
عقد املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب (NIMD) بالرشاكة مع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 
(International IDEA) ومركز تنزانيا للديمقراطية (TCD) مؤمتراً يف الفرتة من 10 إىل 12 متوز/يوليو 2012 يف تنزانيا، 

د هذا املؤمتر منتدى فريداً للمعهد  وكان حتت عنوان: «اإلطار القانوين املنظِم لألحزاب السياسية: موضوع متويل األحزاب». وعُ
اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب واملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ورشكائهام من أجل إعادة النظر يف مسألة متويل 

األحزاب السياسية، كسؤال إصالحي هام تواجهه العديد من األنظمة الديمقراطية. ويقدم هذا التقرير املسائل الرئيسية التي جرت 
مناقشتها، واألسئلة املطروحة واخلالصات والدروس املستنبطة. ويتضمن التقرير أيضاً دراسات أغنت تلك املناقشات حلاالت البلدان 

بوروندي، مالوي، أوغندا، غانا، موزمبيق وتنزانيا. 
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 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
)International IDEA(

–

إن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هي منظمة حكومية 
دولية تدعم الديمقراطية املستدامة يف مجيع أنحاء العامل. وتتمثل 

مهمتها األساسية يف دعم التغيري الديمقراطي املستدام من خالل 
توفري املعرفة املقارنة، واملساعدة يف اإلصالح الديمقراطي، والتأثري 

عىل السياسات والسياسة. 

ولدى املؤسسة برنامج حمدد لبناء الدساتري، يعمل عىل رفع 
مستويات الوعي حول الدور الذي تلعبه عمليات بناء الدساتري 

يف إدارة الرصاعات وتعزيز الديمقراطية. وينطوي هذا العمل 
عىل توفري املساعدة التقنية واملعرفة، وإمكانية الوصول إىل دروس 

تعليمية للجهات الفاعلة الوطنية والدولية املشاركة يف عمليات 
بناء الدساتري. وتقدم املؤسسة أيضا خدماهتا حلشد واسع من 

مماريس وضع الدساتري حول العامل، من خالل منابر احلوار الفعلية 
واالفرتاضية. ويمكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل موقع 

www.idea.int :املؤسسة اإللكرتوين

 املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب
)NIMD(

–

إن املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب هو منظمة 
ملساعدة الديمقراطية، أنشأهتا األحزاب السياسية يف هولندا لدعم 

األحزاب السياسية يف الديمقراطيات الناشئة. ويوفر املعهد اهلولندي 
للديمقراطية املتعددة األحزاب )NIMD(، حتديدًا، املساعدة يف 
عمليات احلوار بني األحزاب السياسية يف البلدان املستفيدة من 

الربنامج والتطوير املؤسيس لألحزاب الربملانية وشبكات للتعاون 
بني املجتمع السيايس واملدين. ويلتزم املركز التزامًا صارمًا بمبادئ 

امُللكية واحليادية والشفافية، ويقر بأن الديمقراطيات نابعة حمليًا من 
األوطان وال يمكن استريادها من اخلارج. 

كام قدم املعهد الدعم بطرق تراعي السياق، وبناًء عىل طلب من 
رشكائه يف عمليات اإلصالح الدستوري، يف بلدان مثل بوليفيا، 

إكوادور، غانا، كينيا، مالوي، تنزانيا، زامبيا وزمبابوي. 
ويدير املعهد مركزًا صغريًا للمعرفة واالتصال، ال يقترص عىل تيسري 

تبادل املعلومات بني بلدان اجلنوب بشأن مواضيع حمددة فحسب، 
بل يصدر أيضا بانتظام منشورات وأرشطة فيديو وغريها من 

املواد. ويمكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل موقع املعهد 
www.nimd.org :اإللكرتوين

تنــويــه
ال تعكس اآلراء الواردة يف هذا التقرير بالرضورة آراء املؤسسة أو املعهد أو جمليس إدارتيهام 

أو األعضاء يف هيئتيهام العامتني.

مجيع السجالت والنتائج يف تقرير املؤمتر املاثل نابعة من املناقشات التي جرت أثناء مؤمتر 
حول "اإلطار القانوين املنظِّم لألحزاب السياسية: موضوع متويل األحزاب"، والذي عقد 

يف العاصمة التنزانية دار السالم، يف متوز/يوليو 2٠١2.
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تنظيم تمويل األحزاب السياسية

عقد املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب 
)NIMD( بالرشاكة مع املؤسسة الدولية للديمقراطية 
واالنتخابات )International IDEA( ومركز تنزانيا 

للديمقراطية )TCD( مؤمترًا يف موضوع: "اإلطار القانوين 
املنظِم لألحزاب السياسية: موضوع متويل األحزاب" يف 
الفرتة من ١٠ إىل ١2 متوز/يوليو 2٠١2 يف فندق ’وايت 

ساندز‘ بالعاصمة التنزانية دار السالم.

وقد مجع املؤمتر بني كبار ممثيل األحزاب السياسية يف البلدان 
التي ينشط هبا املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب 

يف أفريقيا، وانضم هلم خرباء وممارسون من داخل أفريقيا 
وخارجها. وهيأ املؤمتر حمفاًل فريدًا للمعهد اهلولندي 

للديمقراطية املتعددة األحزاب واملؤسسة الدولية للديمقراطية 
واالنتخابات ورشكائهام من أجل إعادة النظر يف مسألة متويل 

األحزاب السياسية، كسؤال إصالحي هام تواجهه العديد 
من النظم الديمقراطية. وقد صمم املؤمتر عىل نحو يتيح أكرب 

فرصة ممكنة لألحزاب السياسية لكي تعرض خرباهتا من 
املامرسة العملية، وتستفيد يف الوقت ذاته من إسهامات عدد 

حمدود من اخلرباء املتخصصني. 

وخالل املؤمتر، أعاد املشاركون تقييم مسألة دور املال يف احلياة 
السياسية، وتبادلوا اخلربات وتناقشوا بشأن النامذج املتعددة 
لتمويل األحزاب، ووقفوا عىل أفضل املامرسات فيام يتعلق 

بكيفية تنظيم متويل األحزاب وتنفيذه. وطرحت أربعة أسئلة 
رئيسية للنقاش يف املؤمتر: ما هو متويل األحزاب السياسية وما 

هي أمهيته؟ وما هي النامذج املختلفة لتمويل األحزاب وما 
هي القواعد املنظِّمة له؟ وكيف ُتطبق تلك النامذج املختلفة يف 

املامرسة الفعلية؟ وكيف يؤثر التمويل عىل ترسيخ الديمقراطية 
بوجه عام، وعىل حياة األحزاب السياسية وسري عملها؟ وما 

هي االعتبارات األساسية التي يتعني مراعاهتا يف إصالح 
األطر القانونية احلاكمة لتمويل األحزاب استنادًا إىل اخلربات 

تقديم
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والدروس املستفادة من املامرسة العملية عىل الصعيدين 
اإلقليمي والعاملي؟

ويقدم هذا التقرير ملخصًا لوقائع املؤمتر، ويعرض للقضايا 
الرئيسية التي نوقشت واألسئلة التي طرحت والنتائج 

والدروس املستفادة. كام يعرض التقرير لدراسات حالة من 
بوروندي، مالوي، أوغندا، غانا، موزمبيق وتنزانيا، كانت قد 

أثرت  املناقشات أثناء املؤمتر. 

ومن خالل ردود أفعال املشاركني، تبني أن املؤمتر مل يتناول 
موضوعًا هامًا وذا صلة فحسب، وإنام جاء أيضا يف الوقت 
املناسب، فام زالت غالبية بلدان أفريقيا تعمل عىل مبادرات 

هتدف إىل تعزيز األجندة الديمقراطية، واألُطر القانونية 
املنظِمة لألحزاب السياسية تعد جزءًا ال يتجزأ من مثل تلك 

اإلصالحات.

وفيام يتعلق باملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب 
واملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، فقد برهنت 

املنظمتان مرة أخرى من خالل رشاكتهام يف هذا املؤمتر مدى 
تقارهبام، وأمهية استفادة كل منهام من امليزة النسبية التي تتمتع 

هلا املنظمة األخرى يف دعم عملية التحول الديمقراطي يف 
القارة األفريقية.

ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنقدم خالص الشكر لكل من جعل 
هذا املرشوع املشرتك ممكنًا، ونخص بالذكر مديري املنظمتني 

هانز برونينغ وفيدار هيلجيسني، لقيادهتام عملية تعميق الرشاكة 
اإلسرتاتيجية بني املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة 

األحزاب واملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات. 

ونود أيضا أن نشكر جملس إدارة مركز تنزانيا للديمقراطية 
وإدارته وفريقه الستضافتهم هذا املؤمتر. ففي سياق برنامج 

املعهد اهلولندي اإلقليمي يف أفريقيا، أبقى التنزانيون باهبم 
مفتوحًا الستضافة الفعاليات اإلقليمية. وقد حظي هذا املؤمتر 

برشف حضور نائب رئيس مجهورية تنزانيا املتحدة، الدكتور 
حممد غريب باليل، وهلذا نحن مدينون له بخالص االمتنان. 

ونتقدم بالشكر جلميع مقدمي العروض اإليضاحية واملناقشني 
جلهودهم من أجل إثراء هذا املؤمتر. وكذلك يستحق الفريق 

األسايس الذي نظم هذا املؤمتر العرفان والتقدير. فمن املعهد 
اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب، تكون الفريق من 

كل من مونيك رونزا، وآن-ميكه فان بروكيلني، وأوغسطني 
ماغولووندو، ومعهم إيلني فالغويرا وسام فان دير ستاك 
من املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات. ونوجه 

الشكر أيضا للمشاركني الذين سامهوا يف نجاح هذا املؤمتر 
بمشاركتهم وإسهاماهتم، ونذكر أيضًا زيفانياس ماتسيمبي 

لرباعته يف صياغة هذا التقرير الذي نأمل أن جتدوه مفيدًا، فيام 
نواصل مناقشة متويل األحزاب من أجل ترسيخ الديمقراطية.

د. أوغسطني تيتاين ماغولووندو
املنسق اإلقليمي لربنامج أفريقيا يف املعهد اهلولندي 

للديمقراطية املتعددة األحزاب
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يف يومنا هذا، يكاد يكون من غري املمكن ختيل أن يكون هناك 
نظام ديمقراطي فاعل دون أحزاب سياسية. فاألحزاب 

السياسية تستطيع أن تؤدي جمموعة واسعة من املهام، 
وتضطلع بذلك بالفعل، مثل: جتميع املصالح والتعبري عنها، 

وضع مقرتحات للسياسات العامة يف إطار تنافيس بام يعرب 
عن آراء الناس ويتيح هلم اختيارات خمتلفة، اختيار مرشحني 
للمناصب املنتخبة، تنظيم السلطة الترشيعية، تنسيق تشكيل 
احلكومة ونشاطها، اجتذاب القادة واملؤيدين والربط بينهام، 

وإدارة احلمالت االنتخابية.

ونظرًا لكوهنا منظامت معقدة حتتل موقع القلب من النظام 
الديمقراطي، حتتاج األحزاب السياسية إىل املوارد املالية حتى 

تؤدي مهامها، فاملال هو وقود ماكينة احلزب الذي ال غنى 
عنه الستمرار دوراهنا. وعالوة عىل املال، تتوفر لألحزاب 

السياسية يف كثري من األحيان موارد غري نقدية مثل االستفادة 
من منشآت الدولة وإعالمها أو وسائلها، ويمكن أن تكون 

لتلك املوارد إسهامات قّيمة يف قدرة األحزاب عىل تنظيم 
أنفسها. ويف بعض احلاالت، يمكن أن خترس األحزاب 

االنتخابات أو تفوز هبا قبل إجرائها بوقت طويل ال لسبب إال 
ملا تتمتع به أو تفتقر إليه من موارد. ويف حاالت أخرى، تتأثر 

كيفية ممارسة األحزاب للديمقراطية داخليا - أو عدم ممارستها 
- بأسلوب متويل تلك األحزاب وكيفية توزيع املوارد داخلها.

وعىل الرغم من أن املال مورد هام يف عامل السياسة، فمن 
 املمكن يف الوقت ذاته أن يشكل خطرًا إذا مل جتر إدارته

أو تنظيمه بصورة جيدة، وقد تتهيأ فرص للحزب احلاكم 
إلساءة استغالل املال نظرًا لكونه يتحكم باملال العام. 

وتنترش حاالت إساءة االستغالل انتشارًا كبريًا يف األنظمة 
الديمقراطية الناشئة يف أفريقيا، والتي تعمل يف سياقات 

تعوزها املوارد، ويصعب فيها اقتفاء أثر املصادر املختلفة 
التي يمكن أن تستخدمها األحزاب السياسية للحصول 

عىل متويلها. ونظرًا ألمهية األحزاب السياسية والدور الذي 
يلعبه املال يف عامل السياسة، فهناك إمجاع متزايد بشأن اعتبار 

األحزاب السياسية هيئات عامة ينبغي أن ختضع لصورة من 
صور القانون العام. ومن ثم، فاألحزاب يف غالبية النظم 

الديمقراطية تنظم وفقًا إلطار قانوين ما. ومع ذلك، فالنقاش 
يتمحور حول النطاق الذي ينبغي أن يمتد إليه مثل ذلك 
الترشيع، وماهية جماالت األحزاب السياسية التي يتعني 

الترشيع بشأهنا. 

وفيام يتعلق بتنظيم متويل األحزاب السياسية، يظهر عدد 
من األسئلة اهلامة التي يتعني عىل اإلطار القانوين املعني 

مواجهتها: كيف حتصل األحزاب السياسية عىل األموال؟ وما 
هو مقدار هذه األموال؟ ومتى؟ وكيف تنفقها؟ وكم تنفق؟ 

وكانت هذه األسئلة وغريها حمور تركيز املؤمتر.

وقد اتضح من املناقشات التي عقدت أنه، لدى تناول تلك 
األسئلة، ال يوجد حل واحد مناسب للجميع، ألن النظام 

الديمقراطي ال يعمل يف فراغ، فهناك سياقات اجتامعية 
وتارخيية وسياسية واقتصادية تؤثر يف كيفية عمل كل نظام 
ديمقراطي، ومن ثم خيتلف تناول تلك األسئلة من بلد إىل 

آخر. 

وأما فيام يتعلق هبيكل هذا التقرير، فقد صمم عىل النحو 
اآليت: يؤسس القسم التايل لفهم مشرتك ملعنى متويل األحزاب 

السياسية، وتتبعه نظرة أقرب عىل الوضع القائم يف ستة 
بلدان )غانا، موزمبيق، تنزانيا، بوروندي، أوغندا ومالوي( 

يف صورة دراسات حالة. ويسلط القسم الرابع الضوء عىل 
أنظمة متويل األحزاب السياسية يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى، حيث يناقش التحديات والفرص بالتفصيل. وخيتتم 
التقرير بتسليط الضوء عىل أفضل املامرسات وأهم الدروس 

وتوصيات تضع تصورًا للميض قدمًا. 

مقدمة
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1. فهم تمويل األحزاب السياسية

تناولت هذه اجللسة ثالثة أسئلة هامة: ما هو متويل األحزاب 
السياسية وما هي أمهيته؟ وما هي النامذج املختلفة لتمويل 

األحزاب السياسية؟ وما هي القواعد املنظِمة لتمويل 
األحزاب السياسية؟ وجاءت إجابات هذه األسئلة يف 

العروض اإليضاحية التي قدمها اخلرباء واملناقشة االفتتاحية 
العامة للمؤمتر.

ويقصد بتمويل األحزاب السياسية املوارد املالية أو األموال 
التي تقدم إىل األحزاب السياسية، فيام بني الفرتات االنتخابية 

أو أثناءها، لتغطي نشاطات سياسية خمتلفة مثل تكاليف 
احلملة االنتخابية واألعامل اليومية.

ويمكن لألحزاب السياسية أن تستعني بنوعني من مصادر 
التمويل: التمويل العام والتمويل اخلاص، ويتكون التمويل 
العام من أموال خمصصة من ميزانية احلكومة عىل هيئة دعم 

عام أو موارد غري مالية.

واألحزاب السياسية هي من بني اهليئات اخلاصة القليلة التي 
حيق هلا أن تستفيد من التمويل العام، األمر الذي يفتح املجال 

الحتدام اجلدل. فإذا ما كانت هيئات خاصة، فلامذا إذن تتلقى 
متوياًل عامًا؟ ويقول من ينتقدون التمويل العام إن األحزاب، 

لكوهنا منظامت تطوعية، ينبغي أال تعتمد عىل متويل الدولة 
نظرًا ألن ذلك قد يؤثر عىل استقالليتها.

غري أن الدور احليوي الذي تلعبه األحزاب السياسية يف 
املجال العام هو األساس املنطقي حلصوهلا عىل التمويل العام. 

وتوفري التمويل العام لألحزاب السياسية يعد بمثابة آلية 
لتوسيع مستويات التنوع وإدخال فاعلني وجمموعات خمتلفة 

إىل الساحة السياسية، بغرض تعزيز املنافسة الديمقراطية 
وحماربة الفساد وأي نفوذ غري مقبول للمصالح اخلاصة. 

وعالوة عىل ذلك، فعىل الرغم من كون األحزاب السياسية 

كيانات خاصة إال أهنا تعمل يف سياق حمدود املوارد، وال سيام 
يف أفريقيا، حيث نجد أن اشرتاكات العضوية، التي متثل أحد 

مصادر الدخل اهلامة لألحزاب، حمدودة للغاية.

ويمكن ختصيص التمويل العام لألحزاب السياسية عىل 
نحو مبارش أو غري مبارش. والتمويل املبارش متويل نقدي، فيام 

يمكن أن يتكون التمويل غري املبارش من مزايا متعددة مثل 
اإلعفاءات الرضيبية، االنتفاع املجاين بوسائل اإلعالم العام، 

استخدام املنشآت العامة دون مقابل لعقد أنشطة احلمالت 
االنتخابية أو االجتامعات، استخدام املساحات العامة دون 

مقابل لنرش املواد الدعائية للحمالت االنتخابية، واستخدام 
املواصالت أو الربيد دون مقابل أو بأسعار مدعومة. وال 

حتتاج الدولة إال أن تضع أهدافًا واضحة ومعايري عادلة 
ومعقولة للتوزيع. ويصلح التمويل العام غري املبارش للدول 

ذات املوارد املالية املحدودة، كام هو احلال يف غالبية الدول 
األفريقية. ويف بعض احلاالت، ختصص حصص من األموال 

العامة بموجب القانون لتمويل نفقات حمددة لألحزاب 
السياسية.

ويمكن اعتامد واحد من ثالثة نامذج أو معايري لتخصيص 
املوارد العامة: النموذج النسبي، أو النموذج املنصف، أو 

مزيج من كليهام. ففي النموذج النسبي، يقسم إمجايل املبلغ 
املتوفر عىل األحزاب السياسية بالتناسب مع عدد األصوات 

أو املقاعد التي فاز هبا كل حزب يف االنتخابات الربملانية 
)بالطريقة العادية فحسب(؛ وتنزانيا إحدى الدول التي تعتمد 

هذا النموذج. أما يف النموذج املنصف، فتقسم املساعدات 
بالتساوي بني األحزاب السياسية، بغض النظر عن نتائج 

االنتخابات، وهو ما يطبق يف بوروندي. وختتار دول أخرى 
استخدام النموذجني يف ذات الوقت، كام هو احلال يف تونس 
وموزمبيق. وأظهر النقاش خالل املؤمتر أن الصيغة املختلطة 

كانت املفضلة لدى غالبية املشاركني.
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إال أن كيفية ختصيص التمويل العام ختتلف أيضا من 
بلد آلخر فيام يتعلق بالتوقيت والغرض. فبعض البلدان 

تقدم متوياًل عامًا من أجل احلمالت االنتخابية فقط )مثل 
بوروندي(، فيام تقدم دول أخرى املال العام لتمويل األعامل 
اليومية لألحزاب السياسية يف الفرتات بني االنتخابات )مثل 
تنزانيا(. أما بلدان مثل موزمبيق، فتقدم التمويل العام للعمل 

اليومي لألحزاب، وكذلك للحمالت االنتخابية.

وتعتمد بلدان مثل تنزانيا ومالوي نظام احلد األدنى من 
التمثيل السيايس الذي يتعني عىل األحزاب السياسية 

استيفاؤه حتى تستحق األموال، بينام تقدم بلدان أخرى 
هذه املنح جلميع األحزاب السياسية ذات الكيان القانوين. 

ونظام احلد األدنى األكثر شيوعًا عامليًا هو درجة القبول التي 
حيظى هبا احلزب بني صفوف الناخبني، والذي يقاس بعدد 

األصوات التي حصدها احلزب يف االنتخابات الربملانية 
السابقة، أو عدد املقاعد التي حصل عليها يف هيئة منتخبة.

ويوزع متويل احلمالت االنتخابية يف بلدان مثل موزمبيق قبل 
االنتخابات، بناء عىل عدد املرشحني عن احلزب، بينام ال تقدم 

بلدان أخرى األموال إال بعد االنتخابات، بناء عىل نتائجها 
)وهو احلال يف بوروندي(.

وحيق لألحزاب السياسية كذلك احلصول عىل متويل 
خاص. ويمكن أن يكون ذلك التمويل نقديًا أو يف هيئة 

مسامهات عينية. ويمكن أن تتنوع مصادر التمويل اخلاص 
بني التربعات اخلاصة )حملية أو أجنبية(، أو استثامرات 

يمتلكها احلزب ذاته، أو رسوم العضوية، من بني مصادر 
أخرى.

ودائام ما يستكمل التمويل العام والتمويل اخلاص بإطار 
تنظيمي يعزز املساءلة والشفافية ويقيد الفساد، وصوالً إىل 

إجياد جمال منصف للتنافس السيايس، وإقامة نظام ديمقراطي 
سليم وتنافيس. 

ويف بعض الدول التي تسمح بالتمويل اخلاص، توضع 
أحكام لتنظيم حصول األحزاب السياسية عىل هذا التمويل 
واستخدامه. وهيدف حتديد سقف للتربع، إىل منع األحزاب 

واملرشحني الذين يتوفر هلم قدر كبري من املوارد من أن 
يطغوا عىل من ليس لدهيم القدر الكايف. إال أن غالبية 

الدول األفريقية ال تضع حدودًا للمبالغ التي يمكن التربع 
هبا لألحزاب واملرشحني. ويف بعض البلدان، يوضع حد 
أدنى للتمثيل السيايس ال يفرض سقف التربعات إال عىل 

األحزاب التي تتخطاه. ويمكن كذلك وضع حدود للمبالغ 
التي يمكن لكل حزب سيايس أو مرشح إنفاقها يف احلمالت 

االنتخابية، مع إلزامهم بأن يفصحوا عن التربعات التي 
تصلهم وعن حجم إنفاقهم، وبيان أسامء األفراد أو املنظامت 

التي تربعت هلم وحجم تلك التربعات. وعىل الرغم من 
ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن وضع حدود عىل اإلنفاق أمٌر قليل 

الشيوع، وال سيام يف أفريقيا.

وقد حتظر بعض مصادر التمويل حسب الواقع القائم يف 
كل بلد. وتعد أكثر أنواع التربعات املحظورة شيوعًا هي 

التربعات األجنبية، واملجهولة املصدر، وتربعات الرشكات 
اململوكة جزئيًا للحكومة أو املتعاقدة معها. وعالوة عىل 

ذلك، يمكن منع اجلامعات اإلرهابية واهليئات الدينية، أو 
األطراف الفاعلة من املتورطني يف أنشطة إجرامية من تقديم 

املسامهات.

ومن أجل إقامة نظام حزيب فعال، تشجع األحزاب السياسية 
عىل مراعاة التوازن يف استعانتها باملصادر املختلفة. فعىل 

الرغم من أمهية التمويل، إال أن االعتامد عليه أكثر من الالزم 
يمكن أن يتسبب يف فقدان األحزاب السياسية الندماجها 
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مع مجهور الناخبني، وأن تكفل للممولني اخلاصني نفوذًا غري 
مقبول فيها، وأن تبعد أنظارها عن املصالح العامة. ويمكن 

للتمويل العام كذلك أن يعرض استقاللية األحزاب السياسية 
للخطر. 

ويتم إنشاء هيئات مؤسسية ملراقبة إنفاذ القواعد التنظيمية 
املوضوعة. ويف العادة، تكلف بالرقابة هيئة حكومية هلا سلطة 

قانونية إلنفاذ القانون وفرض عقوبات عىل منتهكيه. 

 ويمكن أن تكون تلك اهليئة هي جلنة مراقبة االنتخابات،
أو إحدى املؤسسات احلكومية، أو اهليئة املسؤولة عن املراجعة 

 املحاسبية، أو إحدى املحاكم، أو إدارة تسجيل األحزاب،
أو غريها. واألكثر شيوعا يف أفريقيا هو االستعانة بلجان 

مراقبة االنتخابات. ويف حالة إخفاق هذه اهليئة يف ممارسة 
سلطاهتا، يمكن أن يتوىل املجتمع املدين واإلعالم الدور 

الرقايب.
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عرضت هذه اجللسة للخربات التي تم تبادهلا بني املشاركني 
بشأن املامرسات التي تصلح والتي ال تصلح وأسباب ذلك، 

فيام يتعلق بنامذج متويل األحزاب والقواعد املنظمة له يف 
بلداهنم، عىل هيئة دراسات حالة عن كل دولة. وكان اهلدف 

من هذه الدراسات حتقيق ثالثة أهداف:
زيادة التعمق يف توضيح آليات متويل األحزاب، مع تركيز أ.  

خاص عىل كيفية تأثر األحزاب السياسية بتطبيق تلك 
اآلليات.

الوقوف عىل بعض اجلوانب األشد إثارة للخالف يف ب.  
متويل األحزاب السياسية.

النظر يف بعض مبادرات اإلصالح التي جري تطبيقها ج.  
مؤخرًا يف جمال متويل األحزاب، وكيف تتعامل تلك 

املبادرات مع املسائل اخلالفية.

وبأخذ تلك األهداف يف االعتبار، وقع االختيار عىل البلدان 
اآلتية إلعداد دراسات حالة: غانا، موزمبيق، تنزانيا، 

بوروندي، أوغندا ومالوي. وتكونت كل دراسة حالة من 
جزأين، يقدم أوهلام ملحة عامة عن العنارص الرئيسية يف اإلطار 
أو األُُطر القانونية التي تنظم متويل األحزاب السياسية يف كل 

بلد. أما اجلزء الثاين فيقف عىل خربات األحزاب السياسية 
ويبينها فيام خيص العمل يف ظل اإلطار القانوين املذكور الذي 

ينظم متويل األحزاب. وطلب من كل بلد من البلدان املذكورة 
أن يركز، فيام يتعلق باخلربات املحددة، عىل جمال معني، هبدف 
ضامن أن تعكس اخلربات بعض اجلوانب املميزة التي ينفرد أو 
يمتاز هبا كل بلد. وقد أعدت دراسات احلالة عىل النحو الذي 
يويل االهتامم املطلوب لكل من األهداف الثالثة هلذه اجللسة. 

وألغراض العرض واملناقشة، عرضت دراسات احلالة يف 
أزواج لتعكس بعض التجارب املتباينة.

وقد أخذت كل دراسة حالة اجلوانب الرئيسية التالية يف 
االعتبار: موارد التمويل، طرائق التمويل ومعايريه، وآليات 

املراقبة واإلرشاف املوضوعة يف كل بلد. 

2. 1 دراسة حالة غانا
نظام حزيب تنافيس وفعال دون متويل عام؟ كيف نجحت 

األحزاب السياسية يف غانا، واآلفاق املستقبلية لتمويل 
األحزاب 

الدروس المستفادة
استمرت األحزاب السياسية يف غانا يف التطور وإثبات 	 

ذاهتا كمؤسسات ديمقراطية قوية نسبيًا دون إعانات من 
الدولة.

تعد غانا إحدى أكثر األنظمة الديمقراطية تنافسية 	 
واستقرارًا نسبيًا، ولدهيا نظام حزيب فعال وتقع يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى.
يعطي اإلطار القانوين لتمويل األحزاب السياسية يف 	 

غانا األحزاب احلرية يف مجع األموال ألعامهلا ومحالهتا 
االنتخابية من خالل تربعات مؤيدهيا وأعضائها، وبيع 
املواد الرتوجيية، فضاًل عن حتصيل اشرتاكات األعضاء 

والرسوم املفروضة عليهم، ومن املنشآت التجارية الوطنية.
ال يوجد حد أقىص للتربعات أو متطلبات لإلفصاح عن 	 

هوية املتربعني.
ال يضع القانون أي حدود للمبالغ التي حيق حلزب أو 	 

مرشح أن ينفقها، وال يوجد إلزام باإلفصاح عن كيفية 
إنفاق أمواله، لذا تنفق األحزاب السياسية واملرشحون 

مبالغ طائلة خالل فرتة االنتخابات، وال يفصح عن 
األرقام الفعلية ملفوضية االنتخابات.

تلتزم األحزاب السياسية بالكشف عن أصوهلا وإيراداهتا 	 
ومصادر تلك األصول واإليرادات عالنية، وأن تنرش 

تقارير املراجعة السنوية ملالياهتا. 

2. تمويل األحزاب السياسية في الممارسة 
العملية: دراسات حالة
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نام لدى الغانيني ارتباط تارخيي باألحزاب السياسية 	 
وبتقديم املساعدة الالزمة لبقائها، حيث ينتمي 63 باملئة 

من املواطنني الغانيني إىل أحزاب سياسية.
لدى غانا كذلك منظامت جمتمع مدين ومنظامت دولية 	 

نشطة تقدم العون لألحزاب السياسية، وال سيام أحزاب 
املعارضة، لكي حتافظ تلك األحزاب عىل وجود نشط يف 

الساحة السياسية. 

إن غانا هي أحد البلدان التي تتمتع بتقاليد ممتدة يف ميدان 
التمويل اخلاص لألحزاب السياسية. فمنذ أن نالت استقالهلا 

يف عام ١957، تعتمد األحزاب السياسية عىل التمويل 
اخلاص، والذي يرتاوح بني تربعات األعضاء ومنح كبرية من 

املنشآت التجارية.

وال يسمح القانون إال بالتمويل من مؤيدي احلزب واملنشآت 
التجارية الوطنية، أما غري املواطنني أو احلكومات األجنبية أو 

املنظامت غري احلكومية، فال يسمح هلم إال بتقديم املساعدة 
ملفوضية االنتخابات، إذا كانت تلك املساعدة ذات فائدة 

مجاعية لألحزاب السياسية امُلسجلة قانونيًا. وال توجد حدود 
أو متطلبات لإلفصاح عن هوية املمولني، وال يضع القانون 
كذلك أي حدود ملا يمكن أن ينفقه حزب أو مرشح ما، وال 

يوجد إلزام باإلفصاح عن كيفية إنفاقهم للتمويل، لذا، وعىل 
الرغم من إنفاق األحزاب واملرشحني ملبالغ كبرية خالل 

فرتة االنتخابات، فال تعرف هيئة إدارة االنتخابات أو أي 
جهة أخرى أي تفاصيل حول حجم املوارد التي ُأنفقت أو 

مصادرها.

وبموجب القانون، يتعني عىل األحزاب السياسية أن تكشف 
عن أصوهلا وإيراداهتا عالنية، وعن مصادر تلك األصول 

واإليرادات، ملفوضية االنتخابات، وأن تنرش تقارير املراجعة 
السنوية ملالياهتا. ويتعرض من خيالف القانون إىل عقوبات 

مالية. وفيام ينص القانون عىل تلك العقوبات، إال أهنا ال تطبق 
يف الواقع.

ويقر القانون نوعني من التمويل العام غري املبارش لألحزاب 
السياسية املتنافسة ومرشحي الرئاسة خالل فرتات 

االنتخابات: فرتات بث يف وسائل إعالم الدولة دون مقابل 
لعرض براجمهم ورسائل محالهتم، وإمكانية الستخدام 

مركبات عامة وفقًا لعدد املرشحني الذين يرشحهم كل حزب 
يف االنتخابات. وتتوىل املحكمة العليا الغانية مسؤولية ضامن 

تطبيق هذه األحكام القانونية.

وجتمع األحزاب السياسية املسجلة يف غانا التمويل ألعامهلا 
ومحالهتا االنتخابية باألساليب التقليدية، بام يشمل تربعات 

املتعاطفني مع احلزب وأعضائه، وبيع املواد الرتوجيية، 
واشرتاكات األعضاء والرسوم املفروضة عليهم. 

ويف املجمل، يرتك اإلطار القانوين لتمويل األحزاب السياسية 
يف غانا إىل حد كبري احلرية لألحزاب يف مجع األموال اخلاصة 

بأعامهلا ومحالهتا االنتخابية. وعىل الرغم من أن األحزاب 
احلاكمة تتمكن من مجع مبالغ أكرب من أحزاب املعارضة، 
إال أن ذلك ال يمكن أن يعزى لإلطار القانوين أو تطبيقه. 

والقانون احلايل يسمح بتمويل الرشكات لألحزاب السياسية 
دون أي حدود، إال أنه يشرتط اإلفصاح عن هوية املمولني 

الكبار لألحزاب.ومع ذلك، فالنقاش احلايل بشأن اإلصالح 
يدعو إىل تشديد الرقابة العامة عىل التمويل اخلاص لألحزاب 
السياسية يف غانا من خالل األخذ بترشيع يلزم باإلفصاح عن 

هوية املسامهني أو املمولني الكبار لألحزاب السياسية الذين 
يتجاوزون حدًا معينًا للتمويل.

وال يعني اعتامد األحزاب السياسية يف املقام األول عىل 
مصادر خاصة أن متويل األحزاب مل يكن مثارًا للنقاش يف 
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البالد، ألن النقاش حول هذه املسألة كان يدور حتى قبل أن 
حتصل البالد عىل استقالهلا. 

وهناك ثالثة عوامل حمددة توضح كيفية استمرار األحزاب 
السياسية يف غانا يف التطور وإثبات ذاهتا كمؤسسات 

ديمقراطية قوية نسبيًا، دون احلصول عىل معونات من الدولة:

 أوالً، أظهر الغانيون ارتباطًا باألحزاب السياسية عرب السنني 
عىل خالف غالبية الديمقراطيات األفريقية، حيث ينتمي 63 

باملئة من مواطني غانا ألحزاب. وقد أسهمت هذه السمة التي 
يمتاز هبا املجتمع الغاين يف الطبيعة التنافسية واحليوية للنظام 

احلزيب يف غانا بقدر كبري.

ثانيًا، توجد منظامت جمتمع مدين ومنظامت دولية نشطة تدعم 
األحزاب السياسية، وال سيام أحزاب املعارضة، لتتمكن من 

احلفاظ عىل وجود نشط عىل الساحة السياسية. وبجانب الدعم 
املادي، أتاحت هذه املنظامت لبعض املرشحني يف سنوات 

االنتخابات التفاعل مع الناخبني والدخول يف مناظرات حول 
القضايا التي هتمهم. وحتظى مثل هذه اللقاءات بدعاية واسعة، 

ومن املؤكد أهنا توفر عىل األحزاب السياسية بعض األموال 
التي يمكن توجيهها الستخدامات أخرى. 

ثالثًا وأخريًا، تلعب املفوضية الوطنية لإلعالم، جنبًا إىل جنب 
مع رابطة الصحفيني الغانيني، دورًا هامًا برصدمها للتغطية 

اإلعالمية ألنشطة مجيع األحزاب السياسية ومرشحي 
االنتخابات الرئاسية، لضامن حصول اجلميع عىل تغطية 

متساوية يف إعالم الدولة، ولضامن أن اإلعالم اخلاص حيقق 
توازنًا عادالً وحيادية يف تغطياته السياسية.

وعىل الرغم من املميزات الثالث املذكورة فيام سبق، ظهرت 
مطالبات بإصالحات قانونية تضع رقابة عامة أكرب عىل 

املعامالت املالية لألحزاب السياسية، بغرض احلد من الفساد 
السيايس وضامن الشفافية بشأن مصادر التمويل، وضامن 

العدل واملساواة يف املنافسة االنتخابية. فغياب قواعد صارمة 
لتنظيم التمويل اخلاص وعدم توفر التمويل العام لألحزاب، 

هو ما يؤثر عىل املشهد احلزيب يف غانا. 

ويف السنوات األخرية، بدأ النقاش حول التمويل العام 
لألحزاب السياسية يف غانا. وقدمت مقرتحات حمددة 

للحكومة، بقيادة مفوضية االنتخابات ومنظامت املجتمع 
املدين. ومن املثري لالهتامم أن هذا النقاش مل يصل إىل أي 

نتائج إىل اآلن؛ حيث أن طبيعة النظام احلزيب يف غانا تعد أحد 
أسباب "عدم" إحراز تقدم يف هذا الشأن. فذلك البلد لديه 

نظام يقوم واقعيًا عىل حزبني رئيسيني يتبادالن احلكم، وعندما 
يكون أحدمها يف صفوف املعارضة تظهر لديه حوافز املناداة 
بالتمويل العام، إال أن تلك احلوافز ختتفي مع وصول ذلك 

احلزب إىل السلطة. 

وتقوم املناداة بتقديم التمويل العام لألحزاب عىل حجتني، 
أوهلام االعتقاد بأنه إذا مل يستثمر اجلمهور العام يف متويل 

األحزاب من خالل التمويل العام، فلن يكون هناك أساس 
لوضع قوانني صارمة للرقابة العامة عىل متويل األحزاب 

السياسية. وثانيًا، من املفهوم أن التمويل العام يمكن 
استخدامه كوسيلة ملحاربة الفساد يف متويل األحزاب 

السياسية.
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2. 2 دراسة حالة موزمبيق:
التمويل احلكومي ونظام احلزب املهيمن: معضالت 

وحتديات

الدروس المستفادة
حتصل األحزاب السياسية يف موزمبيق عىل إعانات عامة 	 

دورية ال لتغطية نفقات عملها كمنظامت سياسية بصفة 
عامة فحسب، وإنام أيضًا لتغطية محالهتا االنتخابية. 

خالل عام االنتخابات، خيصص مبلغ من املوازنة العامة 	 
لتمويل االنتخابات.

ويوزع متويل احلمالت االنتخابية قبل االنتخابات.	 
وخيصص التمويل العام عىل أساس نظام خمتلط )بني 	 

التناسب واملساواة(.
وتستفيد األحزاب السياسية كذلك من التمويل غري 	 

املبارش )اإلعالم املجاين، واملنشآت واإلعفاءات 
الرضيبية(. 

وتلتزم األحزاب السياسية باإلفصاح عن إيراداهتا 	 
)املمولني واملبالغ( ومرصوفاهتا سنويًا.

وتوضح حالة موزمبيق أن التمويل عندما ال يوزع 	 
يف توقيت مناسب، يؤثر سلبًا عىل تنافسية األحزاب 

السياسية.
ويطبق اإلطار القانوين لتمويل األحزاب يف ظل نظام 	 

حزب مهيمن راسخ اجلذور. 
وتوضح دراسة حالة موزمبيق أن متويل األحزاب 	 

واحلمالت االنتخابية أمر هام، إال أنه ال يسهم بالرضورة 
يف إقامة نظام حزيب فعال وديمقراطية تنافسية.

بخالف الوضع يف غانا، حتصل األحزاب السياسية يف 
موزمبيق عىل إعانات عامة دورية، ال لتغطية نفقات عملها 

كمنظامت سياسية بصفة عامة فحسب، وإنام أيضًا لتغطية 
محالهتا االنتخابية. وعىل الرغم من ذلك، فال يتمتع النظام 

احلزيب يف موزمبيق بحيوية نظريه الغاين؛ فاألحزاب السياسية 
تكاد ختتفي يف الفرتات بني االنتخابات، باستثناء تلك التي 

هلا متثيل برملاين، مثل احلزب التارخيي املهيمن، ’حزب جبهة 
حترير موزمبيق - فريليمو)FRELIMO( ‘ وخصمه السابق يف 

احلرب األهلية ’حزب املقاومة الوطنية املوزمبيقية - رينامو‘ 
 .)RENAMO(

ونظرًا ألن اإلطار القانوين لتمويل األحزاب يطبق يف ظل 
نظام حزب مهيمن راسخ اجلذور، فإن ضامن إقامة نظام حزيب 

تعددي يتمتع باحليوية والتنافسية أمر جوهري. ومن املسائل 
التي قد تثري اجلدل يف البيئات من هذا القبيل: معايري ختصيص 

التمويل العام، توقيت دفع املبالغ املخصصة لكل حزب، 
واستقاللية السلطة املنظمة، إىل آخره. وقد تعرضت دراسة 

احلالة بعني نقدية لكيفية عالج هذه اجلوانب اإلشكالية، 
وجتارب األحزاب ومصادر قلقها. 

وخيصص التمويل العام الدوري لألحزاب السياسية املمثلة 
يف الربملان. فيتلقى كل حزب مبلغًا يتناسب مع عدد أعضائه 

املنتخبني. وتتحمل األحزاب السياسية مسؤولية هذا التمويل 
أمام وزارة املالية. وقد اعرتضت األحزاب السياسية املعارضة 

عىل هذا املعيار نظرًا لكونه ينطوي عىل عدم التكافؤ يف 
املنافسة، ويضع عائقًا أمام قيام نظام ديمقراطي أكثر حيوية. 
وترى هذه األحزاب السياسية أن يقسم التمويل بالتساوي 

بني مجيع األحزاب املسجلة، بام يف ذلك األحزاب التي مل تفز 
بأي مقاعد يف الربملان، ألهنا متثل جزءًا من الناخبني ودافعي 

الرضائب الذين يتحملون تكلفة هذا التمويل العام. 

ويف سنوات االنتخابات، تنص املوازنة العامة عىل خمصصات 
لتمويل مجيع األحزاب السياسية املتنافسة، بام يف ذلك 

األحزاب السياسية غري املمثلة يف الربملان. وحتدد مفوضية 
االنتخابات معايري التوزيع. ويقسم املبلغ اإلمجايل إىل ثالثة 
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أجزاء متساوية، يوزع الثلث األول بالتساوي بني مجيع 
مرشحي الرئاسة، ويوزع الثلث الثاين عىل األحزاب بالتناسب 

مع عدد املقاعد التي حصلت عليها يف الربملان، أما الثلث 
األخري، فيوزع عىل مجيع األحزاب السياسية واالئتالفات 

املتنافسة بالتناسب مع عدد مرشحيها. 

ومن الواضح أن األحزاب املمثلة يف الربملان استفادت من هذه 
املعادلة عىل نحو أكرب، وال سيام احلزب احلاكم الذي يستأثر 
بأكثر من ثالثة أرباع مقاعد الربملان. ويضاف ذلك إىل امليزة 

التي يتمتع هبا احلزب احلاكم يف االستفادة من موارد الدولة، 
خاصة يف ظل عدم وضوح اخلط الفاصل بني موارد الدولة 

وموارد احلزب احلاكم.

وتدفع املبالغ املخصصة لتمويل االنتخابات عىل ثالث 
مراحل، لألحزاب واملرشحني الذين تأكدت مشاركتهم فيها. 
فيدفع نصف األموال املخصصة لكل حزب قبل بداية احلملة 

االنتخابية، وبقية املبلغ عىل دفعتني خالل فرتة احلملة التي متتد 
45 يومًا وأحد املسائل اخلالفية هنا، أن القانون ال يضع إطارًا 

زمنيًا للحكومة لدفع املبالغ املخصصة. 

ونتيجة لذلك، ال خيلو األمر من التأخر يف رصف للتمويل، 
مما جيعل من املستحيل عىل األحزاب السياسية تنظيم أنشطتها 

االنتخابية واإلعداد هلا يف الوقت املناسب.

ويلتزم املرشحون واألحزاب املتنافسة بتقديم كشف 
 بمرصوفاهتم إىل مفوضية االنتخابات يف خالل 6٠ يومًا

بعد اإلعالن الرسمي للنتائج.

ويؤدي عدم االلتزام هبذه اإلجراءات إىل فرض غرامة عىل 
األحزاب ومنعها من املشاركة يف االنتخابات التالية.

وال تثار تساؤالت حول استقاللية مفوضية االنتخابات 
كجهة منظمة لتمويل احلمالت االنتخابية. وعىل الرغم من 

ذلك، يتبني من الواقع أن املفوضية ال متلك القدرة عىل إنفاذ 
آليات املساءلة. فمنذ عام ١994، مل تفرض عقوبة عىل أي 
حزب سيايس لعدم تقديم كشف حساب مرصوفات محلته 
االنتخابية، ألن اللجنة تغض الطرف عن منتهكي القانون. 

وملا كانت مفوضية االنتخابات ليست مؤسسة ذات خربة 
يف اإلدارة املالية، فإن هذا يضعف من آليات املساءلة. ويرى 
البعض، أن املحكمة اإلدارية ينبغي أن تكون اجلهة املسؤولة 

عن مراقبة األنشطة املالية لألحزاب. 

وباإلضافة إىل التمويل العام، حتصل األحزاب املتنافسة وكذا 
املرشحون عىل متويل غري مبارش خالل فرتة االنتخابات يف صورة 

فرتات بث جمانية عىل وسائل اإلعالم اململوكة للدولة )الراديو 
والتلفاز(، واستخدام املنشآت العامة ألغراض احلمالت 

االنتخابية جمانًا. وتراقب مفوضية االنتخابات هذه العملية. 
وحيق لألحزاب كذلك أن حتصل عىل إعفاء رضيبي عىل استرياد 

مستلزمات أنشطة محالهتا السياسية واالنتخابية، وكذلك عىل 
الصعيد املحيل ال تفرض عليها أي رضائب تتعلق بعملها.

كام حيق لألحزاب أن حتصل عىل التمويل اخلاص من داخل 
البالد وخارجها، عالوة عىل حصوهلا عىل التمويل العام 

ومتويل احلمالت االنتخابية. وال حيظر إال عىل احلكومات 
األجنبية أن تتربع مبارشة للمرشحني واألحزاب السياسية 

املتنافسة، ولكن يسمح هلا بأن تقدم الدعم للعملية االنتخابية 
بالتربع من خالل املوازنة العامة للدولة. 

وتنطبق هذه القيود كذلك عىل الرشكات واجلهات احلكومية 
املوزمبيقية. فتلتزم األحزاب السياسية باإلفصاح عن إيراداهتا 
)من حيث هوية املتربعني واملبالغ( ومرصوفاهتا سنويًا لوزارة 

العدل التي تتوىل تسجيل األحزاب السياسية. 
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واإلطار القانوين الذي تأخذ به موزمبيق يرجح أن يضمن 
املساواة بني املتنافسني يف املعرتك السيايس، مقارنة بدول 

أفريقية أخرى، ولكن يبقى اإلطار القانوين القائم لتمويل 
األحزاب مبهاًم بدرجة جتعله غري قابل لإلنفاذ بصورة فعالة. 

ومن ثغراته غياب حد أقىص للتمويل اخلاص، وحد أقىص 
لإلنفاق االنتخايب.

ويف دولة ذات رقعة واسعة جغرافيًا مثل موزمبيق، ويف 
ظل البنية التحتية الفقرية التي تتبني يف الطرق واملواصالت 

وشبكات االتصال، يصبح الوصول ملوارد مالية ذا أمهية 
قصوى لضامن قيام احلزب السيايس بوظائفه عىل مستوى 

البالد. ويبقى السؤال: هل يتعني أن تكون تلك املوارد من 
خزانة الدولة؟ وما هي أمهية التمويل العام ومتويل احلمالت 

االنتخابية يف إرساء نظام حزيب قوي وديمقراطية مستدامة؟

وتوضح حالة موزمبيق أن متويل األحزاب واحلمالت 
االنتخابية أمر هام، إال أنه ال يسهم بالرضورة يف قيام نظام 

حزيب فعال ونظام ديمقراطي تنافيس. فبعض األحزاب 
السياسية الصغرية تأسست وأصبحت تتلقى متوياًل من 

احلكومة لتغطية نفقات احلمالت االنتخابية بدءًا من أول 
انتخابات ديمقراطية يف عام ١994، إال أهنا مل تفز بأية مقاعد 

يف الربملان، عىل الرغم من إلغاء اشرتاط انتخاب حد أدنى من 
األعضاء يف الربملان )5 باملئة( حتى يمثل احلزب يف الربملان.

وبناء عىل ما تقدم من العوامل، يتضح أننا بحاجة إلجياد طرق 
بديلة لتحويل األحزاب السياسية إىل أطراف سياسية فاعلة 

متثل مصالح وتطلعات املواطنني.

2. 3 دراسة حالة تنزانيا:
تنظيم متويل احلمالت االنتخابية يف املامرسة العملية: 

جتربة تنزانيا مع قانون النفقات االنتخابية

الدروس الرئيسية
تقدم تنزانيا التمويل العام لألعامل اليومية لألحزاب دون 	 

احلمالت االنتخابية؛ ومع ذلك، فهناك قانون يضع حدًا 
أقىص لإلنفاق االنتخايب.

وال يستحق التمويل العام إال األحزاب التي لدهيا عىل 	 
األقل مقعد واحد يف الربملان.

وينظر للمعايري التي يقسم عىل أساسها الدعم العام 	 
باعتبارها منحازة للحزب احلاكم ذي األغلبية يف الربملان.

وتوجد آليات واضحة لضامن املساءلة والشفافية فيام 	 
يتعلق بالتربعات اخلاصة واألجنبية.

وتلتزم األحزاب السياسية التي تتلقى متوياًل من الدولة 	 
باالحتفاظ بدفاتر حسابات منضبطة تقيد فيها األموال 
التي حتصل عليها، وأن تقدم تقارير مالية )عن األموال 

املحلية واألجنبية( هليئة تسجيل األحزاب، يراجعها 
املراقب املايل/مراجع احلسابات العام.

وعىل الرغم من ذلك، فلم تطبق القواعد واللوائح 	 
والعقوبات يف هذا الشأن إال نادرًا.

تعد تنزانيا مثاالً عىل نظام احلزب املهيمن يف منطقة رشق 
أفريقيا، وإن كان ذلك النظام مصحوبًا بوجود أحزاب 

سياسية تتمتع ببنيان تنظيمي أفضل نسبيًا، وأحزاب معارضة 
بدأت حتوز قوة ال يستهان هبا.

وبموجب القانون، حيق لألحزاب السياسية يف تنزانيا تلقي 
التمويل العام لعملها، ولكن يف الواقع، حيدث ذلك عىل نحو 

غري منتظم. وال يشمل الدعم العام التمويل املبارش للحمالت 
االنتخابية يف فرتات االنتخابات. ويسمح لألحزاب السياسية 
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بتلقي التمويل من مصادر خاصة. وينظم القانون الذي 
اعتمد مؤخرًا )قانون النفقات االنتخابية الصادر عام 2٠١٠( 
اإلنفاق االنتخايب، ويراقب استخدام األموال واملامرسات غري 

القانونية، ويضع عقوبات عىل خمالفة القانون، ويقيد التمويل 
األجنبي لنفقات االنتخابات.

وباإلضافة إىل االلتزام باخلطوط العريضة التي سبق ذكرها، 
تطرح دراسة حالة تنزانيا األسئلة التالية: ما هي التجارب 

املستمدة من املامرسة العملية يف تنفيذ هذا القانون؟ وماذا كان 
تأثريه وما هي الدروس املستفادة من اخلربات املكتسبة إىل اآلن؟

ولكي تكون األحزاب مؤهلة للحصول عىل دعم عام، جيب 
أن تكون مسجلة وأن حتصل عىل مقعد واحد عىل األقل يف 
الربملان، أو عضو واحد عىل األقل يف إحدى هيئات احلكم 

املحيل. ويوزع 5٠ باملئة من مبلغ التمويل بني األحزاب املؤهلة 
عىل أساس النسبة بني عدد الدوائر االنتخابية الربملانية يف 

اجلمهورية املتحدة؛ وتوزع الـ 5٠ باملئة األخرى بني األحزاب 
املؤهلة التي حصلت عىل ما ال يقل عن مخسة باملئة من 

األصوات الصحيحة يف مجيع دوائر اجلمهورية املتحدة. وتعد 
هذه املعادلة خالفية؛ نظرًا لتفضيلها للحزب احلاكم )احلزب 

الثوري( ’تشاما تشا مابيندوزي)CCM( ‘ عىل حساب أحزاب 
املعارضة األخرى. فمنذ السنة املالية ١996/١995 إىل 

اآلن، حيصل احلزب احلاكم يف املتوسط عىل 8٠ باملئة من منح 
احلكومة السنوية لألحزاب. وهذه املعادلة، تستبعد كذلك 
األحزاب التي ال تفوز يف االنتخابات. وحتد مجيع اجلوانب 

سالفة الذكر من مبدأ املساواة بني األحزاب السياسية. 

وتشتمل مصادر التمويل اخلاص املسموح هبا عىل اشرتاكات 
األعضاء، املسامهات التطوعية، أرباح أي مرشوع استثامري أو 

عمل جتاري يمتلك احلزب فيه نصيبًا، والتربعات والرتكات 
واملنح من مصادر أخرى.

وتلتزم األحزاب السياسية التي تتلقى متوياًل عامًا باالحتفاظ 
بحسابات منضبطة لألموال وتقديم تقارير مالية هبا هليئة 

تسجيل األحزاب قبل 3١ ترشين األول/أكتوبر من كل عام، 
ويراجعها املراقب واملراجع املايل العام. وجيب أن توضح 

التقارير املالية مجيع مصادر التمويل األخرى )سواء املحلية أو 
القادمة من خارج البالد(، وأن توضح استخدام تلك األموال 

بالتفصيل. واألحزاب التي ال تفصح عن هذه املعلومات أو 
تقدم معلومات خاطئة للعقوبة تتعرض لعقوبات.

ويمكن اخلروج بمامرسات مثىل من احلالة التنزانية: سامح 
القانون بكل من التمويل العام واخلاص لألحزاب، ووجود 
آليات واضحة تضمن املساءلة والشفافية يف التمويل اخلاص 

واألجنبي، وختويل الدولة وهيئتها التنظيمية بمساءلة 
األحزاب وفرض عقوبات يف حالة عدم االلتزام.

ويظل هناك بضعة جماالت لتحسني اإلطار القانوين: فأوالً، ال 
تسمح املعايري املوضوعة بموجب القانون بمنافسة عادلة بني 
األحزاب ونشأة أحزاب جديدة، ويميل القانون إىل مساندة 

األحزاب السياسية القوية لتزداد قوة، بينام تزداد األحزاب 
الصغرية والضعيفة ضعفًا؛ وثانيًا، ال يزال اإلطار القانوين يغلق 

الباب أمام التمويل العام للحمالت االنتخابية؛ وأخريًا، يظل 
معدل إنفاذ القانون ضعيفًا.

ويعمل مكتب تسجيل األحزاب عىل نحو وثيق مع مكتب 
املراقب املايل/مراجع احلسابات العام لضامن تقديم األحزاب 

السياسية لعائداهتا ومرصوفاهتا وفقًا للقانون وإنفاذه بصورة 
فعالة. ويمثل هذا حتديًا كبريًا نظرًا ألن القانون يتطلب تقارير 

مالية مدققة، عىل الرغم من أن معظم األحزاب التي ال تستفيد 
من اإلعانات احلكومية ال متتلك املوارد لتعيني مراجعي 

حسابات مسجلني إلعداد تقاريرها.
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2. 4 دراسة حالة بوروندي:
متويل األحزاب وبناء ديمقراطية تعددية يف جمتمعات ما 

بعد النزاع-التحديات واآلفاق

الدروس الرئيسية
ال تتلقى األحزاب متوياًل إال لتغطية احلمالت االنتخابية، 	 

ولكن تلقي املبالغ غري مضمون.
ترجع األحكام املتعلقة بتمويل األحزاب السياسية إىل 	 

أحد بروتوكوالت اتفاق السالم واملصاحلة، وأدرجت يف 
الدستور يف مرحلة الحقة.

تعتمد بوروندي مبدأ املساواة كمعيار يف ختصيص 	 
األموال، بغرض تعزيز التنافسية يف النظام الديمقراطي.

ال يسمح بالتربعات األجنبية يف بوروندي.	 
عىل الرغم من كون متويل األحزاب السياسية يعد التزامًا 	 

دستوريًا، فإنه ال يقدم عىل نحو منتظم.
أحد الدروس اهلامة املستفادة من بوروندي هو إنشاء 	 

منتدى للحوار بني األحزاب السياسية، وباإلضافة إىل 
العمل عىل حتسني عالقات األحزاب بعضها ببعض وال 

سيام يف فرتة االنتخابات. كام يضع املنتدى حجر األساس 
للنقاش حول األمور اهلامة مثل متويل األحزاب. ومتول 

األحزاب السياسية من خالل هذا املنتدى الذي يعد 
املورد الرئييس الذي يبقي األحزاب السياسية والنظام 

الديمقراطي البوروندي عىل قيد احلياة. 

ال يزال النظام احلزيب يف بوروندي يواجه حتديات إثر خروج 
بوروندي من النزاع الذي أثر عىل التطور املؤسيس لألحزاب 

السياسية وقدرهتا عىل العمل. 

وتناولت دراسة احلالة األسئلة اآلتية: هل يواجه متويل 
األحزاب يف بوروندي أي حتديات خمتلفة يمكن إرجاعها 

لكون البالد يف مرحلة ما بعد النزاع؟ وملاذا يقترص التمويل 

فقط عىل االنتخابات/ متويل احلمالت االنتخابية؟ وكيف 
متول األحزاب السياسية يف بوروندي أنشطتها اليومية؟

يف عام ١993، شهدت بوروندي نزاعًا عنيفًا أدى إىل زعزعة 
استقرار النظام الديمقراطي الذي مل يلبث أن أعيد تأسيسه. 

وانتهى النزاع بإبرام اتفاق السالم واملصاحلة يف بوروندي 
الذي وقع يف أروشا، بتنزانيا يف 28 آب/أغسطس 2٠٠٠.

ويرتبط اإلطار القانوين البوروندي املنظم للتمويل السيايس 
ارتباطًا وثيقًا باتفاق السالم واملصاحلة. فأحكام متويل 
األحزاب السياسية مذكورة يف بروتوكوالت االتفاق، 

وأدجمت الحقًا يف الدستور.

وبخالف تنزانيا، يقترص التمويل العام لألحزاب يف بوروندي 
عىل فرتة االنتخابات. وتتلقى األحزاب السياسية املشاركة يف 

االنتخابات مبالغ متساوية، هبدف تعزيز التنافسية يف النظام 
الديمقراطي.

وعىل الرغم من وجود قواعد وخمططات تنظِم كيفية دفع هذه 
األموال وأوقات دفعها، إال أن تلقيها أمر غري مضمون.

وباإلضافة إىل التمويل العام، يسمح لألحزاب السياسية 
يف بوروندي بإجياد مصادر متويل خاصة قد يكون مصدرها 

اهلبات اخلاصة، أو مسامهات األعضاء، أو دخل تدره أنشطة 
احلزب. وال يسمح بالتربعات األجنبية. 

فكيف يقدم التمويل يف بوروندي من أجل االنتخابات/
احلمالت االنتخابية؟ عىل خالف النظام املطبق يف بلدان 
مثل موزمبيق، حيث تتلقى األحزاب السياسية التمويل 

املوجه للحمالت االنتخابية قبل بدايتها، ال تتلقى األحزاب 
السياسية يف بوروندي التمويل قبل االنتخابات، بل يتعني 
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عىل كل حزب استخدام أمواله اخلاصة لتغطية نفقات 
احلمالت، ثم اسرتداد املبالغ املدفوعة من الدولة بعد انقضاء 

االنتخابات. ومع ذلك، ال حيق إال لألحزاب السياسية 
التي حصلت عىل نحو 2٠ باملئة تقريبًا من إمجايل األصوات 

الصحيحة أن تطلب اسرتداد نفقاهتا.

ملاذا يقترص متويل األحزاب السياسية عىل االنتخابات/
احلمالت االنتخابية؟ املربر الرئييس هو أن بوروندي يف 

مرحلة ما بعد النزاع جتد صعوبة يف تأمني املوارد املالية لدعم 
عمل األحزاب السياسية عىل نحو منتظم، نظرًا لوجود 

أولويات أهم. وتعتمد بوروندي إىل حد كبري عىل املعونات 
األجنبية لتمويل موازنتها السنوية، وهو ما يضطر احلكومة 

ألن تكون شديدة احلرص يف حتديد أولوياهتا.

وال يتوفر التمويل لألحزاب السياسية عىل نحو منتظم 
عىل الرغم من كونه التزامًا دستوريًا، فعىل سبيل املثال، 
مل تتلق األحزاب السياسية أي دعم يف انتخابات عامي 

2٠٠5 و2٠١٠ ألن احلكومة مل ختصص بندًا يغطي نفقات 
االنتخابات يف املوازنة السنوية.

كيف متول األحزاب السياسية يف بوروندي أعامهلا اليومية؟ 
تأسس يف عام 2٠٠8 منتدى لتعزيز احلوار والتفاهم بني 

األحزاب السياسية: ’املنتدى الدائم للحوار بني األحزاب 
السياسية‘. وقد نجح املنتدى يف أن يطلب من احلكومة وضع 

بند يف املوازنة لتمويل األحزاب السياسية يف إطار املوازنة 
السنوية الكلية للتمويل. ومن ثم، متَول األحزاب السياسية من 

خالل هذا املنتدى الذي يعد املورد الرئيس الذي يبقي األحزاب 
السياسية والنظام الديمقراطي البوروندي عىل قيد احلياة.

وتعد تربعات األعضاء أحد املصادر القانونية التي تعيش 
عليها األحزاب السياسية. ومع ذلك، فعىل العكس من 

احلزب احلاكم الذي يستطيع احلصول عىل تربعات من 
أعضائه الذين يتولون مناصب عليا يف مؤسسات الدولة، 
فليس ألحزاب املعارضة هذه امليزة، نظرًا ملستويات الفقر 

التي يعيش فيها أعضاؤها، وغياب الثقافة السياسية احلقيقية. 
فغالبية البورونديني يظنون أن الديمقراطية ال تعني إال 

االنتخابات. 
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2. 5 دراسة حالة أوغندا:
البحث عن اإلنصاف: تقييم ملبادرة إصالح متويل 

األحزاب يف أوغندا

الدروس الرئيسية
ليس لدى أوغندا قانون خمصص لتنظيم متويل األحزاب.	 
ويالحظ أن األحكام املعنية بتمويل األحزاب السياسية 	 

ترد يف ترشيع عمومي )قانون األحزاب واملنظامت 
السياسية(، والذي يعتقد أنه صمم بغرض حتجيم نمو 

األحزاب وإعاقة تعزيز قدراهتا، بدالً من دعمها. 
القسم املتعلق بتمويل األحزاب يف قانون األحزاب 	 

واملنظامت السياسية نطاقه حمدود، وينفذ تنفيذًا سيئًا. 
ووفقًا للقانون السالف الذكر، يتعني عىل األحزاب 	 

السياسية االحتفاظ بسجالت التربعات واملسامهات 
واملمتلكات وغريها مما حتصل عليه، ولكن أيًا من 

األحزاب ال يلتزم هبذه القاعدة.
ويقيد القانون السالف الذكر التربعات الواردة من مصادر 	 

أجنبية، إال أنه ال يضع قيودًا عىل التمويل اخلاص من 
املواطنني األوغنديني، أو من املنظامت غري احلكومية أو 

املنشآت التجارية أو غريها من الكيانات اخلاصة األوغندية.
وعىل الرغم من تعديل القانون يف عام 2٠١٠ بإضافة 	 

مادة تتعلق باستخدام التمويل احلكومي أو املوارد العامة 
األخرى )دونام حتديد( لتمويل األحزاب السياسية، فلم 

يمنح أي متويل لألحزاب السياسية إىل اآلن بموجب هذا 
القانون.

ويقرص القانون السالف الذكر استحقاق التمويل عىل 	 
األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان وحدها، عىل الرغم 

من أن أوغندا تطبق أنظمة انتخابية متعددة.
والتمويل من منظامت أجنبية أو إرهابية حمظور رصاحة؛ 	 

ولكن ال يوجد ترشيع يراقب التمويل اخلاص لألحزاب 
يف أوغندا.

وفيام ينتهي التمويل األجنبي الذي يسمح به القانون 	 
السالف الذكر إىل طريق مسدود، يظل التمويل احلكومي 

املسموح به بموجب القانون غري متاح للعديد من 
األحزاب السياسية، وال سيام تلك التي تنتمي للمعارضة.

وجود ’منظمة احلوار بني األحزاب‘ التي تقع عىل عاتقها 	 
مسؤولية دراسة القانون واقرتاح اإلصالحات املالئمة.

أوغندا هي أحد البلدان التي يدور فيها نقاش حاد حول إصالح 
األُطر القانونية لتمويل األحزاب. ومن بني مسائل أخرى، 

تفسح دراسة احلالة املجال أمام تقييم مبادرات اإلصالح 
اجلارية يف هذا البلد. وتشتمل األسئلة املطروحة هنا عىل: ما هو 
األساس املنطقي للنقاش حول اإلصالح؟ وما هي املوضوعات 

اخلالفية أو املثرية للجدل يف ذلك النقاش؟ وما هي الفرص 
والتحديات يف النقاش الدائر حاليًا حول اإلصالح؟ 

ويف أوغندا، يتسم الترشيع املعني بتمويل األحزاب السياسية 
بالسطحية، ويرد يف سياق ترشيع آخر، وهو قانون املنظامت 

واألحزاب السياسية، والذي يعتقد أنه صمم بغرض حتجيم 
نمو األحزاب وإعاقة تعزيز قدراهتا، بدالً من دعمها. وحيظر 

هذا القانون رصاحة التمويل من املنظامت األجنبية واإلرهابية.

ونظرًا لكون االقتصاد األوغندي ذاته اقتصادًا ناشئًا، فال 
تكفي إسهامات العضوية أو التربعات اخلاصة من املنشآت 

التجارية املحلية لدعم التطوير الالزم لألحزاب السياسية 
وتعزيز النظام الديمقراطي التعددي الوليد. وهلذا السبب، 

فهناك مطالبات مستمرة بتفعيل التمويل العام لألحزاب 
السياسية يف ذلك البلد.

فام هي املوضوعات حمل اخلالف أو املثرية للجدل يف هذا 
النقاش بشأن اإلصالح؟ إحدى املسائل اخلالفية اهلامة أن 

أوغندا ليس لدهيا قانون خيتص بتمويل األحزاب، ألن قانون 
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املنظامت واألحزاب السياسية هو ترشيع عام يشمل عدة 
قضايا تتعلق بتنظيم األحزاب واملنظامت السياسية. والقسم 
املتعلق بتمويل األحزاب يف هذا الترشيع حمدود النطاق إىل 
حد ما، ويصعب تنفيذه بفعالية. فعىل سبيل املثال، يفرض 

قانون األحزاب واملنظامت السياسية عىل األحزاب السياسية 
أن حتتفظ بسجالت للتربعات واملسامهات واملمتلكات وغري 

ذلك مما حتصل عليه، ولكن األحزاب مل تلتزم هبذا النص، 
وخاصة بعض األحزاب السياسية األكرب ومن بينها احلزب 

احلاكم، والتي قدمت تقاريرها بعد فرتة طويلة من انتهاء 
الفرتة الزمنية املحددة لذلك. 

وثانيًا، يقيد القانون السالف الذكر املسامهات الواردة من 
مصادر أجنبية، إال أنه ال يضع قيودًا عىل التمويل اخلاص 

من املواطنني األوغنديني، أو من املنظامت غري احلكومية أو 
املنشآت التجارية أو غريها من الكيانات اخلاصة األوغندية. 

ويعد هذا اإلغفال ثغرة يف القانون يتعني إصالحها، نظرًا 
ألن التمويل اخلاص غري املقيد )أو غري املراقب( لألحزاب 
السياسية قد يؤدي إىل حصول تلك الكيانات اخلاصة عىل 

نفوذ غري مقبول.

وثالثًا، فبالرغم من التعديل الذي ُأجري عىل قانون املنظامت 
واألحزاب السياسية يف عام 2٠١٠ بإضافة مادة حول 

استخدام التمويل احلكومي أو موارد الدولة األخرى )دون 
حتديد( لتمويل األحزاب، مل حتصل األحزاب عىل أي دعم 

إىل اآلن يف ظل هذا القانون املعدل. وال يوجد بند يف املوازنة 
احلالية لعام 2٠١3/2٠١2 لتمويل األحزاب السياسية، 

ويقال إن ذلك يعود إىل أن احلكومة غري مهتمة بتوفري املوارد 
العامة لألحزاب السياسية، خشية تقوية أحزاب املعارضة. 

ورابعًا، املعيار الذي وضعه قانون األحزاب واملنظامت 
السياسية املعدل يثري الشكوك، حيث يوزع التمويل العام عىل 

أساس الثقل العددي لكل حزب يف الربملان. وهذا املعيار ال 
يعكس عدد األصوات التي حصدها احلزب يف االنتخابات 

السابقة، مع أخذ النظم االنتخابية املتعددة يف أوغندا يف 
االعتبار. فنظام الفائز األول عىل وجه اخلصوص يمثل 

إجحافًا جلميع األحزاب املمثلة يف الربملان، ويمنح األفضلية 
للحزب احلاكم، وهو ما خيل بمبدأ اإلنصاف يف توزيع 

التمويل العام.

خامسًا، ال ينص قانون األحزاب واملنظامت السياسية إال 
عىل أن احلكومة جيب أن متنح أمواالً أو موارد أخرى ألنشطة 

األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان لتغطية نفقات محالهتا 
د املصدر وال يقرر حجم  االنتخابية ونشاطها اليومي. فال حُيدِّ
الدعم، كنسبة مئوية من املوازنة السنوية عىل سبيل املثال؛ وال 

يشري إىل اجلهة املنوط هبا إدارة تلك األموال. ومن ثم، فلم 
يكن ممكنًا أن تتخذ إجراءات ملتابعة تنفيذ النص ألن املسؤولية 

مل تنط بأي هيئة أو جهة.

وأخريًا، ال ينظر القانون إال إىل األحزاب السياسية املمثلة 
يف الربملان كأحزاب تستحق التمويل، وكام هو متوقع، 

فاألحزاب غري املمثلة يف الربملان تقول بأن هذا املعيار غري 
منصف، وقد فتح نقاش حاد يف هذه اجلبهة ينطوي عىل القول 

بأن هذا الوضع يعيق نمو أصوات سياسية جديدة. ويقرتح، 
حتى يمنع انتشار األحزاب الومهية، أن تكون معايري تسجيل 

األحزاب صارمة بام يكفي )مع إعادة تقييم تلك املعايري 
دوريًا(.

وهناك عدة اعتبارات حتكم النقاش حول ما إذا كان ينبغي 
للدولة أن متول األحزاب السياسية واحلمالت االنتخابية 

واالنتخابات. ويشتمل النقاش عىل أسئلة مثل: ما هي النسبة 
من املوازنة العامة التي ينبغي توجيهها لتمويل األحزاب 

السياسية؟ وما هي الرتتيبات املؤسسية التي ينبغي وضعها 
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إلدارة ومتابعة هذه األموال وحساباهتا؟ هل تفرض أي 
متطلبات إلزامية عىل األحزاب باإلفصاح عن أسامء املتربعني 

هلا وحجم تربعاهتم؟ وهل هناك حدود لنفقات احلمالت 
االنتخابية، أو التربعات من أفراد أو رشكات لتجنب 

االستحواذ عىل األحزاب السياسية؟ وهل هناك حظر عىل 
نوع حمدد من التربعات، مثل تربعات الرشكات أو احلكومات 
أو غريها من اجلهات األجنبية؟ هل هناك منظومة واضحة من 

القواعد واللوائح التنظيمية حتدد معايري استحقاق التمويل 
احلكومي واخلاص، وحتدد املؤسسات أو اهليئات الرقابية التي 
تتوىل تطبيق هذه القواعد؟ وهل هناك معايري طوعية للسلوك، 

كمدونات قواعد السلوك التي تنص عىل الترصفات املتوقعة 
من األحزاب لدى اشرتاكها يف احلكومة وعندما تكون خارج 
تشكيلها؟ وهل هناك إمجاع بني األحزاب السياسية عىل دعم 

القواعد التنظيمية املوضوعة، فضاًل عن اإلرادة السياسية 
لاللتزام هبا؟ 

وال يزال النقاش حول اإلصالح جاريًا، وإن كانت هناك 
حتديات. وأحد هذه التحديات هو أن احلكومة األوغندية 

احلالية منخرطة يف استغالل مفرط ملوارد الدولة، وال ترغب 
يف رؤية أي تقدم حيرز يف عملية اإلصالح. وثانيًا، يتضح من 

املناقشة أن احلكومة األوغندية ال تريد السامح بفتح الباب أمام 
التمويل األجنبي لألحزاب السياسية، باستثناء الدعم الذي 
يأيت يف صورة صندوق مشرتك. وبينام حيظر القانون التمويل 

األجنبي، يظل التمويل العام املسموح به غري متاح للعديد من 
األحزاب، وال سيام تلك التي يف صفوف املعارضة.

وينظر لوجود ’منظمة احلوار بني األحزاب‘، والتي تتوىل 
مسؤولية دراسة القانون وتقديم مقرتحات بالتعديالت 

املناسبة لتحسينه وتيسري تطبيقه عىل أهنا الفرصة الوحيدة 
لتقدم عملية اإلصالح.

2. 6 دراسة حالة مالوي:
السعي وراء العدالة: تقييم مبادرة اإلصالح يف مسألة 

متويل األحزاب يف مالوي

الدروس الرئيسية
إن لدى األحزاب السياسية يف مالوي نوعني من مصادر 	 

اإليرادات: مصادر خاصة وأخرى عامة.
وتلعب التمويالت اخلاصة )أعامل احلزب التجارية، 	 

واشرتاكات األعضاء وغريهم من الكيانات اخلاصة( 
دورًا رئيسيًا.

ال يستحق التمويل إال األحزاب السياسية التي حتصد 	 
أكثر من ١٠ باملئة من األصوات، ويفرتض هذا احلد 

األدنى وجود نظام انتخايب غري مطبق حاليًا يف مالوي، 
ويستبعد كون األحزاب السياسية أصغر من ذلك.

احلاجة إىل حتقيق التوازن بني التناسب واإلنصاف لضامن 	 
حتقيق العدالة.

تفتت النظام احلزيب، مما جيعل الوصول إىل إمجاع يف اآلراء 	 
أمرًا صعبًا.

مالوي هي إحدى البلدان التي حيتدم فيها النقاش حول 
األطر القانونية لتمويل األحزاب. وتنطبق ذات األسئلة 

املطروحة يف أوغندا هنا أيضًا. فام هو األساس املنطقي الذي 
يبنى عليه احلوار حول اإلصالح؟ وما هي القضايا اخلالفية 

أو املثرية للجدل يف هذا احلوار؟ وما هي التحديات والفرص 
املطروحة حاليًا؟

إن لدى األحزاب السياسية يف مالوي نوعني من مصادر 
اإليرادات: مصادر خاصة وأخرى عامة. وتشتمل املصادر 

اخلاصة عىل اشرتاكات األعضاء والتربعات وإيرادات 
احلزب من أعامل جتارية يمتلكها. وتلعب التربعات اخلاصة 

دورًا أساسيًا يف النظام الديمقراطي املالوي. وبجانب 
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التمويل اخلاص، ينص الدستور يف مالوي عىل التمويل 
العام لألحزاب، وإن كانت الرتتيبات احلالية للتمويل العام 

لألحزاب السياسية حتتاج إىل إصالح.

ويشتمل األساس املنطقي لإلصالح يف مالوي عىل ما ييل: 
)أ( احلد األدنى الدستوري - الذي ينص عىل حصول احلزب 

عىل أكثر من ١٠ باملئة من األصوات لكي يستحق الدعم - 
يفرتض وجود نظام انتخايب غري معمول به حاليًا يف مالوي. 

ففي النظام االنتخايب احلايل يف مالوي، العالقة بني عدد 
األصوات التي حصدها احلزب وعدد املقاعد التي حصل 
عليها ليست مثالية، لالعتامد عىل نظام الفائز األول. ومن 

، فهناك حاجة إلجياد معادلة واضحة ومتسقة مع الوضع  ثمَّ
القائم؛ )ب( ال يعد هذا احلد األدنى أعىل من الالزم فحسب، 

ولكنه يناقض األساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي 
التعددي، ألنه ال يفيد إال األحزاب "الكبرية"، بينام تستبعد 
األحزاب التي حتصل عىل أقل من ١٠ باملئة من األصوات، 

لكوهنا ال متثل بعض قطاعات الناخبني.

ومن ثم، حتتاج الرتتيبات القائمة للمراجعة، ألن استبعاد 
األحزاب التي ال حتقق احلد األدنى ال يعزز من فرص نمو 
نظام حزيب تعددي نشط حلكم البالد. وعالوة عىل ذلك، 

يفرتض استخدام هذا احلد األدنى وجود نظام انتخايب غري 
معمول به حاليًا يف مالوي.

ويدور النقاش حول إصالح اإلطار القانوين لتمويل 
األحزاب يف مالوي حول النقاط األساسية التالية: )أ( ضامن 

محاية التعددية الديمقراطية وتعزيزها، مع منع االنتشار غري 
املطلوب لألحزاب التي تؤسس بدوافع غري سياسية، سواء 

مالية أو غريها؛ )ب( حتقيق التوازن بني التناسب واإلنصاف 
لضامن حتقيق العدالة. ويمكن الوصول إىل ذلك من خالل 

تعديل مبدأ التناسب املنصوص عليه يف النظام احلايل من 

منطلق اإلنصاف؛ )ج( مراجعة اإلطار القانوين الذي ينظم 
األحزاب السياسية برمته لضامن التناسق واالتساق؛ )د( 

البحث يف طرق تنظيم التمويل اخلاص دون تعريض مبادئ 
الديمقراطية األساسية مثل الشفافية واخلصوصية للخطر. 

ويف ظل املناقشة حول التمويل اخلاص، تشتمل القضايا 
األساسية عىل ما ييل: )أ( السامح لألحزاب السياسية بجمع 
األموال اخلاصة من مصادر رشعية )سواء من داخل البالد 
أو خارجها(؛ )ب( يف حال كون األموال واردة من خارج 

البالد، ضامن أن تكون املصادر معروفة ويمكن تتبعها؛ )ج( 
االتفاق عىل سقف للتربعات تلتزم األحزاب بالكشف عن 
مصادر أي تربعات إذا ختطته؛ )د( إلزام األحزاب السياسية 

بتقديم تقارير مالية سنوية مدققة ومعلنة إىل جهة مالئمة؛ 
)هـ( إلزام األحزاب بتجديد تسجيلها كل عام، وأن تأخذ 

تلك التجديدات مجيع املتطلبات الواجب الوفاء هبا يف 
احلسبان، ومن بني تلك املتطلبات موضوع املساءلة املالية.

ويمكن النظر إىل وجود ’مركز الديمقراطية التعددية‘ يف 
مالوي، وإسهامه يف مجع األطراف املعنية اهلامة حول نفس 

الطاولة، وتيسري احلوار من أجل إصالح اإلطار القانوين 
لتمويل األحزاب يف مالوي، باعتباره فرصة هامة يف عملية 

اإلصالح. وعىل الرغم من ذلك، فال تزال هناك بعض 
التحديات األخرى مثل: )أ( صعوبة احلفاظ عىل توافق يف ظل 

تفتت النظام احلزيب؛ )ب( غياب احلافز لدى احلزب احلاكم؛ 
)ج( وغياب احلافز لدى من يمولون األحزاب السياسية 

للكشف عن هوياهتم.
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يستند هذا القسم من تقرير املؤمتر إىل الورقة التي عرضتها 
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف شأن التمويل 

السيايس يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وكان هدف 
العرض اإليضاحي إضافة منظور إقليمي حول دور املال يف 
العملية السياسية يف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

لعرض التحديات املشرتكة وتقديم رؤية مقارنة لأُلطر القانونية 
املنظمة لألحزاب السياسية يف املنطقة. واستندت املعلومات 
بشأن القوانني واللوائح التنظيمية إىل قاعدة بيانات املؤسسة 

الدولية للديمقراطية واالنتخابات عن التمويل السيايس لسنة 
2٠١2، والتي شملت معلومات من ١8٠ بلدًا حول العامل. 

وقد عرضت عىل املشاركني نامذج تنظيمية لتمكينهم من 
التفكري يف قوانني بالدهم داخل اإلطار األوسع للمنطقة.

 وفيام خيص مسألة إيرادات األحزاب، أوضح العرض أن 
7٠ باملئة تقريبًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

تقدم دعاًم حكوميًا مبارشًا بموجب قوانينها. كام ذكر العرض 
أنه ال يمكن التوصل الستنتاجات بشأن أمهية التمويل العام 

يف احلياة السياسة يف أفريقيا دون مراعاة أن مستويات هذا 
الدعم غالبًا ما تكون متدنية للغاية، وال سيام إذا ما قورن 

بحجم الدعم الذي يمكن احلصول عليه من مصادر خاصة.

وأشار العرض كذلك إىل أنه من سوء احلظ عدم قيام املزيد 
من الدول األفريقية بتقديم الدعم غري املبارش، نظرًا لكونه 

أكثر سهولة من حيث الرقابة عليه، وأقل تكلفة.

ويمكن أن يتمثل التمويل العام غري املبارش يف إتاحة استخدام 
وسائل اإلعالم دون مقابل أو بسعر خمفض، ومنح املزايا 

الرضيبية، وتوفري أماكن لعقد االجتامعات دون مقابل.

ومن بني مصادر الدخل اخلاصة، نجد أن األحزاب األفريقية 
حتصل عىل أمواهلا من اشرتاكات األعضاء والتربعات اخلاصة 

والتمويل من قيادات األحزاب والتمويل األجنبي ودخل 
األنشطة التجارية. ولسوء احلظ، ال تتوفر معلومات موثوقة 

حول اشرتاكات األعضاء والتزاماهتم املالية إال يف دول قليلة 
للغاية، لذا، فلم يكن من املمكن الوقوف عىل مدى أمهية هذا 

املصدر من مصادر الدخل ألحزاب املنطقة.

ومع ذلك، فمن املرجح أن أمهيته حمدودة نظرًا لكون غالبية 
مؤيدي األحزاب من أصحاب الدخول املتدنية. وال ختتلف 
األحزاب األفريقية كثريًا من حيث عدم اعتامدها عىل رسوم 

العضوية عن مثيالهتا يف العديد من األنظمة الديمقراطية 
األخرى يف العامل، حيث يتجه عدد أعضاء األحزاب السياسية 

للرتاجع. 

ومن منظور عاملي، أوضح العرض أن البلدان األفريقية تضع 
قيودًا أقل عىل التربعات من مصادر تعد عمومًا غري مرغوب 

فيها، مثل تربعات الرشكات املتعاقدة مع احلكومة، أو التربعات 
املجهولة املصدر أو األجنبية. ويف بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى، هناك أيضًا اختالف ملحوظ يف كيفية تنظيم 
متويل األحزاب السياسية واملرشحني، وعىل سبيل املثال، فإن 

عدد الدول األفريقية التي حتظر التربعات السالفة الذكر فيام 
خيص األحزاب السياسية يبلغ ضعف عدد الدول التي حتظرها 
فيام خيص املرشحني، وذلك عىل الرغم من أن النظم االنتخابية 

يف أفريقيا ترتكز بصفة عامة عىل املرشحني.

وفيام يتعلق بالتزامات األحزاب القانونية إزاء تقديم تقاريرها 
املالية، فدول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ليست متأخرة 

عن سائر دول العامل. بيد أن عدد الدول األفريقية التي تفرض 
التزامًا عىل املرشحني بتقديم تقارير مالية يف أقل كثريًا )44 باملئة( 

مقارنة بسائر دول العامل )6٠ باملئة(. وعالوة عىل ذلك، فإن 
نرش التقارير املالية لألحزاب عىل العلن ممارسة أقل انتشارًا يف 

أفريقيا، ونرش التقارير املالية للمرشحني أقل انتشارًا بكثري.

3. التمويل السياسي في دول أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى: التحديات والفرص المشتركة
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وختامًا، أشار العرض إىل أن إنفاذ القوانني ال يزال يشكل 
حتديًا يف مجيع أنحاء منطقة جنوب الصحراء الكربى. وعىل 

الرغم من أن األُطر القانونية تنص عىل عقوبات، فمن النادر 
أن تطبق هذه العقوبات عىل من خيالفون القانون.

وقيل إنه عىل الرغم من أن لكل دولة تارخيها وسياقها 
املختلفني، وحتى إذا تباين الوضع بني البلدان واملناطق 

الفرعية، فإن هناك عددًا من التحديات املشرتكة التي يمكن 
الوقوف عليها يف مجيع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املسائل ليست بالرضورة 
قارصة عىل القارة األفريقية وحدها. وتتلخص تلك 

التحديات فيام ييل: 
عادة ما تكون األحزاب السياسية املعارضة يف وضع مايل 	 

ضعيف مقارنة باألحزاب السياسية احلاكمة، األمر الذي 
خيلق ساحة سياسية غري متكافئة.

سوء استخدام األحزاب احلاكمة ملوارد الدولة ألغراض 	 
سياسية مشكلة واسعة االنتشار. فغالبًا ما تستخدم 
األحزاب احلاكمة موارد الدولة مثل وسائل النقل 

احلكومية، املنشآت، اإلعالم العام وموظفي احلكومة من 
أجل أنشطة محالهتا االنتخابية، نظرًا ألن اخلط الفاصل 
بني موارد الدولة وموارد احلزب السيايس ال يزال غري 

واضح.
املحسوبية السياسية ورشاء األصوات حقائق قائمة يف 	 

األنظمة الديمقراطية األفريقية.
يعتمد العديد من الدول األفريقية اعتامدًا كبريًا عىل 	 

املعونات األجنبية، وهو وضع يمكن أن يؤثر سلبًا عىل 
املنافسة واحلياة السياسية عىل الصعيد الوطني.

يلعب التمويل اخلاص دورًا أكرب بكثري من التمويل 	 
العام، إال أن معظم البلدان تستخدم آليات بالغة اهلشاشة 

يف الرقابة عىل التمويل اخلاص.
تواجه الدول التي تقدم متوياًل عامًا مشكلة تأخر دفع 	 

األموال أو عدم انتظامه. وعالوة عىل ذلك، عادة ما 
تكون مستويات التمويل العام متدنية إىل حد كبري.

تستخدم غالبية الدول األفريقية املعامالت النقدية، مما 	 
يصعب تتبع األموال التي تتدفق يف احلياة السياسية.

هناك غياب عام إلنفاذ القانون. فبينام يفرض الترشيع 	 
عقوبات عىل من خيالفون قواعد متويل األحزاب، إال أن 

هذه العقوبات نادرًا ما تطبق.
متنح معظم الدول صالحية ووالية إنفاذ القانون جلهة 	 

رقابية، عادة ما تكون اهليئة املعنية بإدارة االنتخابات، وهي 
مؤسسة ال متتلك السلطات املطلوبة للرقابة املالية وإنفاذ 

القانون؛ ونتيجة لذلك، ال تقدم األحزاب السياسية يف 
العديد من البلدان تقاريرها املالية وال تتعرض لعقوبات، 

عىل الرغم من اإللزام القانوين بتقديمها.
غياب الدعم املايل من أعضاء األحزاب السياسية. 	 

فأعضاء األحزاب عادة ما يكونون من أصحاب الدخول 
املتدنية، وال يستطيعون مساعدة أحزاهبم ماليًا من خالل 

اشرتاكات العضوية.
غياب اإلرادة السياسية لالضطالع بإصالح قانوين مؤثر 	 

يف جمال متويل األحزاب السياسية.
تدهور ثقة املواطنني يف األحزاب السياسية.	 

كام وصف العرض مخسة أنامط عاملية لتنظيم متويل األحزاب. 
وتشري تلك األنامط إىل أوجه التشابه التي وجدت، أو مل 

توجد، لدى دراسة البلدان املشمولة بقاعدة بيانات التمويل 
السيايس التابعة للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات. 

وعرضت هذه األنامط حتى يتمكن املشاركني يف املؤمتر من 
مقارنة الوضع التنظيمي يف بلداهنم بالوضع القائم يف البلدان 

القريبة أو البعيدة. 
نمط االستقاللية املدعومة/أقل قدر ممكن من القواعد .  ١

التنظيمية )تقديم التمويل العام ووضع أقل قدر ممكن من 
القواعد املنظِمة للتمويل السيايس(.
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النمط الشديد التنظيم )مستوى مرتفع من القواعد .  2
التنظيمية؛ واملحظورات واحلدود والعقوبات(.

نمط الشفافية )وضع قواعد هتدف إىل ضامن أقىص درجة .  3
من الشفافية فيام خيص تدفق املال يف احلياة السياسية، 

ولكن دون فرض الكثري من القيود عىل مجع األموال أو 
إنفاقها(.

نمط تنظيم املرشحني غري املكتمل )وضع جمموعة غري .  4
متناسقة من القواعد فيام يتعلق بتمويل املرشحني(.

نمط التنظيم املختلط )"تنوع كبري يف القواعد التنظيمية"(..  5

ومن حيث املبدأ، فليس أي من األنامط اخلمسة املذكورة 
أعاله خاليًا من العيوب، أو يعمل عىل نحو أفضل من سواه، 

ويعتمد مجيعها إىل حد كبري عىل السياق والثقافة السياسية.

ويف ضوء ما سبق، فإن أمام بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى فرصًا للتصدي للتحديات التي تواجهها. ويمكن أن 

يكون وجود مبادئ ومعايري دولية لتنظيم التمويل السيايس 
بمثابة نقطة بداية لتحسني األطر التنظيمية يف تلك البلدان.

وقعت غالبية دول أفريقيا عىل صكوك أو مبادئ توجيهية 	 
عاملية )مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد( أو 

صكوك إقليمية )مثل اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد 
وحماربته( أو صكوك دون إقليمية )مثل مبادئ إدارة 

االنتخابات ورصدها ومراقبتها، يف حالة اجلامعة اإلنامئية 
للجنوب األفريقي(، وهو ما يمثِّل خطوة أساسية عىل 

طريق إلزام احلكومات املحلية بإجياد ظروف داعمة 
لتعزيز الشفافية واملساءلة، والقضاء عىل املامرسات غري 
القانونية والفاسدة، هبدف ضامن وجود ساحة متكافئة 

للتنافس السيايس يف هناية املطاف. 
ويتخذ عدد كبري من الدول األفريقية تدابري ترشيعية 	 

وإدارية مالئمة لتنظيم التمويل السيايس. وتلك خطوة 
أساسية لضامن وجود ساحة متكافئة للتنافس السيايس 

يف القارة األفريقية. وتعد تنزانيا أحد األمثلة عىل البلدان 
التي استحدثت مؤخرًا، يف عام 2٠١٠، أول إلزام بتقديم 

التقارير املالية بشأن متويل احلمالت من خالل قانون 
اإلنفاق االنتخايب لسنة 2٠١٠.

ويمكن النظر إىل تزايد اليقظة بني مؤسسات املجتمع 	 
املدين كجهات مراقبة، وانخراط املنظامت غري احلكومية 

املحلية والدولية وغريها من األطراف املعنية اهلامة يف 
دعم النقاشات ومبادرات اإلصالح، باعتبارها فرصة 

هامة يف عملية اإلصالح.
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يلخص هذا الفصل الدروس اهلامة واخلربات واملامرسات 
املثىل التي جرى الوقوف عليها يف املؤمتر وتوثيقها يف دراسات 

احلالة.

وقد جاءت املسامهات يف األقسام الفرعية التالية من العروض 
اإليضاحية التي قدمها اخلرباء والنقاشات واخلربات التي 

تبادهلا املشاركون.

وحتى يتمكن املشاركون من تبادل الرؤى حول املامرسات 
املثىل والدروس الرئيسية، واخلروج بتوصيات حول املشاكل 
احلقيقية التي تواجهها أفريقيا، جرى تقسيمهم إىل جمموعات 

صغرية. وكلفت كل جمموعة بالرتكيز عىل حتديد ممارسات 
مثىل حمددة، والدروس املستفادة من جتارب اإلصالح املتاحة، 
ومبادئ توجيهية لعمليات اإلصالح يف جمال متويل األحزاب. 

ومجعت بعدها املامرسات املثىل والدروس الرئيسية واملبادئ 
التوجيهية لعرضها يف جلسة عامة. واسرتشدت نقاشات 

املجموعات الصغرية باألسئلة التالية:
ما هي مؤهالت استحقاق التمويل العام لألحزاب وما .  ١

هي صيغة تقديمه؟
ما هي أنواع متويل األحزاب وما هي مصادره؟.  2
ما هي آليات الرقابة واإلرشاف؟.  3

4. 1 الممارسات الجيدة
تشمل بعض املامرسات اجليدة من البلدان املشاركة ما ييل:

اجلمع بني التمويل العام والتمويل اخلاص )يف غالبية .  ١
الدول التي عرضت يف املؤمتر(.

ختصيص إعانات حكومية لعمل األحزاب عموما .  2
وحلمالهتا االنتخابية.

استخدام التمويل العام املبارش )النقدي( وغري املبارش .  3
)غري النقدي(، عىل أن يعِوض التمويل غري املبارش 

املعونات احلكومية املنخفضة.
انفتاح اإلطار القانوين ليسمح لألحزاب السياسية بتلقي .  4

بعض التربعات األجنبية.
تأسيس منتدى حوار هيدف إىل احرتام القانون ومدونات .  5

السلوك )حالة بوروندي حتديدًا(؛
إنشاء مؤسسات عامة تراقب نشاط األحزاب )يف هذه .  6

احلالة الرصد اإلعالمي يف غانا(.
النقاشات املحتدمة حول إصالحات أنظمة متويل .  7

األحزاب السياسية يف أفريقيا.

 4. 2 الدروس الرئيسية
خلص املؤمتر إىل الدروس اآلتية:

هناك أربع فئات حمددة من مصادر التمويل التي يتعني .  ١
تنظيمها، وهي التمويل اخلاص )التربعات اخلاصة، 

التربعات من الرشكات، أرباح االستثامرات، مسامهات 
قادة احلزب(؛ والتمويل العام )متويل الدولة، التمويل 

غري املبارش، املزايا(؛ والتمويل األجنبي؛ واملسامهات 
من داخل احلزب )اشرتاكات العضوية ومسامهات 
األعضاء الذين يتولون مناصب داخل األحزاب أو 

يشغلون مقعدًا يف الربملان(.
يتزايد انتقاد التمويل العام القائم عىل التناسب حسب .  2

األصوات، واألسوأ من  ذلك هو التناسب حسب عدد 
املقاعد، نظرًا لتفضيله للحزب احلاكم )املهيمن(.

فيام خيص ختصيص األموال، ال توجد صيغة متنع احتكار .  3
التمويل العام من جانب األحزاب احلاكمة أو األحزاب 

األكرب عدا تلك التي جتمع بني املساواة واإلنصاف.
ال يعني الدعم العام بالرضورة نظاما ديمقراطيًا أكثر .  4

حيوية، كام يتضح يف حالة موزمبيق. 

4. الممارسات الجيدة والدروس المستفادة 
والتوصيات
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بينام تظهر احلاجة لتقديم التمويل العام لألحزاب .  5
السياسية، جتدر اإلشارة إىل أن ذلك ال يمثل يف حد ذاته 

ضامنًا إلقامة حياة حزبية فعالة يف ظل نظام ديمقراطي 
راسخ؛ وبعض األنظمة الديمقراطية األكثر نشاطًا يف 

القارة، مثل غانا وموريشيوس وبوتسوانا، ال تقدم متوياًل 
عامًا لألحزاب السياسية؛ األمر الذي يثري مسألة ما إذا 

كانت هناك حاجة للتمويل العام لألحزاب السياسية من 
األصل.

تطبيق القواعد والعقوبات أو إنفاذها أمر إشكايل للغاية يف .  6
أفريقيا، وهو أحد أكرب التحديات التي تتعني مواجهتها. 

صعوبة تنظيم تدفق األموال اخلاصة هي حقيقة واقعة..  7
التحدي هو تنظيم متويل األحزاب تنظياًم عادالً، خاصة .  8

حيث توجد أنظمة احلزب املهيمن، نظرًا ألن مثل تلك 
األنظمة متيل إىل تعزيز سيطرة األحزاب احلاكمة، مع 

اإلرضار بمراكز األحزاب املعارضة التي غالبًا ما تكون يف 
أفريقيا يف موقع سيئ بالفعل بسبب التفتت.

حتى ينتظم العمل يف النظام الديمقراطي، هناك حاجة إىل .  9
وضع إطار قانوين ينظم احلصول عىل املال واستخدامه 

ومعه سائر املوارد األخرى. وهيدف ذلك اإلطار إىل فرض 
التزامات عىل األحزاب السياسية من أجل محاية النظام 

الديمقراطي.
ال توجد وصفة جاهزة لتنظيم متويل األحزاب السياسية؛ .  ١٠

فكل بلد حيتاج إىل أن جيسد سياقاته التارخيية والسياسية 
واالجتامعية-االقتصادية الفريدة يف تصميمه اإلطار 

التنظيمي هلذه املسألة.
هناك حلقة وصل مفقودة بني القواعد املنظمة لتمويل .  ١١

األحزاب وبني تنفيذ تلك القواعد بكفاءة. وتزداد صعوبة 
تلك املسألة يف البلدان التي يكون فيها القطاع االقتصادي 

غري الرسمي كبري احلجم، وقد جتد السلطات املعنية 
صعوبة يف رصد تدفق الدخل واملرصوفات والتحري عن 

ذلك التدفق ومراقبته بفعالية. 

يظل هناك حتد فيام خيص املراقبة الفعالة الستخدام .  ١2
األحزاب احلاكمة للموارد العامة، نظرًا ألهنا غالبًا ما 

تكون متداخلة مع أجهزة الدولة.
تقديم منظامت املجتمع املدين للدعم املايل لألحزاب .  ١3

يمكن أن خيل بدورها كمراقب مستقل.
حتتاج الدول األفريقية، يف سبيل النهوض بأنظمتها .  ١4

الديمقراطية، إىل اعتامد إصالحات قانونية واختاذ تدابري 
للحد من سوء استغالل املال يف السياسة. 

4. 3 التوصيات
توزعت التوصيات الرئيسية التي خرجت من املؤمتر 

حتت موضوعاته العامة األربعة: األُطر التنظيمية، مصادر 
التمويل، طرائق التمويل ومعايريه، وآليات الرقابة 

والتنفيذ.

4. 3. ١ األطر التنظيمية
أوىص املؤمتر بأن يقدم التمويل العام لألحزاب السياسية .  ١

متوياًل هيكليًا لتغطية عملها اليومي ولتمويل محالهتا 
االنتخابية.

فيام يتعلق بتمويل احلمالت االنتخابية، أوىص املؤمتر .  2
بأن يشتمل اإلطار التنظيمي عىل كل من التمويل املبارش 
لألحزاب من موازنة احلكومة، والتمويل غري املبارش من 

خالل توفري السلع أو اخلدمات )اإلعفاءات الرضيبية، 
استخدام وسائل اإلعالم، استغالل منشآت الدولة، وغري 

ذلك(.
يف حالة خمالفة القانون، ينبغي أن تتناسب العقوبات .  3

مع نوع املخالفة، وال ينبغي استخدامها من أجل حظر 
األحزاب بل من أجل ثنيها عن تكرار اخلطأ. والغرامات 

هي أكثر العقوبات انتشارًا يف أفريقيا.
أوىص املؤمتر برضورة تنظيم استخدام موارد الدولة عىل .  4

نحو أكثر رصامة، وال سيام من قبل األحزاب احلاكمة، 
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بغرض ضامن احلد من متويلها عىل نحو غري قانوين من 
املال العام واملعاقبة عىل ذلك التمويل بطريقة فعالة.

يتعني عىل املرشحني اإلفصاح عن مصادر متويلهم. وتأيت .  5
هذه التوصية بناء عىل مالحظة أن القواعد التنظيمية 

القائمة تركز يف األغلب عىل متويل األحزاب السياسية 
بصورة أكرب من املرشحني. وجيب أن يتغري ذلك، وخاصة 

ألن األفراد يلعبون يف السياسة األفريقية دورًا أكثر أمهية 
من األحزاب السياسية.

ينبغي أن يغطي اإلطار القانوين بعض اجلوانب مثل حظر .  6
بعض مصادر متويل األحزاب السياسية أو تقييدها، لتاليف 

األموال املكتسبة من أنشطة غري قانونية؛ واإلفصاح عن 
املصادر واملبالغ أو املوارد التي تلقتها األحزاب، واإللزام 

بتقديم التقارير حول الدخل واملرصوفات والديون 
واألصول املمتلكة، سواء خالل فرتات االنتخابات أو 

فيام بينها. 
ينبغي أن يؤخذ ما ييل يف االعتبار عند تقييد التربعات .  7

وحجم اإلنفاق: التكلفة احلقيقية للسوق )تكلفة مواد 
احلملة االنتخابية الدعائية وخدمات الدعم( خاصة خالل 

احلمالت االنتخابية؛ وعدد الناخبني؛ ويف السياق األفريقي، 
جتب مراعاة حالة البنية التحتية التي جيري من خالهلا 

الوصول للناخبني يف خمتلف مناطق البالد. فال ينبغي أن 
يضع التقييد أعباء عىل األحزاب السياسية واملرشحني. 

بغرض تقليل الضغوط عىل األحزاب السياسية فيام يتعلق .  8
بجمع األموال: ينبغي وضع قواعد تنظيمية لتقليل زمن 

احلملة االنتخابية. 

4. 3. 2 املصادر املالية
أكد املؤمتر احلاجة إىل قواعد تنظيمية لألنواع األربعة من .  ١

مصادر التمويل: التمويل اخلاص، التمويل العام، التمويل 
األجنبي، والتمويل الوارد من منظامت املجتمع املدين 

واجلهات الدينية واملؤسسات اخلريية.

فيام يتعلق بتنظيم مصادر التمويل األجنبي، جتدر مراعاة .  2
التوازن بني محاية املصالح الوطنية وحقوق األحزاب 

السياسية باعتبارها كيانات خاصة.
أوىص املؤمتر بعدم تقييد التمويل من الرشكات، وإنام .  3

بوضع أحكام بشأن اإلفصاح العلني عن املمولني الذين 
يقدمون تربعات تتجاوز مبلغًا معينًا.

ينبغي أال تنظم اشرتاكات عضوية األحزاب حتت مظلة .  4
اإلطار القانوين للتمويل اخلاص، ألهنا مشمولة باملتطلبات 

العامة إلفصاح املنظامت؛ عىل أن ُتعامل تربعات قادة 
احلزب كتمويل خاص.

أكد املؤمتر أيضًا احلاجة إىل إطار تنظيمي حيدد مصادر .  5
التمويل العام لألحزاب السياسية، ونسبة النفقات 

الدورية يف املوازنة التي يتعني ختصيصها لذلك، ومتى 
ترصف تلك املخصصـات لألحزاب، لضامن مصدر 
متـويل منـتظم يمكن االعتمـاد عليه وبناء التوقعات 

بشأنه. 
ينبغي أن يأخذ اإلطار القانوين املعني باإلفصاح عن .  6

مصادر التمويل يف االعتبار التوازن بني ما جيب 
اإلفصاح عنه من جهة، وخصوصية األحزاب السياسية 

واملؤسسات اخلاصة من جهة أخرى. ويف حال مل تكن 
القواعد واضحة فيام خيص ما جيب اإلفصاح عنه وإىل أي 
مدى وكيف وإىل أي جهة يكون اإلفصاح، فمن املرجح 

أن تستغل يف التهديد.

4. 3. 3 طرائق التمويل احلكومي ومعايريه
 أوىص املؤمتر بأنه يف األحوال التي تنطوي فيها معايري .  ١

استحقاق األحزاب واملرشحني للتمويل العام عىل حد 
أدنى )نسبة من األصوات أو عدد من املقاعد(، فينبغي أن 

يكون ذلك احلد األدنى منخفضًا بالقدر الكايف للسامح 
بظهور أحزاب جديدة، ويف ذات الوقت مرتفعة بالقدر 

الكايف ملنع االنتهازية.
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احلاجة إىل التوازن بني األداء االنتخايب وتشجيع التنوع، .  2
وال سيام ألن معيار األداء االنتخايب وحده يقيص األحزاب 

السياسية غري املمثلة يف الربملان.
ال ينبغي أن يقترص التمويل احلكومي عىل األحزاب املمثلة .  3

عىل املستوى الوطني، وإنام ينبغي أن تؤخذ املستويات 
املحلية واإلقليمية للحكم يف االعتبار، بغرض تشجيع 

متثيل املشهد السيايس كاماًل وضامن املزيد من التنوع 
والتعددية.

عالوة عىل ذلك، ومن أجل ضامن املزيد من التنوع .  4
والشمول السيايس، أوىص املؤمتر بأن حتفز معايري 

استحقاق التمويل العام متثيل مجاعات املصالح اخلاصة، 
بام يف ذلك النساء والشباب وذوي اإلعاقة.

أوىص املشاركون باستخدام صيغة خمتلطة ملعيار ختصيص .  5
التمويل العام، بام يستتبع ختصيص جزء من التمويل 

بالتساوي بني مجيع األحزاب السياسية املسجلة، 
هبدف حتفيز زيادة التعبري عن اآلراء وإتاحة املزيد من 

االختيارات، مع ختصيص جزء إضايف لألحزاب التي 
شاركت يف االنتخابات العامة، وفقًا لصيغة خمتلطة تعكس 

كاًل من عدد املقاعد وعدد األصوات التي حصل عليها 
كل حزب.

ويف ضوء ندرة املوارد املتاحة لألحزاب العاملة يف أفريقيا، .  6
ينبغي أن توضع أحكام تشدد عىل رضورة توفري املوارد 

وإتاحتها قبل االنتخابات وليس بعد انتهائها.
وجيب أن يتيح اإلطار الزمني للتمويل العام التمويل .  7

قبل بداية احلمالت االنتخابية بوقت كاف، بام يسمح 
لألحزاب السياسية برشاء املواد الالزمة للحمالت 

االنتخابية يف الوقت املناسب.

4. 3. 4 الرقابة واإلرشاف
ينبغي أن يضمن القانون إنشاء جهات عامة مستقلة .  ١

وحيادية وقادرة عىل اإلرشاف عىل استخدام املال يف احلياة 
السياسية. 

هناك حاجة إىل تأسيس جهة رقابية، تشكل بناًء عىل .  2
مناقشات وتوافق بني األطراف املعنية اهلامة وخاصة 

األحزاب السياسية، مع إيالء العناية الواجبة، عىل أن 
مُتنح تلك اجلهة الصالحيات والوالية للعمل دون خماوف 

سياسية. وتشدد املبادئ الدولية عىل استقاللية اجلهات 
الرقابية عن أي تأثري سيايس، وأن تكون حيادية وغري 

حزبية وموضوعية، ولدهيا صالحية التحقيق يف املخالفات 
وتطبيق العقوبات.

ويف البلدان التي تسند مسؤولية التنظيم والرقابة واإلنفاذ .  3
ألكثر من جهة، ينبغي أن يكون هناك اتساق وتعاون أكرب 

بني اجلهات املختلفة.
يتعني تطبيق الترشيع القائم والعقوبات املنصوص عليها. .  4

فال ينبغي سن القوانني التي ال يمكن إنفاذها.
ينبغي أن يقرتن التمويل العام بوجود آليات فعالة بشأن .  5

تقديم التقارير ملنع إساءة استغالل األموال.
وشدد املؤمتر عىل احلاجة إىل ضامن حد أدنى من التزام .  6

األحزاب السياسية باملساءلة كأحد املعايري املطلوب 
استيفاؤها الستحقاق التمويل العام. وجيب أن يشتمل 

ذلك عىل املساءلة وأنظمة تقديم التقارير داخل األحزاب، 
وتقديم تقرير سنوي باإليرادات واملرصوفات املتعلقة 

بإدارة احلزب وباالنتخابات، وتقارير املراجعة املالية 
السنوية، واإلفصاح عن األصول واإليرادات اململوكة 

لألحزاب واملرشحني.
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الوظيفةاملنظمةاالسم

برنامج أفريقيا اإلقليمي
منسق الربنامج اإلقليمياملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزابأوغسطني ماغولووندو

بوروندي
منسقالربنامج البوروندي لتدريب القياداتفابيان نسينغيامنا
املجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطيةفيدس بيغرييامنا

- قوات الدفاع عن الديمقراطية
 املفوض العام املسؤول عن الفن والثقافة

وظهور احلزب
مدير عامساهوانيا-فورديبوبيري كالفر ناهيامنا

خبري استشاريبونافنتورا غاشيكانيي
غــــانــــا

زميل  أقدممعهد الدراسات االقتصادية )غانا(فرانسيس أسيدو أغيمفرا
موظف حكوميبرنامج تغذية املدارس يف غاناسايدو باكونا أدامو

مرصيفحزب املؤمتر الشعبي الوطنيأمحد رمضان
خبري استشاريغابرييل بوامانغ

كينيا
مسؤول برنامجمركز الديمقراطية املتعددة األحزابأومويري أنغيام

رئيس جملس اإلدارةمركز الديمقراطية املتعددة األحزابجاستن بيدان نجوكا موتوري
األمانة العامةمركز الديمقراطية املتعددة األحزاببينينا مواكي مواسيغوا

مالوي
مسؤول برنامجمركز الديمقراطية املتعددة األحزاب )مالوي(بونيفاس تشيبوانا

األمني العاماحلزب الديمقراطي التقدميإلياس واكودا كامانغا
وزير الدعاية ورئيس مركز الديمقراطية املتعددة اجلبهة الديمقراطية املوحدةكني ندانغا

األحزاب )مالوي(
مايل

املدير التنفيذياملركز املايل للحوار بني األحزابموموين سومانو
معلمرشكة ’بارا‘أمحد أوينارغوم

باحث يف العلوم االجتامعيةحزب االحتاد من أجل اجلمهورية والديمقراطيةيونوسا توريه
موزمبيق

موظف برنامجاملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب )موزمبيق(ديريكو ألفازيام
رئيس قطاع أوروبا وأمريكاحزب جبهة حترير موزمبيق - فريليموداليبا ستانيل لويس داليبا

الشؤون املاليةحزب احلركة الديمقراطية املوزمبيقيةأماريلدو ليونيل سوالنج البول
عضو اللجنة الدائمة للربملان ورئيس دائرة حزب املقاومة الوطنية املوزمبيقيةغنية عيل عبد اهلل موساغي

التدريب واملشاريع

ملحق
قائمة املشاركني يف مؤمتر برنامج أفريقيا اإلقليمي

دار السالم، ١٠-١2 متوز/يوليو 2٠١2
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حزب احلركة الديمقراطية املوزمبيقيةنيلتون مانويل دي باروس
خبري استشاريزفانياس ألربتو ماتسيمبي

رئيس قسم الشؤون املاليةحزب جبهة حترير موزمبيق - فريليموماريا لويزا تيمبي
جنوب السودان

زعيم األقليةاملجلس الترشيعي الوطني جلنوب السودانأندرو أيوم أكايدينغ
املجلس الترشيعي الوطني جلنوب السودانغاتويتش الم بوتش

تنزانيا
املدير التنفيذيمركز تنزانيا للديمقراطيةدانيال لويا

مسؤول املاليةمركز تنزانيا للديمقراطيةلورنس ماالوا
مسؤول برنامجمركز تنزانيا للديمقراطيةعزيز متيال

موظف مساعد للمؤمترمركز تنزانيا للديمقراطيةحسني ممايس
موظف مساعد للمؤمترمركز تنزانيا للديمقراطيةسيسيليا أوبانجا

  ممثل األحزاب الســياسية غري املمثــلةحزب حتالف إعادة البناء الوطنيآليل كانيكي
يف الربملان

األمني العاماحلزب الثوري ’تشاما تشا مابيندوزي‘ولسون موكاما
حماماحلزب الثوري ’تشاما تشا مابيندوزي‘آدامسون ثينكا

رئيس التحرير الداخيلاحلزب الثوري ’تشاما تشا مابيندوزي‘ستانسالوس مامريو
األمني العامحزب الديمقراطية والتقدمويلربود سال
عضو اللجنة التنفيذية الوطنيةحزب الديمقراطية والتقدمغودبلس ليام

الرئيس اإلقليمي يف أروشاحزب الديمقراطية والتقدمسامسون مويغامبا
رئيس احلزبحزب اجلبهة املدنية املتحدةإبراهيم ليبومبا

حزب اجلبهة املدنية املتحدةعبدول واحد
حزب اجلبهة املدنية املتحدةتوماس ماليام

 نائب رئيس جملس اإلدارة الوطني حزب املؤمتر الوطني للبناء واإلصالححاجي أمباري مخيس 
- زنجبار

األمني العامحزب املؤمتر الوطني للبناء واإلصالحصموئيل أ. م. روهوزا
رئيس قسم الشؤون اإلدارية والتنظيميةحزب املؤمتر الوطني للبناء واإلصالحمارتن ب. أونغمونغو

نائب األمني العامحزب العمل التنزايننانيس مريكاريا
مسؤول الدعايةحزب العمل التنزايندوميناثا رويتشونغورا

مدير الشؤون اخلارجيةحزب العمل التنزاينستانيل تيمبا
األمني العاماحلزب الديمقراطي املتحدآيزاك م. يس. هيو

الرئاسة اإلقليمية - دار السالماحلزب الديمقراطي املتحديواكيم مواكيتيغا
مسؤول الشؤون املاليةاحلزب الديمقراطي املتحدكارين مكومبو



تنظيم تمويل األحزاب السياسية

34
تونس

نائباملجلس الوطني التأسييسنورا بن حسن
أوغندا

نائباملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب )أوغندا(شون ماكاي
رئيس جملس اإلدارةجملس ’منظمة احلوار بني األحزاب‘أوغسطني روزيندانا

مدير الشؤون املالية واإلداريةحزب حركة املقاومة الوطنيةحسن واسا غاليوانغو
زمبابوي

املعهد الزمبابوينكايسو أو ماكيدا
وزير الصحةاالحتاد األفريقي الوطني بزمبابويديفيد باريرنياتوا

نائب وزيرحزب حركة التغيري الديمقراطي - تسفانغريايفونغايي جييس ماجومي
وزير اخلزانة الوطنيةحزب حركة التغيري الديمقراطيبول ت. نيايت

آخرون
ممثل املعهد يف زمبابوياملعهد االنتخايب للديمقراطية املستدامة يف أفريقيافيكتور شيل

املدير اإلقليمي ألفريقيااملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخاباتالسفري مشتاق مراد
مدير برنامج غرب أفريقيااملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخاباتثيو داوتني

مساعد مسؤول برامجاملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخاباتإيلني فالغويرا
املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب

مديراملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزابهانز برونينغ
مدير الربامجاملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاببيبني غرييتس

كبري مديري برنامجاملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزابكارين دي يونغ
مدير برنامجاملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزابآن-ميكه فان بروكيلني

مدير برنامجاملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزابكايت بريي
مدير برنامجاملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزابجريوم شيلتينز

مسؤول اتصاالتاملعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزابجوديث فان تيغيلني
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عقد املعهد اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب (NIMD) بالرشاكة مع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 
(International IDEA) ومركز تنزانيا للديمقراطية (TCD) مؤمتراً يف الفرتة من 10 إىل 12 متوز/يوليو 2012 يف تنزانيا، 

د هذا املؤمتر منتدى فريداً للمعهد  وكان حتت عنوان: «اإلطار القانوين املنظِم لألحزاب السياسية: موضوع متويل األحزاب». وعُ
اهلولندي للديمقراطية املتعددة األحزاب واملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ورشكائهام من أجل إعادة النظر يف مسألة متويل 

األحزاب السياسية، كسؤال إصالحي هام تواجهه العديد من األنظمة الديمقراطية. ويقدم هذا التقرير املسائل الرئيسية التي جرت 
مناقشتها، واألسئلة املطروحة واخلالصات والدروس املستنبطة. ويتضمن التقرير أيضاً دراسات أغنت تلك املناقشات حلاالت البلدان 

بوروندي، مالوي، أوغندا، غانا، موزمبيق وتنزانيا. 

تنظيم تمويل األحزاب السياسية
رؤى من الممارسة العملية

أوغسطني ماغولووندو، إيلني فالغويرا، زيفانياس ماتسيمبي
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