد المقاعد وعدد الناخبين في دوائر مختارة

الرقم املحافظة /الدائرة
1
العا�صمة 1
98,500
129,065
150,000
2
العا�صمة 2
120,100
187,408
150,000
3
البلقاء
121,000
190,106
200,000
4
املفرق
61,300
58,817
150,000
5
جر�ش
70,000
72,265
100,000
6
الكرك
95,500
122,907
200,000
7
العقبة
42,000
31,641
100,000
8
بدو اجلنوب
50,100
42,521
100,000
(*) يفتر�ض �أن ي�صبح الحد الأدنى للمقاعد النيابية في الدائرة االنتخابية الواحدة بموجب م�شروع قانون االنتخاب الجديد ل�سنة 2015
ثالثة مقاعد دون احت�ساب مقعد الكوتا الن�سائية لكل محافظة وكل دائرة من دوائرالبادية الثالث.
عدد املقاعد
5
5
10
4
3
10
*
3
3

�سقف الإنفاق ()1
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عدد الناخبني

�سقف الإنفاق ()2

البديل الثالث:
يتمثل البديل الثالث بتحديد �سقف لل�صرف
على الحمالت االنتخابية يعتمد ثالثة معايير
مجتمعة ،وهي عدد المقاعد المخ�ص�صة للدائرة،
وعدد الناخبين في الدائرة ،وم�ساحة الدائرة،
وذلك على النحو المبين في الجدول (.)3
مثال تطبيقي:
فيما يتعلق بمعيار الإنفاق ارتباط ًا بعدد
المقاعد ،ف�إن هذا البديل يقترح مبلغ � 15ألف
دينار لكل مقعد من المقاعد المخ�ص�صة للدائرة.

ويعتمد معيار الإنفاق ارتباط ًا بعدد الناخبين
مقترح ًا مفاده تخ�صي�ص دينار لكل ناخب مع
تقريب النتيجة ح�سابي ًا �إلى �أقرب ع�شرة �آالف� .أما
معيار الم�ساحة ،فهو ال يخ�ص�ص �شيئ ًا للمحافظات
�أو الدوائر التي تقل م�ساحتها عن �ألف كيلو متر
مربع ،ويخ�ص�ص � 10آالف دينار للمحافظات
والدوائر التي تبلغ م�ساحتها ما بين �ألف �إلى 10
�آالف كيلومتر مربع ،و� 20ألف ًا للمحافظات �أو
الدوائر التي تتراوح م�ساحتها ما بين � 10إلى 20
�ألف كيلومتر مربع ،فيما يخ�ص�ص � 30ألف ًا للدوائر
التي تزيد م�ساحتها عن � 20ألف كيلومتر مربع.

الجدول ()3

اقتراح ب�سقف للإنفاق بالدينار بح�سب عدد المقاعد وعدد الناخبين وم�ساحة الدائرة في دوائر مختارة
الرقم املحافظة /عدد
الدائرة املقاعد
5
1
العا�صمة 1
5
2
العا�صمة 2
10
 3البلقاء
4
 4املفرق
3
 5جر�ش
10
 6الكرك
3
 7العقبة
3
 8بدو اجلنوب

75,000

129,065

130,000

150,000

190,106

190,000

امل�ساحة
(ك)2
�أقل من �ألف
�أقل من �ألف

الإنفاق

45,000

72,265

60,000

26551

()1

75,000
60,000

الإنفاق

عدد
الناخبني

187,408
58,817

()2

190,100

70,000

150,000

122,907

120,000

45,000

42,521

40,100

45,000

31,641

ب .فتح ح�ساب خا�ص بالحملة لكل قائمة
يتعين على كل قائمة انتخابية فتح ح�ساب
بنكي خا�ص بالحملة االنتخابية بالدينار الأردني،
في �أحد البنوك التي تحددها الهيئة الم�ستقلة
لالنتخاب .وي�ضع البنك المركزي ال�ضوابط
الخا�صة بهذا الح�ساب ،ل�ضمان �أن تكون جميع
المداخيل من م�صادر �أردنية م�شروعة .ويمكن
للأحزاب ال�سيا�سية التي لديها قوائم مر�شحة
في عدة دوائر� ،أن تفتح ح�ساب ًا بنكي ًا واحد ًا �إن
رغبت على �أن تلتزم بال�سقوف المقترحة للقوائم
12

30,000

1120

�أقل من �ألف
3495
6905

�أكرث من � 20ألف

الإنفاق

ال�سقف
الإجمايل

-

265,000

()3
-

10,000
30,000
10,000
10,000
30,000

205,000
350,000
150,000
115,000
280,000
85,000

115,000

االنتخابية في الدوائر� .إن �أهمية فتح ح�ساب
بنكي تكمن في كونه الأداة الرئي�سية للرقابة
على المداخيل والإنفاق ،حيث �إنه المكان الوحيد
لحركة الإيراد والإنفاق للقائمة االنتخابية ،وذلك
لت�سهيل عملية الرقابة .ويرتبط بذلك جملة من
ال�ضوابط ،من بينها تحديد من هم المفو�ضون
بال�صرف� .إبالغ الجهة الرقابية المعنية بحركة
الإيداع وال�سحب �ضمن وتيرة زمنية محددة تن�ص
عليها التعليمات التنفيذية� .أما الجهة الرقابية
الرئي�سية المقترحة فهي ديوان المحا�سبة ،لكن

ينبغي �أن يكون �إلى جانبه فريق متخ�ص�ص من
عدد من الخبراء يمثل الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب،
ويتولى مناق�شة ديوان المحا�سبة بالنتائج التي
يتو�صل �إليها ،والخروج منها بتو�صيات للهيئة بنوع
العقوبات التي يتعين �إيقاعها على المخالفات
للقانون والتعليمات التنفيذية ذات العالقة.
ج .العقوبات
تحتل العقوبات مكانة حا�سمة في �أنظمة
الرقابة على �سقف الإنفاق االنتخابي� ،إذ بدونها
ال يعد من معنى ال ال�شتراط و�ضع �سقف للإنفاق،
وتقديم جردة بم�صادر الإيــــراد وبالم�صــاريف،
وال �إلى فتح ح�ساب بنكي .ويتعين �أن تت�سم العقوبات
بالتدرج ،من ناحية ،و�أن تبد�أ بفر�ض الغرامات على
تجاوز �سقف الإنفاق ،وتنتهي بحرمان المر�شحين
الفائزين من القائمة االنتخابية من المقاعد التي
فازوا بها.
وجدير بالذكر �أن م�شروع قانون االنتخاب
الجديد ل�سنة  ،2015ي�شتمل على عقوبات رادعة
لال�ستخدام غير الم�شروع للمال ال�سيا�سي في
�شراء الأ�صوات والت�أثير على �إرادة الناخبين ،وهذا
ما ينبغي التم�سك به ،مع الحاجة �إلى تطوير �آليات
ال�ضبط لال�ستخدام غير الم�شروع للمال ال�سيا�سي
من قبل �أجهزة الدولة المعنية .فقد ن�صت المادة
( )60على العقاب بالأ�شغال ال�شاقة لمدة تتراوح
ما بين � 7 - 3سنوات ،في الحالتين التاليتين:
 -1لكل من �أعطى ناخب ًا مبا�شرة �أو ب�صورة غير
مبا�شرة �أو �أقر�ضه �أو عر�ض عليه �أو تعهد ب�أن
يعطيه مبلغ ًا من المال �أو منفعة �أو �أي مقابل
�آخر من �أجل حمله على االقتراع على وجه
خا�ص �أو االمتناع عن االقتراع �أو للت�أثير في
غيره لالقتراع �أو االمتناع عن االقتراع.
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 -2قبل �أو طلب مبا�شرة �أو ب�صورة غير مبا�شرة
مبلغ ًا من المال �أو قر�ض ًا �أو منفعة �أو �أي مقابل
�آخر لنف�سه �أو لغيره بق�صد �أن يقترع على وجه
خا�ص �أو �أن يمتنع عن االقتراع �أو لي�ؤثر في
غيره لالقتراع �أو لالمتناع عن االقتراع.
ف�ض ًال عن ذلك ،ت�ضمن م�شروع القانون
الجديد في المادة ( )60تطوير ًا مهم ًا ي�ساعد في
ت�شكيل رادع ل�شراء الأ�صوات ،وذلك بالن�ص على
�أن ال�شخ�ص الذي يبيع �صوته يمكن �أن يتحول
�إلى �شاهد قانوني في هذه العملية �إذا ما باح
لل�سلطات المخت�صة �أو اعترف بذلك قبل �إحالة
ق�ضيته �إلى المحكمة( .الفقرة ب ،)1 -وتحوطت
فقرة �أخرى (ب )2 -ب�أن ن�صت على معاقبة من
يقدم معلومات كيدية بق�صد الإ�ضرار �أو الإيقاع
بالمر�شح .وبالنظر �إلى �أهمية هذا الرادع ،ف�إنه
يتعين التم�سك به والدفاع عنه.
ثاني ًا :التمويل العمومي للأحزاب ال�سيا�سية
( )1عر�ض الم�شكلة
�إن الإ�شكاليات الرئي�سية ينص الدستور المغربي
التي يثيرها التمويل العمومي ع����ل����ى أن األح��������زاب
للأحزاب ال�سيا�سية في الأردن
السياسية تعمل على
ه��ي �أو ًال �ضعف معايير ه��ذا
التمويل من حيث وظيفته في «ت��أط��ي��ر ال��م��واط��ن��ات
تحفيز ال �ح��زب ع �ل��ى ت��أط�ي��ر والمواطنين وتكوينهم
ال �ج �م �ه��ور وت �ع��زي��ز م�شاركته ال������س������ي������اس������ي()...
ف� ��ي ال��ت��ن��م��ي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وتساهم ف��ي التعبير
والديمقراطية ،وعلى م�شاركة
ً ع���ن إرادة ال��ن��اخ��ب��ي��ن،
ال �ح��زب ف��ي ال�سلطة؛ وث��ان�ي�ا
ا�ستفراد الحكومة في و�ضع هذه وال�����م�����ش�����ارك�����ة ف��ي
المعايير التي تقت�صر وظيفتها م���م���ارس���ة ال��س��ل��ط��ة،
على مجرد ت�أمين الحد الأدنى على أس��اس التعددية
م��ن ال �ت �م��وي��ل لإب��ق��اء ال �ح��زب وال��ت��ن��اوب ،بالوسائل
على قيد الحياة .وتعك�س هذه
الديمقراطية »...
الإ� �ش �ك��ال �ي��ات ،ب��داي��ة ،الخلل

ف��ي تعريف ال �ح��زب ال�سيا�سي ،حيث م��ا زال��ت
الحكومات والم�شرع الأردن��ي يتم�سكان بالتعريف
ال��ذي يتعامل مع الحزب ال�سيا�سي كما لو كان
مجرد م�ؤ�س�سة مجتمع مدني �أو جماعة �ضغط.
بينما نجد في المقابل نموذج ًا �أكثر رقي ًا يمثله
الد�ستور المغربي الذي يتو�سع في تحديد وظائف
الحزب بالن�ص على �أن الأحزاب ال�سيا�سية تعمل
على «ت�أطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم
ال�سيا�سي ،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،
وف��ي تدبير ال�ش�أن ال�ع��ام ،وت�ساهم ف��ي التعبير
ع��ن �إرادة الناخبين ،والم�شاركة ف��ي ممار�سة
ال�سلطة ،على �أ�سا�س التعددية والتناوب ،بالو�سائل
الديمقراطية ،وفي نطاق الم�ؤ�س�سات الد�ستورية».
ول��ذا يتعين تطوير ه��ذه المعايير بما ي�ستجيب
لوظيفة الحزب ور�سالته ،واال�ستفادة من التجارب
العربية والدولية في هذا المجال.
البيئة الت�شريعية الناظمة لتمويل الأحزاب
يعود تمويل الأحزاب ال�سيا�سية من المال
العام للمرة الأولى في تاريخ العمل الحزبي في
الأردن �إلى قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم  19ل�سنة
 ،2007حيث ن�صت المادة ( )19على تخ�صي�ص
بند في الموازنة العامة للدولة للم�ساهمة في تمويل
الأحزاب من �أموال الخزينة وفق ًا لأ�س�س تحدد
حاالت المنح �أو الحرمان و�آليات وو�سائل ال�صرف
بمقت�ضى نظام ي�صدر لهذه الغاية .و�صدر النظام
الم�شار �إليه برقم  89ل�سنة  ،2008وخ�ص�ص
م�ساهمة مالية �سنوية للحزب مقدارها � 50ألف
دينار ُتدفع على دفعتين مت�ساويتين؛ الأولى خالل
�شهر حزيران ،والثانية خالل �شهر كانون الأول من
ال�سنة� .أما �أوجه �إنفاق الم�ساهمة المالية ،فت�شتمل
على :بدل �إيجار لمقار الحزب ،نفقات ت�شغيلية،
رواتب للعاملين و�أجور الم�ستخدمين في الحزب،
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و�أي نفقات �أخرى لها عالقة مبا�شرة بتحقيق
غاياته و�أهدافه المن�صو�ص عليها في نظام
الحزب الأ�سا�سي.
وجدير بالذكر �أن قانون الأحزاب ال�سيا�سية
ل�سنة  ،2007قد رفع عدد الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين من
� 50شخ�ص ًا في قانون الأحزاب ل�سنة � 1992إلى
� 500شخ�ص على �أن يكون مقر �إقامتهم المعتاد
في خم�س محافظات على الأقل وبن�سبة  %10من
الم�ؤ�س�سين لكل محافظة.
وف ��ي ال �ع��ام � � ،2012ص��در ق��ان��ون ج��دي��د
ل�ل�أح��زاب رق��م  16ل�سنة � ،2012أج��رى تعدي ًال
طفيف ًا على ��ش��روط الأع���ض��اء الم�ؤ�س�سين� ،إذ
ا�شترط �أن يكون الم�ؤ�س�سون ال �ـ  500م��ن �سبع
محافظات على �أن ال تقل ن�سبة الن�ساء بينهم عن
 %10ون�سبة الم�ؤ�س�سين من كل محافظة عن .%5
كما �صدر نظام جديد للم�ساهمة في دعم الأحزاب
ال�سيا�سية ،النظام رقم  62ل�سنة  ،2013وحافظ
هذا النظام على قيمة الم�ساهمة ومواعيد �صرفها
على دفعتين مت�ساويتين .غير �أن النظام و�ضع
�شروط ًا جديدة ال�ستحقاق هذه الم�ساهمة ،هي
مرور �سنة على تاريخ الإعالن عن ت�أ�سي�س الحزب،
و�أن ال يقل عدد �أع�ضاء الحزب عند ا�ستحقاقه
الم�ساهمة المالية عن � 500شخ�ص .كما ا�شترط
هذا النظام �أن ال يكون العاملون والم�ستخدمون
الذين يتلقون رواتبهم من الم�ساهمة المالية من
�أع�ضاء ال�ح��زب� ،إ�ضافة �إل��ى و�ضع �سقف لهذه
ال��روات��ب بحد �أعلى ق��دره  5000دي�ن��ار .غير �أن
تعدي ًال لهذا النظام قد �صدر الحق ًا برقم  98ل�سنة
 ،2014فرفع ح�صة رواتب العاملين والم�ستخدمين
�إل��ى  15,000دينار ،و�أنهى ا�شتراط �أن ال يكون
ه�ؤالء من �أع�ضاء الحزب.

وفي �أحدث قانون للأحزاب ال�سيا�سية،
القانون رقم  39ل�سنة  ،2015فقد تم خف�ض عدد
الم�ؤ�س�سين �إلى � 150شخ�ص ًا دون �أي ا�شتراط
يتعلق بتوزع ه�ؤالء على المحافظات� ،أو بن�سبة
الن�ساء فيما بينهم .وي�سمح هذا القانون با�ستمرار
العمل بنظام الم�ساهمة المالية لدعم الأحزاب
ال�سيا�سية ل�سنة  2013وتعديالته �إلى �أن ي�ستبدل
غيره به خالل �سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون.
( )2تجارب عربية ودولية ب�ش�أن التمويل
العمومي للأحزاب ال�سيا�سية
ي� �م� �ث ��ل ال� �ت� �م ��وي ��ل
ال� �ع� �م ��وم ��ي ل�ل ��أح� ��زاب ي���م���ث���ل ال���ت���م���وي���ل
العمومي ل�لأح��زاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واج� �ب� � ًا على
ال��س��ي��اس��ي��ة واج���ب���اً
الدولة بالنظر �إلى الأدوار
على ال��دول��ة بالنظر
ال��وط�ن�ي��ة ال�م�ن��اط��ة بها،
إلى األدوار الوطنية
وهذا يتطلب و�ضع معايير المناطة بها.
ل �ه��ذا ال �ت �م��وي��ل ين�سجم
مع وظائف الحزب ودوره في الحياة ال�سيا�سية.
ونتوقف هنا �أمام تجارب عدد من البلدان العربية
والأوروبية لال�ستفادة منها.
المملكة المغربية
تبين المادة ( )31من القانون التنظيمي
رقم  29,11الذي يتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية �أن
من بين موارد الحزب ،الدعم ال�سنوي الذي
تقدمه الدولة للم�ساهمة في تغطية م�صاريف
تدبير الأحزاب ،والدعم المخ�ص�ص للم�ساهمة
في تغطية م�صاريف تنظيم م�ؤتمراتها الوطنية
العادية (مرة كل �أربع �سنوات على �أن تكون
قد تر�شحت في  % 10على الأقل من الدوائر
االنتخابية) ،والدعم المخ�ص�ص للأحزاب بر�سم
الم�ساهمة في تمويل حمالتها االنتخابية .وتتحدد
�شروط الدعم ال�سنوي بح�سب المادة ( )32على
النحو التالي:
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 تخ�ص�ص ح�صة �سنوية لجميع الأحزابال�سيا�سية الم�شاركة في االنتخابات العامة
الت�شريعية والتي غطت ن�سبة  %10على الأقل
من عدد الدوائر االنتخابية المحلية الخا�صة
بانتخابات �أع�ضاء مجل�س النواب توزع
بالت�ساوي فيما بينها.
 ت�ستفيد من مبلغ �إ�ضافي يعادل الح�صةال�سابقة الأحزاب ال�سيا�سية التي ح�صلت على
الأقل على ن�سبة تتراوح من  % 5-3من عدد
الأ�صوات المعبر عنها في االنتخابات العامة
الت�شريعية في مجموع الدوائر االنتخابية.
 ُيخ�ص�ص دعم �سنوي للأحزاب ال�سيا�سيةالتي ح�صلت على ن�سبة  % 5على الأقل من
عدد الأ�صوات المعبر عنها في االنتخابات
العامة الت�شريعية ،ويوزع هذا المبلغ على
�أ�سا�س عدد المقاعد وعدد الأ�صوات التي
ح�صل عليها الحزب خالل تلك االنتخابات.
�أم�� � ��ا ف� �ي� �م ��ا ي �خ ����ص
ي���راع���ى ف���ي ت��وزي��ع
م�ساهمة ال��دول��ة ف��ي تمويل م���ب���ل���غ م���س���اه���م���ة
ال � �ح � �م �ل�ات االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة الدولة ،عدد األصوات
ل�ل�أح��زاب ال�سيا�سية ،ت�شير ال��ت��ي يحصل عليها
المادة (� )35إلى �أن المبلغ ك�������ل ح���������زب ع���ل���ى
ال �ك �ل��ي ل�ل�م���س��اه�م��ة يتحدد المستوى الوطني،
بقرار ي�صدره رئي�س الحكومة وع���������دد ال���م���ق���اع���د
ب ��اق� �ت ��راح م ��ن ال �� �س �ل �ط��ات ال���ت���ي ي���ف���وز بهــــا
ف���ي االن��ت��خ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اب��ات
الحكومية المكلفة بالداخلية
التشريعية.
والعدل والمالية بمنا�سبة كل
انتخابات عامة ت�شريعية.
ويراعى في توزيع مبلغ م�ساهمة الدولة ،عدد
الأ�صوات التي يح�صل عليها كل حزب على الم�ستوى
الوطني ،وعدد المقاعد التي يفوز بها في االنتخابات
الت�شريعية (المادة  .)36وتحدد ال�سلطات الحكومية
المكلفة بالداخلية والعدل والمالية بمر�سوم كيفية
توزيع مبلغ الم�ساهمة (المادة .)37

الجمهورية التون�سية
تناول الأمر عدد  1087ل�سنة  2011عملية
�ضبط الإنفاق االنتخابي وكيفية �صرف منحة
الم�ساعدة على تمويل الحملة االنتخابية النتخاب
�أع�ضاء المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي .ون�ص
الف�صل الأول منه على �أنه تنتفع كل قائمة مر�شحة
النتخابات المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي وفق ًا للآتي:
•  35دينار ًا تون�سي ًا عن كل �ألف ناخب لكل قائمة
تقدمت في الدوائر االنتخابية التي ال يفوق
عدد الناخبين المر�سمين بها � 200ألف ناخب.
•  25دينار ًا تون�سي ًا عن كل �ألف ناخب لكل
قائمة تقدمت في الدوائر االنتخابية التي
ي�ساوي �أو يفوق عدد الناخبين المر�سمين بها
� 200ألف ناخب.
ويبين الف�صل الثاني �أنه يتم توزيع ن�صف
مبلغ الم�ساعدة العمومية على القوائم المتر�شحة
قبل بداية الحملة االنتخابية ب�سبعة �أيام ،ويوزع
الن�صف الباقي خالل الع�شرة �أيام الأخيرة من
الحملة االنتخابية بناء على طلب كتابي م�شفوع بما
ي�ؤيد النفقات التي ُ�صرفت �إلى الجهة المخت�صة
التي تتولى البت في الطلبات خالل خم�سة �أيام من
تاريخ تقديمها.
وي�شير الف�صل الثالث �إلى �أنه ُت�صرف
المنحة لكل حزب له قائمة متر�شحين �أو لكل
رئي�س قائمة متر�شحين م�ستقلة ،ويتم تحويل
مبلغ المنحة �إلى الح�ساب البنكي الوحيد الخا�ص
بالحملة االنتخابية ،وتح ّمل هذه الم�صاريف على
ميزانية وزارة المالية.
وفي حالة عدم ح�صول القائمة المتر�شحة
على ن�سبة  % 3من الأ��ص��وات الم�صرح بها على
م�ستوى ال��دائ��رة االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ي�ع��د �أع���ض��ا�ؤه��ا
مت�ضامنين في �إرجاع الق�سط الثاني وفق ما ين�ص
عليه الف�صل الرابع.
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جمهورية م�صر العربية
�أقر الدعم العمومي للأحزاب ال�سيا�سية
الم�صرية للمرة الأولى في العام  ،2005حيث تم
تعديل المادة ( )11من قانون الأحزاب ال�سيا�سية
رقم  40ل�سنة  1977ب�إ�ضافة فقرة �إلى م�صادر
موارد الحزب المالية تن�ص على «وما يتلقاه من
دعم مالي من الدولة» .وجاءت المادة ()18
المعدلة لتحدد قيمة و�شروط هذا التمويل ،حيث
ن�صت على الآتي :تقدم الدولة دعم ًا مالي ًا �سنوي ًا
للأحزاب ال�سيا�سية ُتدرج اعتماداته بموازنة
مجل�س ال�شورى ،وتتولى لجنة �ش�ؤون الأحزاب
ال�سيا�سية توزيعه على النحو التالي:
« -1مائة �ألف جنيه �سنوي ًا لكل حزب لمدة
ع�شر �سنوات ،وي�شترط ال�ستحقاقها بعد هذه
المدة �أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز
به �أحد مر�شحيه في انتخابات مجل�س ال�شعب �أو
مجل�س ال�شورى.
خم�سة �آالف جنيه عن كل مقعد يفوز به
مر�شح الحزب في انتخابات مجل�س ال�شعب �أو
مجل�س ال�شورى وذلك بحد �أق�صى � 500ألف جنيه
للحزب الواحد».
وجدير بالذكر �أن المادة ( )18قبل تعديلها
في العام  ،2005كانت تربط ا�ستمرار تمتع الحزب
ب�إعفاء مقاره والمن�ش�آت المملوكة له و�أمواله من
جميع ال�ضرائب والر�سوم العامة والمحلية ،وكذلك
حقه في �إ�صدار �صحيفة �أو �أكثر للتعبير عن �آرائه
دون التقيد بالح�صول على الترخي�ص القانوني،
ب�أن تكون له ع�شرة مقاعد على الأقل في مجل�س
ال�شعب.

مملكة �إ�سبانيا
اعتمدت �إ�سبانيا
منذ العام  1987ثالثة
�أوجه للتمويل العمومي
للأحزاب ال�سيا�سية على
(((
النحو التالي:

اع��ت��م��دت إسبانيا
م��ن��ذ ال��ع��ام 1987
ثالثة أوجه للتمويل
العمومي لألحزاب
السياسية.

 الدعم المالي ال ُمقدمللأحزاب من �أجل الأن�شطة العادية للحزب،
ويخ�ضع هذا الدعم لرقابة ر�سمية.
 الدعم المالي ال ُمقدم للأحزاب ب�شكل ن�سبيح�سب عدد �أع�ضاء الحزب في مجل�س
النواب ،وح�سب عدد الأ�صوات التي ح�صل
عليها في االنتخابات الت�شريعية .ويح�صل
الحزب على حوالي � 19ألف دوالر مقابل كل
مقعد نيابي ،وحوالي  0,7دوالر عن كل �صوت
(((
يح�صل عليه في االنتخابات الت�شريعية.
 الدعم المالي الثابت للكتل البرلمانية والتيُتحدد بحد �أدنى وعلى �أ�سا�س عدد النواب
في كل فريق.

(((

الجمهورية الفرن�سية
يتم تنظيم التمويل العمومي للأحزاب
والحمالت االنتخابية في فرن�سا بموجب ما ُي�صطلح
على ت�سميته بقوانين ال�شفافية المالية للحياة
ال�سيا�سية ومنها القانون ال�صادر في عام .1988
وب�صورة عامة ينق�سم التمويل العام المبا�شر
للأحزاب ال�سيا�سية �إلى ق�سمين :الق�سم الأول ويتم
تحديد الأحزاب الم�ستفيدة منه بالرجوع �إلى عدد
الأ�صوات ال�صحيحة التي ح�صلت عليها في الجولة
الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية ،و ُي�شترط
لح�صول الحزب على هذا الجزء من التمويل �أن
يتقدم بمر�شحين في  50دائرة انتخابية على الأقل
من بين  500دائرة في داخل فرن�سا و 77دائرة في
ما وراء البحار ،و�أن يكون كل مر�شح من مر�شحيه
في الدوائر الخم�سين قد ح�صل في دائرته على
 % 1على الأقل من عدد الأ�صوات ال�صحيحة في
انتخابات الجولة الأولى.
(((

امل�صدر :التمويل العمومي للحمالت االنتخابية  ...درا�سة
مقارنة للت�شريع املغربي والتجارب الدولية ،موقع «تروكوت
بر�س» الإلكرتوين.2014 ،

((( امل�صدر :معايري الدعم املايل املبا�شر العام للأحزاب ال�سيا�سية،
بحث متخ�ص�ص ( ،)2مركز الدرا�سات والبحوث الت�شريعية،
جمل�س النواب الأردين ،ع ّمان� ،2014 ،ص.14
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�أما الق�سم الثاني من الدعم العام المبا�شر،
فيتم توزيعه على الأحزاب بالرجوع �إلى عدد
المقاعد التي فازت بها في الجمعية الوطنية في
نهاية االنتخابات .وي�شترط لح�صول الحزب على
الدعم في هذه الحالة �أن يكون م�ستفيد ًا من
الجزء الأول من الدعم ،بمعنى �أن يكون مر�شحوه
في الدوائر الخم�سين التي تقدم فيها بمر�شحين
قد ح�صلوا بالن�سبة لكل واحد منهم في دائرته
 % 1على الأقل من عدد الأ�صوات ال�صحيحة في
انتخابات الدور الأول .وهكذا ف�إن الحزب الذي
حقق �شرط الح�صول على الجزء الأول من الدعم،
و�أ�سفرت نتائج االنتخابات عن فوزه بمقعد �أو �أكثر
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.16

من مقاعد الجمعية الوطنية ،ف�إنه يح�صل على
الجزء الثاني من الدعم الذي يوزع تنا�سبي ًا بين
الأحزاب بح�سب عدد المقاعد التي ح�صل عليها
كل حزب ،والمبلغ الذي قررت الدولة قانوني ًا
تخ�صي�صه لتمويل الأحزاب.
( )3تطوير معايير التمويل العمومي للأحزاب ال�سيا�سية
�إن دعم الأحزاب ال�سيا�سية من خزينة
الدولة هو من الحقوق الأ�سا�سية للأحزاب ،بالنظر
لما تمار�سه من ن�شاط عام ي�سهم في تكوين الإرادة
العامة لأفراد المجتمع وتثقيفهم �سيا�سي ًا ،ولذا يعد
هذا الن�شاط ذا نفع عام ،فيما يعد تمويل الدولة له
(((
التزام ًا عليها ال يمكن لها �أن تتن�صل منه.
وينطوي التمويل العمومي للأحزاب ال�سيا�سية
في الغالب على مكونين اثنين ،هما :تمويل النفقات
الت�شغيلية للحزب ،وتمويل حمالته االنتخابية في
االنتخابات العامة البرلمانية والمحلية.
وف � �ي � �م� ��ا ي �خ ����ص
ال �ح��ال��ة الأردن� �ي���ة ،ف ��إن
�أب��رز المعايير المقترحة
بهذا ال�صدد يتعلق �أو ًال
بنوع الت�شريع المنا�سب
ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض ،حيث �أن
ه �ن��اك اج �ت �ه��ادات ت��رى
�أن الت�شريع ال��ذي يكفل
اح� � �ت � ��رام ا� �س �ت �ق�لال �ي��ة
الأح ��زاب وع��دم التدخل
ف��ي � �ش ��ؤون �ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة

ك�����������ان األج�����������در
بالمشرع األردن��ي
أن ُيضمن قانون
األحزاب السياسية
أح����ك����ام� ً���ا خ���اص���ة
بتمويل األح���زاب
من خزينة الدولة،
ً
ارتباطا
تحدد قيمته
بمعايير تشتمل
على ش���روط منح
التمويل أو حجبه.

((( الم�صدر :تمويل الأحزاب ال�سيا�سية في الأردن ،مقال للدكتور ليث
ن�صراوين ،من�شور بتاريخ  2012/11/19في �صحيفة الد�ستور اليومية.
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والت�أثير عليها� ،إنما يتمثل ب�سن قانون للأحزاب
ي�شتمل على المعايير الرئي�سية لهذا التمويل.
وي�ؤخذ على قانون الأحزاب ال�سيا�سية الأردني
في هذا المجال �أنه اكتفى ب�إقرار مبد�أ الدعم المالي
للأحزاب ،و�أعطى الحكومة �صالحيات تحديد
�شروط الدعم ومقداره و�إجراءات �صرفه من خالل
نظام خا�ص ي�صدر عن مجل�س الوزراء لهذه الغاية.
وكان الأجدر بالم�شرع الأردني �أن ُي�ضمن قانون
الأحزاب ال�سيا�سية �أحكام ًا خا�صة بتمويل الأحزاب
من خزينة الدولة ،تحدد قيمته ارتباط ًا بمعايير
ت�شتمل على �شروط منح التمويل �أو حجبه.
ويذهب في هذا االتجاه �أي�ض ًا مطلب
م�شترك للأحزاب ال�سيا�سية الأردنية ،بلورته من
خالل �سل�سلة اجتماعات م�شتركة بم�ساعدة مركز
القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ،حيث تمخ�ض عن
تلك االجتماعات للجنة المتابعة الحزبية الممثلة
ل�سبعة وع�شرين حزب ًا في �أوا�سط �شهر ني�سان
� 2014إعالن مبادئ خا�ص بقانون الأحزاب،
توافقت فيه الأحزاب على �ضرورة «اال�ستعا�ضة
عن نظام تمويل الأحزاب ال�سيا�سية بقانون ينظم
عملية التمويل».
وفي جانب معايير التمويل للأحزاب،
اقترح �إعالن المبادىء عدم ربط التمويل ال�سنوي
للأحزاب ال�سيا�سية بعدد الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين
فقط ،و�إنما ربطه بمعايير �أخرى مثل عدد الفروع
المنت�شرة للحزب في المناطق الجغرافية ،وبالحد
الأدنى من الع�ضوية ( 500ع�ضو مث ًال) من �ضمنها
ن�سبة معينة من الن�ساء وال�شباب.

غير �أنه يبقى �أن تمويل الحمالت االنتخابية
للأحزاب ال�سيا�سية من خزينة الدولة ،هو
الم�س�ألة الأكثر �أهمية في مجال التمويل العمومي،
وهذا يتطلب و�ضع معايير
محددة لهذا التمويل .ولعل
إن ت��م��وي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل
�أكثر الممار�سات تطبيق ًا
الحمالت االنتخابية
في العالم هي ربط التمويل
لألحزاب السياسية
با�ستحقاق الم�شاركة
من خزينة الدولة،
في االنتخابات ،وربط
ه������و ال���م���س���أل���ة
قيمة التمويل بمعايير
األكثر أهمية في
م���ج���ال ال��ت��م��وي��ل
منها عدد الأ�صوات التي
العمومي.
يح�صل عليها الحزب
في االنتخابات ،وعدد
المقاعد النيابية التي
يفوز بها ،ومنها �أي�ض ًا ح�صول القوائم االنتخابية
على ن�سبة معينة من �أ�صوات المقترعين �سواء
على م�ستوى الدولة ككل �أو على م�ستوى الدائرة
االنتخابية المحلية.
وجدير بالذكر �أن �إعالن المبادىء ال�صادر
عن الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية ،قد ت�ضمن بند ًا
رئي�سي ًا في هذا المجال �إذ ن�ص على «تمويل
الحمالت االنتخابية للأحزاب ال�سيا�سية من قبل
خزينة الدولة وفق معايير تراعي عدد الأ�صوات
التي يح�صل عليها الحزب في االنتخابات النيابية،
وعدد المقاعد التي يحتلها في مجل�س النواب».
ول��ذل��ك يمكن اع�ت�م��اد المقترحات التالية
لتطوير معايير التمويل العمومي للأحزاب ال�سيا�سية:
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• تعديل قانون الأحزاب ال�سيا�سية بحيث ين�ص
القانون على الأحكام الرئي�سية الناظمة لتمويل
الأحزاب وقيمة التمويل ومعاييره ،وتترك
التفا�صيل لنظام خا�ص ي�صدر لهذه الغاية.
• ربط التمويل الت�شغيلي للحزب بالمعايير التالية:
 عدد �أع�ضاء الحزب ،على �أن ال يقل عن 500ع�ضو.
 عدد مقار الحزب في المحافظات. عدد الن�ساء وال�شباب في ع�ضوية الحزبوهيئاته القيادية.
• تخ�صي�ص دعم �إ�ضافي للأحزاب ال�سيا�سية،
وربط هذا الدعم بعدد الأ�صوات التي تح�صل
عليها القوائم االنتخابية التي ير�شحها الحزب
ب�شكل �صريح با�سمه �أو بائتالف مع غيره من
الأحزاب في مختلف الدوائر االنتخابية،
وكذلك بعدد المقاعد التي يفوز بها بع�ضوية
مجل�س النواب.
• يخ�ص�ص قانون االنتخاب مبلغ ًا محدد ًا من
المال لدعم الحمالت االنتخابية للأحزاب
ال�سيا�سية بالت�ساوي .ويتم توزيع هذا المبلغ قبل
�أ�سبوعين من بداية فترة الدعاية االنتخابية
للأحزاب التي ت�شارك في االنتخابات ،على �أن
يتم �إيداع هذا الدعم في ح�ساب خا�ص بالحملة
االنتخابية ،ويلتزم الحزب بتقديم ك�شف موثق
بالإنفاق ،و�إعادة �أي جزء من الدعم لم ُينفق
على الحملة االنتخابية ،على �أن يخ�ضع هذا
الدعم لرقابة ديوان المحا�سبة.
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