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 2021خلفية عن مراقبة االنتخابات البرلمانية العراقية 
  أبرز بعدة تجارب انتخابية وكان لشبكة شمس دور فاعل في مراقبة االنتخابات كواحدة من    2005منذ سنة  مر العراق  

مساهمتها في دعم شفافية ونزاهة االنتخابات من خالل برامج المراقبة    ت وتجل  ،مؤسسات المجتمع المدني العراقي
 تخابية.  والتقارير التي اصدرتها اضافة الى مقترحاتها وآراءها في اجراءات العمليات االن 

فقد قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة    2021بالنسبة لالنتخابات البرلمانية العراقية لسنة  
 لالنتخابات العراقية والذي تم تنفيذه بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات األعضاء فيها.  

( وشبكة  Konrad-Adenauer-Stiftungسسة )وبدعم جزئي من قبل كل من السفارة الفرنسية والهولندية ومؤ
 (. ENARاالنتخابات في العالم العربي )

العمليةارير  تق  بإصدارومستشاريها    وخبرائهامراقبها  شبكة شمس ومن خالل    تقوم  بمراحلها    عن    كافة، االنتخابية 
 . التمويل واإلنفاق الحزبي واالنتخابيفي رفع الوعي االنتخابي تقدم تقريرها عن من الشبكة  كإسهام 

 
 

 المقدمة
يفترض بالضلرورة تممين الجو السلياسلي المالئم الذي يسلمد بإدارة   كان،إن األداء الديمقراطي السلليم في أي مجتمع  

ومن    والمنّظم،العملية بين مختلف المرشلللحين واألحزاب والكيانات السلللياسلللية في إطار من التنافس الجدي التعددي  
النتخابات  ال بُد للمعركة االنتخابية بين مختلف القوى أن تتم في أجواء تضلمن ديمقراطية ا  ظروف،أجل ضلمان هكذا 

عبر اعتماد وتطبيق مجموعة من المعايير التي يمكن أن ينتج عن عدم االلتزام بها خلال أسلاسليا يقود إلى التشلكيي في 
   الديمقراطي.مشروعية التمثيل 

 
 واالنتخابي:تكافؤ الفرص في اإلنفاق الحزبي 

وحرة تسللتوجب بالضللرورة تممين أعلى مسللتوى من  لقد بَيَّنَت معظم التجارب في العالم على ان أية انتخابات نزيهة  
تكافؤ الفرص وذلي عبر ضلللمان معاملة كافة القوى واألحزاب والمرشلللحين المنفردين )المسلللتقلين(، بطريقة عادلة  

   .ومتساوية من دون تمييز، تبعا للقوانين التي تنظم الحياة السياسية الداخلية وال تتعارض مع المعايير الدولية
معا في   االثنين(ان ديمقراطية االنتخابات تواجه عوائق أسللاسللية ولعل أبرزها هاجس تحقيق العدالة أو المسللاواة )أو  

  االنتخابي.عملية اإلنفاق 
لقلد أصلللللبحلت عمليلة اإلعلداد للحمالت االنتخلابيلة وإدارتهلا بلاهظلة التكلاليف خلاصلللللة مع تطور تقنيلات إدارة وخوض  

  الحديث.طابع اإلعالمي والترويج االنتخابي في المجتمع الحمالت التي يتحكم فيها ال
يبدو من المهم التوضيد ان عملية تنظيم اإلنفاق االنتخابي ال تعني بالضرورة تممين المساواة والعدالة   اإلطار،في هذا  
يعرف بسلقف  إذ ان فلسلفة تنظيم اإلنفاق تقوم على وضلع حد أقصلى أو ما    المرشلحين،بين  ) والنوعية  الكمية(الكاملة

 تجاوزه.لإلنفاق لمنع المرشحين ذوي اإلمكانيات من 
ان هذا الضلبط الذي يسلاهم فعليا في التخفيف من التعسلف من اسلتدالل دور المال في العملية االنتخابية ال يعني أبدا 

ونشللر البرنامج    إلزام كل المرشللحين بإنفاق نفس القيمة ، فكون االنتخابات عملية سللياسللية مكلفة ماديا لجهة الدعاية
والنشللاطات المختلفة أصللبد من الصللعب الحديث عن مسللاواة أو عدالة فعلية من دون إعادة النظر في آليات تنظيم  
اإلنفاق االنتخابي ، لذلي اعتمد العديد من دول العالم ونتيجة لتجارب سلللابقة أنظمة ترمي إلى الحد من دور المال في 

اللديمقراطيلات إلى تطبيق سللللللسلللللللة من القوانين والمراسللللليم من أجلل تطوير   العمليلة االنتخلابيلة ، كملا لجلمت معظم
ديمقراطيلة العمليلة االنتخلابيلة نظرا  ألن النتلائج في العلديلد من البللدان وفي حلاالت علديلدة قلد تلمثرت بلالقوة الملاليلة 

لذي يمكن أن يصللرفه  لألحزاب أو األفراد أو المنظمات فقام بعضللها بوضللع قوانين تفرض سللقفا لإلنفاق االنتخابي ا
  .مرشد أو حزب ما 

 إن هلذه الحلدود التي تخضلللللع لهلا الهبلات ونفقلات المرشلللللحين واألحزاب والكيلانلات السللللليلاسللللليلة تهلدف إلى مند 
إن كان    مرشلحين،جميع المشلاركين فرصلا متسلاوية بالنسلبة للمرشلحين المسلتقلين أو الحزبيين أو لحزب أو الئتالف  

 المحلية.ن كان على مستوى االنتخابات العامة أو أو إ نسبي،في نظام أكثري أو 
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  السياسيّة:التهديد الذي يشكله الفساد الناجم عن تمويل األحزاب 
ا إلى أّن يشللّكل الفسللاد الناجم عن تمويل   األحزاب السللياسلليّة تهديد ا متنامي ا لتّطور الديمقراطيّات في العالم أجمع نظر 

ا،تدفّق األموال إلى األحزاب  كلّها   حزبيّة،والتحّكم بموارد الدولة تلبية  ألغراض    شخصيّة،وتسخير النفوذ لمآرب   سلرا
 لها. مواطنين العاديّين بالعمليّة السياسيّة وتقديم الّدعم  أال وهو إيمان ال  الديمقراطيّة،عوامل تعّرض للخطر أثمن ما في  

، وتدنّي مسللتويات التنمية االقتصللاديّة ، والدوائر االنتخابيّة السللياسلليّة التقليديّة الّطابع،    األحزاب مع إتباع نظام تعّدد  
َوض ارتكازها على عقيدة معيّنة ظلّ  العديد من األنظمة السلياسليّة في   القائمة على مصلالد قبليّة، وعرقيّة، وإقليميّة، عو

البلدان حديثة العهد بالديمقراطية يعاني من الوهن والضلعف، ولكن بالّرغم من هذا الواقع ما زالت األحزاب السلياسليّة  
تشلّكل حجر الزاوية في المجتمع الديمقراطّي ، إذ تجمع أوجه اهتمام المواطنين بإرسلاء سلياسلة عامة وتجسّلدها ، من  

واالجتماعيّة التي تتعثّر بها    صلر حاجة زعماء األحزاب السلياسليّة على اسلتنباط الحلول للمشلاكل االقتصلاديّةهنا ال تقت
ا معالجة ا ثار السلللبيّة التي يخلّفها عنصللر المال على الجوانب الرئيسلليّة من   دولهم فحسللب، ال بل يتعيّن عليهم أيضلل 

 أهدافهم التنظيميّة .
 

 السياسي:دور المال في العمل 
 السللللليلاسلللللّي،الكثير من اللدول اللديمقراطيلة النلاميلة علامّلة الشلللللعلب بمعلوملات دقيقلة عن طرق إنفلاق الملال  ال يزّود  

 المسلللللتلزملات،فمسلللللتلزملات إعلداد التقلارير غلالبل ا ملا تكون معلدوملة  فيهلا. وإن كلانلت بعض اللدول تعملل بموجلب هلذه 
 المعلومات.لقوانين تعوزها الخبرات والموارد الالزمة لجمع فالوكاالت المختّصة بإنفاذ ا

ويتجلّى أحد أهّم التحديّات التي يصلطدم بها المصللحون السلياسليّون في قلّة المعلومات المتوافرة حول دور المال في 
،األحزاب السلياسليّة أو في الحمالت    وأنّ   بالشلفافية،بالنظر إلى أّن أنماط تمويل األحزاب السلياسليّة ال تتحلّى    تفصليال 

كما أن السللياسلليين    منهم،القرارات المتعلّقة بجمع األموال وإنفاقها تُتَّخذ عادة  تحت إشللراف قلّة من األفراد وبتوجيه   
 القادرين على توفير تفاصيل ملموسة عن عمليات تمويل األحزاب هم قلّة.

 
 والفسللللاد،فيما يتعلّق بتمويل األحزاب    الدول،أّن كّل دولة تصللللطدم بجملة تحديّات تنفرد بها دون سللللواها من  بما  

 مع ا،إلى جانب تحديّات ناجمة عن رأسمالها البشرّي والمالّي    أحزابها،وتّطور    شهدته،ويثيرها التاريخ السياسّي الذي  
ة نلاشلللللئلة على صلللللعيلد تمويلل األحزاب أن ترتكز على إلملام حثيلث  يتحتّم على المقلاربلات المعتمَلدة في كلّل ديمقراطيلّ 

بحيث ال تثبت الحلول مصلداقيّتها إالّ بمقدار ما تتصلّدى تحديد ا لتحديّات   السلياسليّة،بخصلوصليّة دور المال في الحياة  
 دولة.كّل 
 

 الحلول،ان في أّي حّل من  التي ينبدي أن تُؤَخذ في الحسللب  السللياسلليّة،تتمحور مشللكلة تمويل األحزاب حول األحزاب 
  رئيسليَّي ن،أّما الحاجة إلى إشلراي األحزاب السلياسليّة في أّي مسلاع  مبذولة لمحاربة الفسلاد فتجد تفسليرها في عاملَي ن  

 وهما:
يتعذّر إقرار أّي تشلريع لمحاربة الفسلاد إذا لم يحَظ بدعم األحزاب السلياسليّة التي تحوز السللطة بموجب    أّوال :

 النواب.وتتحّكم بعمل مجلس  ت،االنتخابا
فدالب ا ما تكون األحزاب قادرة على إيجاد مخارج للتملّص  الفسللللاد،وإن أقّر هذا األخير قوانين لمحاربة    ثاني ا،

ما يعني أّن اإلصلالحات الجذريّة ال تفعل فعلها إالّ حين تتبنّى األحزاب طوع ا تدابير     القوانين،من تطبيق  
  إصالحيّة.

عن طريق مضلاعفة قدرتها على    مباشلرة،وال بّد لألحزاب السلياسليّة أن تلعب دورها كمحّري تديير وإصلالص بصلورة  
ما قد يسللتدعي منها أن تحظى بمسللاعدة تقنيّة وتخضللع لتدريبات في شللتّى   للمسللاءلة،العمل بطريقة شللفّافة وقابلة  

 الداخليّة،هيكليّة األحزاب التي تسللاعد على صللنع قرارات شللفّافة وتوطيد الديمقراطيّة    )تنظيمنذكر منها    المجاالت،
 مؤسساتها(.مراجعة أنظمة األحزاب الداخليّة أو  واضحة،صياغة مدونات قواعد سلوي  المحاسبة،إنشاء أنظمة 

إذ تنفق أمواال  أقّل على    أفضلللل،يسلللعها أن تعكس إسلللتراتيجية    والتعاون،عندما تبدي األحزاب المزيد من االنفتاص  
أّما إذا افتقرت األحزاب السللياسلليّة    ت،االنتخاباوتزيد إمكانيّة الفوز بعدد أكبر من المقاعد خالل   منها،جهود ال طائل  

ا    شلللفّافة،إلى آليّة داخليّة مؤاتيه لتحصللليل األموال وإنفاقها بطريقة   وقد تجد نفسلللها ملَزمة   مرتهنة،فهي سلللتبقى دوم 
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بلإسلللللنلاد مهمّلة اتّخلاذ القرارات المتعلّقلة بتمويلل الحزب إلى حفنلة من األفراد غير الخلاضلللللعين لمسلللللاءللة الحزب 
 ومناصريه.

 
 المجتمع المدنّي: دور

يتعيّن على العناصللللر القياديّة في المجتمع المدنّي ) وسللللائل اإلعالم ، مجموعات المراقبة ( أن تضللللاعف جهودها  
إلشاعة الوعي حول مسملة تمويل األحزاب ، وإطالع المواطنين على هذا الشمن ، وقد أثبتت المنّظمات المدنيّة وفرق 

ى أنّها تصللد كمحّري تديير وإصلالص في العديد من الدول ، كاشلفة   األبحاث والصلحافة المسلتقلّة والمنافذ اإلعالميّة عل
الفسللاد السللياسللّي ، ال بل  النقاب عن الفسللاد والتعسللف في اسللتعمال سلللطة الدولة ، ومطلوعة  المواطنين على طبيعة  

نفاق ، ينبدي بمجموعات المراقبة ووسللائل اإلعالم أن تسلللّط الضللوء على الفسللاد المسللتشللري عن طريق مراقبة اإل
 وتعقّب مصادر التمويل ، ولفت انتباه العموم إلى المخالفات المرتَكبة .

 
 :القوانين واألنظمة تطوير

لتمكين    وافية،ورقابيّة    واسلللتقصلللائيّة،  ماليّة،ال بّد من تطوير األنظمة ومقتضللليات تقديم التقارير وتدعيمها بقدرات  
يجلدر بلاألنظملة أن تتخّطى مسلللللمللة األموال التي    المنطلق،من هلذا    القلانون.وكلاالت إنفلاذ القوانين من تطبيق فحوى  

أي قدرة المسلؤولين العاّمين على إدارة   الصلميم،تحصّللها وتنفقها األحزاب السلياسليّة لتصليب منبع الفسلاد السلياسلّي في  
د ممّولو ع عمليّة    خطواتهم،الحمالت   أعمال الحكم من غير أن يترصللّ كما يجدر بهيئات ومجموعات حياديّة أن تخضللو

ا    بإحكام،تقديم العروض التنافسليّة للمراجعة والتدقيق وأن تعمل على إنفاذها   ا ملموسل  وبهذه الطريقة تحرز الدول تقّدم 
 المنافسة.المرجّوة من  على صعيد التصّدي للتعسف في استعمال األموال في السياسة عند التركيز على الفوائد 

  
ر لألحزاب السللياسلليّة مصللادر مشللروعة   باألخّص في الدول النامية التي تكون مواردها    للتمويل،ال بّد من أن تتيسللّ

  وتنّوعهلا،ويتعيّن كلذللي أن يقترن تطبيق نملاذج التمويلل العلاّم التي يعرفهلا العلالم أجمع على اختالفهلا    محلدودة،الملاليّلة  
 السياسيّة.نظمة الحزبيّة بإصالحات في األ

 
 تطور مفهوم اإلنفاق االنتخابي

تبلورت عملية اإلنفاق االنتخابي في السلللنوات الماضلللية وتطورت من كونها مجرد عملية تنظيم وإشلللراف وضلللبط  
 الدربية.اإلنفاق وصوال إلى تحولها باتجاه )التمويل العام لالنتخابات( في الديمقراطيات 

د والداعمين في أحزاب اليسلار ولداية سلبعينات القرن الماضلي كان تممين التمويل االنتخابي يرتكز على تطوع األفرا
في حين أن أحزاب اليمين والتي علادة ملا تضلللللم علددا اقلل من المتطوعين في   التبرع،وتقلديم عملهم كجزء من  

ولم يكن للدولة أي نوع من أنواع التدخل في عملية تنظيم    كبيرة،اسلتندت أكثر إلى حمالت وتبرعات فردية    صلفوفها،
  السياسية.العام المباشر لألحزاب والقوى اإلنفاق االنتخابي أو التمويل 

ومع اتسلللاع دائرة الدعاية والترويج    (،Political Marketing)لكن مع االنتشلللار السلللريع للتسلللويق السلللياسلللي  
لم يعد النموذج السلابق كافيا لضلمان تنافس انتخابي متوازن وفقا ليليات   االنتخابية،للسلياسليين المرافقة لكل الحمالت 

ذا الواقع الجديد أفضلى إلى ازدياد الحاجة إلى المال االنتخابي وقد ترافق هذا االزدياد في الحاجة لتمويل  ه  العصلرية،
مما منع    الماضلية،الحمالت االنتخابية مع رسلو  التنظيم اإلداري لمراقبة اإلنفاق االنتخابي وضلبطه خالل السلنوات  

 مقنّن.المرشحين من اإلنفاق وجمع األموال بشكل غير محدد وغير 
وفي نفس الوقت ال تحرم األحزاب   عادال،لذلي كان من الضلروري إيجاد الصليا التي تضلمن من جهة إنفاقا انتخابيا  

العامة انتخابات    األمر الذي يضللمن في المحصلللة  بحرية،والكيانات السللياسللية من حقها في خوض العملية االنتخابية  
وفي هلذا اإلطلار ظهرت الحلاجلة تلدريجيلا لتمويلل علام لالنتخلابلات يؤمن من جهلة جزءا من التمويلل    ديمقراطيلة،

  اإلنفاق.االنتخابي ويضمن في جانب آخر إمكانية مراقبة عملية 
إلى آخر، إال أنله يُمكن    ورغم تشلللللعلب االجتهلادات والقوانين المتعلقلة بلاإلنفلاق والتمويلل االنتخلابي واختالفهلا من بللد 

 منها:تصنيفها في عدة نقاط وفقا لهدف كل 
  .( التبرعات الضخمة عبر تحديد حد أقصى لهذه التبرعات regulate)تقنين   -
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 الضرائب.عبر إعفاءها من  للمرشحين،تشجيع التبرعات الفردية الصديرة   -
 السياسية.مراقبة الذمة المالية للطبقة   -
 االنتخابي.إلنفاق تحديد سقف ل  -
 

 التمويل العام 
مسللللاهمة الدولة بتمويل جزء أو كل من اإلنفاق االنتخابي لألحزاب السللللياسللللية    لالنتخابات:يقصللللد بالتمويل العام  

مبلا مالي تدفعه الدولة لمرشللللد ما أو لحزب ما كي تسللللاهم في تدطية تكاليف العملية ب  االنتخابات.المشللللاركة في  
ويُلزم بمراقبة اإلنفاق    ...(،  ،االنتخابيةتكاليف تنسليق النشلاطات السلياسلية    سلياسلي،نشلر برنامج   )إدارة،االنتخابية  

 حملة.االنتخابي المرتبط بالسقف المسموص به خالل كل 
 

 االنتخابيةالنفقات 
يهدف إلى التسللويق لمرشللد أو لحزب سللياسللي ما في   مباشللر،يُعتبر من النفقات االنتخابية كّل إنفاق مباشللر أو غير  

وهي قيمة قد تكون مبلدا من المال أو شليء ماديا أو القيام بعمل لصلالد مرشلد ما أو االمتناع عن القيام    االنتخابات،
وهي محكومة بشلكل    مباشلرة،به لخدمة هذا المرشلد خالل فترة االنتخابات من اجل المسلاعدة بطريقة مباشلرة أو غير  

 :التوازن والشفافية هما أساسيين،أو بآخر بمبدأين 
وان    التعبير،ويعني توافر فرص متسللاوية لكافة المرشللحين في إمكانية  :  التوازن أو تكافؤ الفرص   ول:األالمبدأ 

ومن هنا تنحصلر النفقات االنتخابية في سلقف    ،مرشلحيهميتوفر للناخبين الوضلوص الكافي من أجل اختيار  
 محدد.

فور االنتهاء من العملية االنتخابية يتوجب على كل مرشد ان يقدم تقريره المالي المفّصل    :الشفافية  الثاني:المبدأ  
على ان يتم نشللللر هذا التقرير بشللللكل يسللللمد للمواطنين    االنتخابات،حول النفقات التي تمت خالل فترة  

 المشروع.األمر الذي يَحد من أبواب اإلنفاق غير  عقبات،عليه من دون أي  باالطالع
 السليطرةة جهة  أي حيث ال تسلتطيع السلياسلي، التمويل لمراقبة عام نظام ألي ضلروري شلرط هو المالي الكشلف ان

ان هذه المعايير صلبحت معايير    ومفصلل، كامل مالي كشلف لديها يكون ان بدون اإلنفاق وقانونية الدخل موارد  على
 على المرتكزة حيث تؤكد على االسلللتراتيجيات   ،الحكومية وغير الحكومية المنظمات  من العديد  عنها دولية تدافع

 .الرقابة بمسملة والمعنية العلني المالي الكشف
 الكشلف المالي الشلامل يفرض  ان يجب  سلياسليال التمويل يخص  نظام أي فان الدولية بالمعايير اإليفاء ولدرض  لهذا

 وطبيعة يجب ان يكشلف مبلا المرشلد أو الحزب  فان المسلتلمة، المبالا وبخصلوص  المالية، المعامالت  لكل والمنتظم
 وبضلمنها اإلنفاق كشلف كل أشلكال يفرض  ان كما ان على القانون  مشلتري، كل عمل وعنوان وهوية اشلتراي كل

 يفرض  ان الممكن ومن  اللجنة، تكبدتها التي الديون وااللتزامات  وكل التي اسلللتلمته والجهة ومبلده اإلنفاق تاريخ
   .استلمها الحزب  والسلف التي القروض  كشف القانون

 
 االنتخابية:أنواع النفقات 

وما هو إنفاق مشللروع وقانوني    انتخابي،بهدف عدم الوقوع في االلتباس بين ما هو إنفاق انتخابي وما هو إنفاق غير  
فعلى   المفهومين،ترد مجموعة من التحديدات التي تسلاعد على التمييز بين    قانوني،وما هو إنفاق غير مشلروع وغير  

 :الحصرسبيل المثال ال 
تسللتلزم إدارة العملية االنتخابية توافر عناصللر متعددة، بشللرية ومادية من الصللعب الفصللل    القانوني:اإلنفاق   .1

وهلذا التشلللللابلي يتبلور تحلديلدا في اإلنفلاق   ا خر،وأين ينتهي   أحلدهملاكملا ال يمكن ان يُعرف متى يبلدأ    بينهلا
 .االنتخابيةاالنتخابي المتشعب الذي تستلزمه العملية 

 أي بين ملا  متنوعلة،يتوزع اإلنفلاق االنتخلابي القلانوني بين إنفلاق على شلللللكلل حمللة دعلائيلة انتخلابيلة  
واإلعلالن   بلللاإلعلالم  ملرتلبلط  اللحلملللللة  االنلتلخلللابليليلن،هلو  بلللإدارة  وملخلتلص  ملرتلبلط  إنلفلللاق   Media وبليلن 

Campaign : ومن ذلي ، 
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لعملية االنتخابية منذ اللحظة التي  النفقات المرتبطة بمختلف نشلاطات االتصلاالت التي تسلتلزمها إدارة ا ✓
 ...(. اإلنترنت، الفرز( كالهاتف،يعلن فيها الفرد ترشيحه ولداية اللحظة التي تنتهي فيها عملية 

والملصلقات    المنشلورات،مثل طبع وتوزيع    والتسلويقيّة،اإلعالنات في وسلائل اإلعالم والمواد الدعائيّة   ✓
دران وعلى اللوحات اإلعالنية التجارية في الشوارع والطرقات والصور التي تُعلّق على الج  اإلعالنية،

 األخرى.واأللبسة وغير ذلي من المواد الدعائية 
بدل النقل والمواصللالت بكافة أنواعها التي تسللتلزمها العملية االنتخابية منذ دعوة الهيئات الناخبة حتى   ✓

 الفرز.انتهاء عملية 
التكلاليف اإلداريّلة كمصلللللاريف وبلدل إيجلار المكتلب االنتخلابي ، النثريلات المرتبطلة بلالعملل اليومي في  ✓

 .المكتب المكتب ، بدل رواتب الموظفين إلدارة العمل اليومي في 
 والخارجي.تكاليف البريد الداخلي منه  ✓
المواد المتعلقة بمثل هذه   رين،للمحاضفيها بدل أتعاب    العاّمة( بماالنفقات المرتبطة بتنظيم االجتماعات   ✓

 .  بالموضوع(النشاطات كالمنشورات الخاصة 
 النشاطات.البدل الناتج عن إيجار القاعات أو األماكن التي تجرى فيها مثل هذه  ✓
 المرشحين.وباقي مندوبي  مساعديهم، الماليين،بدل أتعاب المندوبين  ✓
واء قبضللوا هذا البدل أم قّدموا خدماتهم  سلل  انتخابيين،الحراس الشللخصلليين للمرشللحين والمسللتشللارين   ✓

 جزئي.بشكل مجاني أو 
كالمتخصلللصلللين في المكننة وفي إدارة الحملة   االنتخابية،النفقات المرتبطة بتوظيف أعضلللاء الحملة   ✓

 للمرشد.اإلعالنية 
  البحثية.المواد  ✓
   االلكتروني.الموقع  ✓
 الطعام. ✓
 المالبس. ✓

 
أهمية تحديد أبواب اإلنفاق االنتخابي القانونية ، إال ان محاولة حصللللر أو بالرغم من    اإلنفاق غير القانوني : .2

تعلداد اإلنفلاق االنتخلابي غير القلانوني ترتلدي كلذللي أهميلة كبيرة ، فلان كلان المطلوب هو معرفلة اإلنفلاق  
يتمتى  القانوني من أجل ضلبطه وإلزام المرشلحين بسلقف معين ، فالخطر ا خر الذي يتهدد العملية االنتخابية  

ففي النفقات القانونية يمكن المحاسلبة في حال تم تجاوز السلقف المحدد ، أما  كذلي من اإلنفاق غير القانوني ،
لقد أثبتت التجارب العالمية ان   .النفقات غير القانونية فهي تبقى غير منظورة وغير ملحوظة بالنسلبة للقانون  

الدائمة لوسللائل غير مشللروعة    و)االبتكارات(لقوانين  المشللرع يظل في سللباق دائم مع محاوالت القفز فوق ا
  اتالحظهوالتي يحلاول المرشلللللحون أو من يلدعمهم إيجلادهلا من اجلل إنفلاق األموال بطريقلة ال   قلانونيلة،وغير  

مع العلم أنه ال يمكن ألحد   وشليوعا،يلي أمثلة عن أبواب اإلنفاق غير القانونية األكثر انتشلارا    وفيما  القوانين،
إمكانية حصلر هذه النفقات بشلكل كامل الن عملية الرشلاوى المباشلرة وغير المباشلرة تتبلور بوسلائل    االدعاء
 منها: ومتنوعة،متعددة 
  االنتخابية.دفع األموال لرؤساء الحزب أو القوائم  
  االنتخابية.رشوة المسؤولين والموظفين ومن له تمثير على مجريات العملية   
  شخصية.استدالل السلطة لمنافع  
  الناخبين.عينية وغير عينية على  رشاويتوزيع 
  المحلي.لألشخاص النافذين والفاعلين في المجتمع  رشاويدفع 
  والنوادي.تبرعات غير دورية للجمعيات والمؤسسات الخيرية 
 االنتخابات.وخاصة في الفترة التي تسبق  التبرع الموسمي 
  وبعدهاقبل وأثناء االنتخابات  االنتخابية المفاجئالتوظيف المقنّع ذو األبعاد (. 
  االنتخابات.تسبق استعمال النفوذ والمال العام بهدف تقديم الخدمات للناخبين في الفترة التي  
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   والذي يعود بمنفعة مباشلرة   األحزاب،اإلنفاق الذي تقوم به جهات ال صللة مباشلرة لها بالمرشلحين أو
 المرشحين.على 

 
   والنسبي:اإلنفاق االنتخابي في نظامي التمثيل األكثري 

تبعا لمبدئي تكافؤ الفرص  متسلللاويا  نفس المقعد   يفترض ان يكون السلللقف األعلى للنفقات االنتخابية للمرشلللحين عن
النفقللات االنتخللابيللة   والمسللللللاواة، يتسللللللاوى مع سلللللقف  النفقللات االنتخللابيللة لمرشلللللد مسلللللتقللل   إن سلللللقف 

األكلثلري  اللتلملثليلللي  اللنلظلللام  فلي  حلزب  إللى  أو  الئلحلللة  إللى  أو  ملرشلللللحليلن  ائلتلالف  إللى  ملنلتلملي   للملرشلللللد 
يلُ  حلزبللله  أو  ائلتلالفللله  أو  الئلحلتللله  ملن  األخليلر  هلللذا  يلللقلللاه  ملللاللي  دعلم  نلفلقلللات وأي  ملجلملوع  ملن   حسلللللم 

 المشتركة.الالئحة 
انلتلخلللابلي  سلللللقلف  يُلعلتلملللد  بلللل  اللفلردي  االنلتلخلللابلي  السلللللقلف  بلملفلهلوم  مخلللذ  يلللُ فلال  اللنسلللللبلي  اللنلظلللام  فلي   أملللا 

 الدائرة.محدد لالئحة وبالتالي يتساوى هذا السقف لكافة اللوائد المتنافسة على نفس 
األسللعار والمصللاريف وارتباطها بالوضللع القتصللادي العام للبلد ان السللقف االنتخابي متدير نظرا إلى إمكانية تبدل  

وهو مرتبط بلمكثر من علاملل بحيلث يتدير ويتبلدل نظرا لعلدة متديرات ، للذللي ال يمكن حصلللللر تحلديلد السلللللقف بعلدد 
كما أن هذا االحتسلاب يحدد السلقف الذي ال يمكن تجاوزه وال يعني بالضلروري   السلكان أو بالمسلاحة الجدرافية فقط ،

إلزام المرشللد بصللرف هذه المبالا ، بل بعدم تجاوزها فقط ، كما يعود لكل مرشللد أو قائمة توزيع هذه األموال على  
طريقتله حيلث ال تلزم بتوزيع األموال بلالشلللللكلل المقترص ، حيلث يمكن لالئحلة أو للمرشلللللد أن ال ينفق على المراكز 

  .ويركز فقط على الدعاية
 

 أسس التمويل الحزبي
 ا تية: األسس فيه تتوفر ان يجب  السياسية األحزاب  لتمويل فعال نظام أي ان

 االنتخابات. في للتنافس بين األحزاب  متساوية فرص  إيجاد  .1
إفسلللاد االنتخابات   ومنع  بهم، المرغوب  غير للمتبرعينالمفسلللدة  التمثيرات  من السلللياسلللية حماية األحزاب  .2

 االنتخابية. العملية احتكار أو األصوات  شراءطريق والحياة السياسية عن 
 السياسيين. الخصوم على األحزاب  تمويل قوانين تنفيذ  عند  والحزبي المنحاز االستخدام منع .3
 وإنفاقها.جمع األموال  توفر الشفافية في كيفية .4

قانونية  غير الالفساد والتصرفات   حظر  عمليات األسس أعاله ممكن ان تتضمن العديد من العناوين الفرعية مثل:   ان
  الحظر  الواقعية، حدود  االشتراكات واإلنفاق  التمويل واإلنفاق ، مصادر عن الكشف قوانين األصوات( ، شراء )مثل
 مجهول، االشتراكات  مصدر )االشتراكات الخارجية، االشتراكات من االشتراكات والتبرعات   من  محددة أنواع  على 
المالية،   والرقابة  الماليين والمحاسبة  تخص الممثلين  قوانين البث اإلعالمي السياسي، قوانين  تجارية( ، مؤسسات  من 

 ألغراض الحمالت االنتخابية.   العامة  السيطرة على استخدام الموارد  وإجراءات  قوانين
 

 أنواع القيود على التمويل 
 :حظرها، هي ان التبرعات الواجب  التبرع لمصدر تبعا   القيود  :األول النوع
 مجهولين.من  التبرعات  .1
عامة  عقود   على تحصلل شلركات  من والتبرعات  للدولة، مملوكة شلركات  أو مؤسلسلات  قبل من االشلتراكات  .2

 )حكومية(.
 أجنبية.حكومات  أو أفراد  أو أجنبية، شركات  من المقدمة التبرعات  .3
 االتجار المخدرات، األموال،  غسيل)إجرامية   نشاطات  في ضالعة أفراد أو مجموعات  من المقدمة التبرعات  .4

 .باألشخاص(
 وسيط.التبرعات المقدمة من شخص ثالث  .5
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يجب ان تكون    حيث  :السلياسليالتمويل   عن المسلئولة الدائرة تقترحها التي التبرعات  حدود  على القيود  :الثاني النوع
هناي حدودا عليا لمبالا التبرعات واالشلتراكات والمسلاهمات، وتقوم الجهة المسلئولة قانونا بتحديد هذه  

 الحدود المالية.
 

وهذه القيود تتضلمن  االشلتراي )أي للنوعين األول والثاني(   ومبلا مصلدر على بناء التي توضلع القيود  الثالث:النوع  
 أهمها:مجموعة من اإلجراءات من 

 النقدية.على التبرعات  القيود المفروضة نفس إلى االتصاالت( النقل، )اإلعالنات،إخضاع التبرعات العينية  .1
 أساسية. ات ثدر هناي ستكون وبخالفه، واالئتمانات  القروض  على الواجب تطبيقها القواعد  تحديد  .2
 السنوي.التضخم  االعتبار مقدار بعين األخذ  .3

 جدا   وبعكسله فسليكون من اليسلير أعاله، المواضليع يعالج عندما تحديدا   أكثر يكون  ان يجب  أي قانون لألحزاب  ان
 الحظر. وأشكال المشترطة القيود  على االلتفاف

 
 ا تي: تحقق إذا فقط مفيدة على االشتراكات تكون والتحديد  الحظر أشكال ان

 األشلللكال من هذه لتطبيق  البحثية( القدرة  الفنية، التحية البنية العاملين، )عدد إذا كان للسللللطة موارد كافية   .1
 التحديد.

 والسياسية. االقتصادية الناحية من معقولة التحديد  ان تكون أشكال .2
 اإلعالم بالتمكد  ووسلائل الحكومية غير للمنظمات  يسلمد المناسلب  الوقت  ان تكون هناي كشلوف شلاملة وفي .3

  .المالي التقارير من صحة
 باألحرى التمخر في تقديم أو المالي الكشللف تقرير تقديم وقت  وهو عليه التمكيد  يجب  آخر موضللوع كما ان هناي

 إبطاء فورا  وبدون المنظمةالجهة   إلى المعلومات  إرسلال يتم ان ممكنا   أصلبد فقد  المعاصلرة التقنية وبوجود  التقرير،
  .االلكتروني الموقع على نشره ثم ومن

 
 التمويل المالي لألحزاب في القانون العراقي

، وهو قانون األحزاب السياسية رقم   ٢٠٠٣صدر أول قانون متكامل لألحزاب بعد سقوط النظام سنة    ٢٠١٥في سنة  
، وتضمن هذا القانون أحكاما    ٢٠٠٤لسنة    ٩٧االئتالف رقم  ، والذي حل بديال عن أمر سلطة    2015( لسنللة   36)  

 كثيرة بخصوص التمويل الحزبي بنوعيه التمويل العام والتمويل الخاص ، ومن تلي األحكام ، ا تي :

( ثالثين يوملا  من اعتبلار الحزب 30قيلام الحزب بتوقيع تعهلد خطي بفتد حسلللللاب مصلللللرفي للحزب خالل ) •
 ( .11السياسي مجازا ، المادة )

تختص دائرة األحزاب بقلديم مقترص إلى وزارة الملاليلة بلالتقلدير السلللللنوي للمبلا الكلي لإلعلانلة الملاليلة لألحزاب  •
 ( .17المادة ) السياسية ،

على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسللللي بسللللجل للحسللللابات تدون فيه إيرادات الحزب ونفقاته ، وسللللجل   •
 (. 26المنقولة وغير المنقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها ، المادة ) الممتلكات ، كما تدون فيه أموال الحزب 

على الحزب ان يضللمن النظام الداخلي له ، قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسللم المصللرف الذي  •
  تودع فيه هذه األموال واإلجراءات المنظمة للصللرف ، وقواعد وإجراءات حسللابات الحزب وكيفية مراجعتها

 ( .28وإقرارها وإعداد ميزانيته السنوية واعتمادها ، وأوجه إنفاقها ، المادة ) 

تحجب اإلعانة من الحزب السلياسلي لمدة سلتة أشلهر بطلب مسلبب من دائرة األحزاب وبناء  على قرار قضلائي   •
لنقابات  في حالة قيامه بعمل من شمنه االعتداء على حقوق وحريات مؤسسات الدولة واألحزاب األخللللللللرى وا

والمنظمات غير الحكومية ، أو للتدخل في الشلللؤون الداخلية للدول األخرى بما يضلللر بالمصلللالد   واالتحادات 
 ( .32العليا للعراق ، المادة )

( سللتة أشللهر بناء  على طلب مسللبب من دائرة األحزاب في حالة ثبوت  6إيقاف نشللاط الحزب السللياسللي لمدة ) •
أجنبية خالفا ألحكام هذا القانون ويحل الحزب السللياسللي في حال تكرار هذه المخالفة ، تلقيه أمواال من جهات  

 ( .32المادة )
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تشللتمل مصللادر تمويل الحزب على : أوال  : اشللتراكات أعضللائه ، ثانيا  : التبرعات والمند الداخلية ، ثالثا  :   •
لية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير  ، رابعا : اإلعانات الما عوائد اسللللتثمار أمواله وفقا لهذا القانون

 ( .33الواردة في القانون ، المادة )

 ( .34المادة ) لفروعه،للحزب الحق في امتالي العقارات التخاذ مقر له أو مراكز  •

يتم تثبيت مبالا اشلتراكات أعضلاء الحزب السلياسلي وتوزيعها واسلتخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي وأحكام   •
ا القانون ، وال يتحدد الدخل الكلي المسلتحصلل من اشلتراكات أعضلاء الحزب السلياسلي بسلقف معين ، المادة هذ 
(35. ) 

عند اسلتالم التبرع ، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسلجل في سلجل التبرعات الخاص بالحزب ، كما يتم نشلر   •
ب بالسلللللع المادية أو المبالا النقدية المعدة قائمة أسللللماء المتبرعين في جريدة الحزب ، كما يمنع التبرع للحز

 ( .36منفعة غير مشروعة للحزب أو للمتبرع ، المادة ) أصال لكسب 

ال يجوز للحزب السلياسلي أن يتسللم التبرعات من المؤسلسلات والشلركات العامة الممولة ذاتيا  ، ومن الشلركات  •
كما تمنع كل التبرعات المرسللة من أشلخاص   التجارية والمصلرفية التي يكون جزء من رأسلمالها من الدولة ،

 ( .37أو دول أو تنظيمات أجنبية ، المادة )

ال يجوز للحزب السلللياسلللي مزاولة أعمال تجارية بقصلللد الربد ، ما عدا ، نشلللر وإعداد وتوزيع المطبوعات   •
عية والثقافية ، والمنشللورات أو غير ذلي من مواد الدعاية والنشللرات السللياسللية والثقافية ، النشللاطات االجتما

 ( .38الفوائد المصرفية ، بيع وإيجار الممتلكات المملوكة له ، المادة )

ويمسللي الحزب سللجالت منتظمة للحسللابات تتضللمن إيراداته   العراقية،يودع الحزب أمواله في المصللارف  •
ه إلى ديوان  ونفقاته ، ويقدم الحزب تقريرا  سللنويا بحسللاباته يعده مكتب محاسللب قانوني مرخص ويرفع تقرير

، ويرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا  ختاميا  عن األوضللاع المالية لألحزاب إلى مجلسللي النواب  الرقابة المالية
 ( .39والوزراء ودائرة األحزاب ، المادة )

ال يجوز صللللرف أموال الحزب السللللياسللللي لدير أغراضلللله وأهدافه طبقا  للقواعد واإلجراءات المحددة في  •
 ( .40خلي ، المادة )الدا نظامه

على الحزب االمتناع عن قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شللخص أو أية جهة  •
أجنبية إال بموافقة دائرة األحزاب ، كما يمنع إرسللللال أموال أو مبالا إلى جمعيات أو منظمات أو إلى أية جهة 

 ( .41) بموافقة دائرة األحزاب ، المادة أجنبية إال

تتسلللم األحزاب السللياسللية إعانة مالية سللنوية من ميزانية الدولة ، ويتم تحويلها إلى حسللاب كل حزب من قبل  •
 ( .42وزارة المالية ، المادة )

تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السلللنوي للمبلا الكلي لإلعانة المالية المقدمة من الدولة لألحزاب ،  •
 ( .43وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة ، المادة ) ذلي إلى مجلس الوزراء للبت فيهوتقدم اقتراحا  ب

%(   20تتولى دائرة األحزاب توزيع المبلا الكلي لإلعلانلة الملاليلة على األحزاب وفقلا  للنسلللللب ا تيلة : أوال  : ) •
%( ثمانون   80لقانون ، ثانيا  : )عشلرون بالمائة بالتسلاوي على األحزاب السلياسلية المسلجلة وفق أحكام هذا ا

حلاز عليهلا مرشلللللحوهلا في االنتخلابلات   بلالملائلة على األحزاب الممثللة في مجلس النواب وفقلا  لعلدد المقلاعلد التي
 ( .44النيابية ، المادة )

،   40،   39،    38،   37,   36،   35توقف اإلعلانلة الملاليلة ألي حزب في حلال خالل الحزب بلمحكلام المواد )   •
،  تقرير ديوان الرقابة المالية ، أو إيقاف نشلاط الحزب بقرار من محكمة الموضلوع بموجب   وثبت ذلي(    41

، أو حل الحزب نفسلله اختياريا ، أو حل الحزب وفقا  ألحكام   أو توقف الحزب عن نشللاطه السللياسللي اختياريا  
 ( .45( من القانون ، المادة )32المادة )

 
 األحكام الجزائية :

أو أي عضللو من أعضللاء الحزب إذا قبل أو تسلللم مباشللرة  أو بالواسللطة ماال أو   مسللؤول،جن كل  يعاقب بالسلل •
شلللخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارسلللة أي نشلللاط يتعلق   حصلللل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من
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ن  إذا كا  ( عشلر سلنوات 10( سلت سلنوات وال تزيد على )6بالحزب ، وتكون العقوبة السلجن مدة ال تقل عن )
المال أو الميزة أو المنفعة من شلخص أجنبي طبيعي أو معنوي ، كما تقضلي محكمة الموضلوع بمصلادرة كل 

 ( .49المادة )المتحصلة من هذه الجريمة ،  األموال المنقولة وغير المنقولة 

في حزب أو تنظيم سلياسلي أرسلل  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سلنة وال تزيد على ثالث سلنوات كل مسلؤول •
 األحزاب، أمواال  علائلدة للحزب إلى منظملات أو أشلللللخلاص أو أيلة جهلة أخرى خلارج العراق دون موافقلة دائرة

 ( .50المادة )

 ( .57المادة ) الحل،تؤول أموال الحزب عند حله إلى جهة في العراق يحددها قرار  •
 

 اإلعانة المالية الحكومية في القانون العراقي
، والتي تنص على ) تتسللم األحزاب   2015( لسلنة  36( من قانون األحزاب السلياسلية رقم )42)إشلارة إلى المادة 

السلياسلية إعانة مالية سلنوية من ميزانية الدولة ، ويتم تحويلها إلى حسلاب كل حزب من قبل وزارة المالية ( ، والمادة 
اليلة بلالموافقلة على التقلدير السلللللنوي للمبلا الكلي لإلعلانلة  ( من القلانون والتي تنص على : ) تختص وزارة المل43)

وتضلمينه في مشلروع الموازنة   المالية المقدمة من الدولة لألحزاب ، وتقدم اقتراحا  بذلي إلى مجلس الوزراء للبت فيه
،   2016( لسلللنة  1( من تعليمات تسلللهيل تنفيذ قانون األحزاب السلللياسلللية رقم )18المادة )العامة للدولة ( ، ونص  

والتي تنص على : ) تقوم دائرة شلؤون األحزاب والتنظيمات السلياسلية بتقديم مقترص إلى وزارة المالية بمقدار اإلعانة  
المالية السلنوية لألحزاب والتنظيمات السلياسلية وفقا للمعايير وا ليات التي تضلعها المفوضلية اسلتنادا إلى القانون ( ، 

لية السلنوية لألحزاب السلياسلية ، فان من الضلروري البحث في المعايير التي تحكم  ولدرض احتسلاب مبلا اإلعانة الما
عملية احتسللاب اإلعانة ، باإلضللافة إلى دراسللة التجارب الدولية بهذا الخصللوص وصللوال إلى ا لية التي يُمكن من  

 خاللها احتساب المبلا .
( من القانون  44)حيث نصللت المادة    الحكومية،لية  تكفل قانون األحزاب السللياسللية بتوضلليد آلية توزيع اإلعانة الما

ا تليللة:                                       علللى:)   للللنسلللللللب  وفلقلللا   األحلزاب  علللى  اللملللالليلللة  للإلعلللانلللة  اللكلللي  اللملبلللا  تلوزيلع  األحلزاب  دائلرة                                                              تلتلوللى 
%(   80بالمائة بالتسلاوي على األحزاب السلياسلية المسلجلة وفق أحكام هذا القانون . ثانيا : )  %( عشلرون  20أوال  : )

حاز عليها مرشلللللحوها في االنتخابات   ثملانون بالملائة على األحزاب الممثللة في مجلس النواب وفقلا  لعلدد المقلاعد التي
/ اتحادية /   3ة االتحادية بقرارها المرقم    )  مع اإلشللللارة إلى ان هذه المادة تم نقضللللها من قبل المحكمالنيابية ( ، 

( ، ومجلس النواب العراقي هو الجهلة المختصلللللة بتعلديلل هلذه الملادة اسلللللتنلادا إلى حيثيلات حكم المحكملة     2016
 االتحادية .

  ( من تعليمات تسللهيل تنفيذ القانون في تقديم مقترص18وتتلخص مسللؤولية دائرة األحزاب السللياسللية بموجب المادة )
المبلا الكلي ) اإلجمالي ( لإلعانة المالية التي سلللتُمند لألحزاب السلللياسلللية ، في حين يتكفل القانون بآلية توزيع هذا 
المبلا بعد االنتخابات ، لتقوم عندها دائرة األحزاب السلللياسلللية ووزارة المالية بتنفيذ ما سللليقرره القانون ، ولدرض 

فان هنلاي العلديد من المعلايير التي ينبدي االلتفات إليها قبل احتسلللللاب المبلا  احتسلللللاب المبلا الكلي لإلعانة الملاليلة ، 
 الكلي ، ومن هذه المعايير :

: ان هلدف التمويلل الحكومي في كلل التجلارب اللدوليلة هو تخصللللليص أموال من الميزانيلة العلاملة لدرض تمكين     1
ة السياسية والحزبية والديمقراطية حتى ال تضطر األحزاب من القيام بنشاطاتها المعتادة والعمل على تعزيز التنمي

 تلي األحزاب للجوء إلى مصادر مشبوهة للتمويل أو للتدول على المال العام .
( أعاله ، وكملا يقلال فلمن   ) 1: ان يكون مبلا اإلعلانلة الملاليلة الحكوميلة كلافيلا لتحقيق الهلدف المبين في الفقرة )  2

ذا كانت المبالا المخصللصللة لإلعانة هي مبالا قليلة ، فان الهدف من المنحة الديمقراطية سللعرها غالي ( ، أما إ
 الحكومية سوف يتالشى ولن يتحقق .

 : ان ال يكون مبلا اإلعانة المالية الحكومية كبير جدا أو مبالدا به ، لألسباب ا تية : 3
هذه المبالا هي من أموال دافعي   أ : ان تخصلليص مبالا كبيرة سللوف يؤدي إلى إثارة النقمة الشللعبية باعتبار ان

 الضرائب ، وأنها ستستقطع من األموال المخصصة للخدمات والصحة والتعليم واألمن .
ب : ان تخصيص مبالا كبيرة سيشجع على نشوء العديد من األحزاب الوهمية أو ما يسمى بلل ) الدكاكين الحزبية  

 مية . ( ، على أمل الحصول على أموال اإلعانة المالية الحكو
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 ( ، لحد ا ن . ٢٦٩: ان يتم األخذ بنظر االعتبار عدد األحزاب المجازة ، والتي بلدت بحدود )  4
 : ضرورة مراعاة الوضع االقتصادي والمالي للبلد في سنوات مند اإلعانة المالية الحكومية . 5
تقدم ليس فقط في سللنة االنتخابات ) : األخذ بنظر االعتبار ان هذه اإلعانة هي إعانة سللنوية ، بمعنى أنها سللوف    6

والتي تزداد فيها النفقات الحزبية ( ، إنما سللتقدم للحزب السللياسللي في السللنوات التي تلي سللنة االنتخابات ، مع 
 مالحظة انخفاض اإلنفاق الحزبي في السنوات الثالث التي تقع بين انتخابات وأخرى .

 
 تنظيم اإلنفاق على الحملة االنتخابية  (2013لسنة ) ( 1نظـام رقم )  نظام اإلنفاق االنتخابي

( لسنة  ١، أصدرت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات نظام اإلنفاق على الحملة االنتخابية رقم )   ٢٠١٣في سنة   
، والذي تضمن التعاريف واألحكام الخاصة بتمويل الحمالت االنتخابية ، إال انه ولألسف لم يتم تطبيق هذا    ٢٠١٣

ه ال يزال نافذا ولم يلدى ، ومن أهم األحكام التي جاء بها هذا النظام،  النظام على العمليات االنتخابية التي تلته ، مع ان
 ما يلي : 

اإلنفاق االنتخابي : مجموع األموال النقدية والعينية التي يتم إنفاقها من قبل الكيانات والمرشللللحين خالل مدة  •
 الحملة االنتخابية .

 بمنفاقه على الحمالت االنتخابية . سقف اإلنفاق االنتخابي : الحد األقصى من اإلنفاق الذي يسمد •

المسللللاهمات النقدية : هي األموال التي يتم المسللللاهمة بها نقدا  لصللللالد كيان أو مرشللللد خالل مدة الحملة  •
 االنتخابية  وتودع في حساب الحملة االنتخابية .

د خالل مدة الحملة المساهمات العينية : هي السلع والخدمات التي يتم المساهمة بها عينا لصالد كيان أو مرش •
 االنتخابية , ويؤشر ما يعادلها من أقيام في حساب الحملة االنتخابية .

حسللللاب الحملة االنتخابية : حسللللاب يفتد في احد المصللللارف العراقية والمعتمدة ويخصللللص لألنفاق على   •
 الحمالت االنتخابية حصرا  .

فة التصللرفات المالية للكيان وللمرشللد  المحاسللب المالي : هو الشللخص الذي يتولى جمع وتبويب وتوثيق كا •
 خالل مدة الحملة االنتخابية وإعداد التقارير المالية المعززة بالمستندات الثبوتية وفقا  للضوابط والتعليمات .

التقارير المالية : هي مجموع المعلومات والبيانات المالية المصللللرص بها من قبل الكيان والمرشللللد المقدمة  •
 من قبل المفوضية لدرض الكشف على المساهمات والنفقات للحمالت االنتخابية .بموجب نموذج معتمد 

تبلدأ مدة اإلنفلاق االنتخلابي ألغراض هذا النظلام من تمريخ بدء الحمالت االنتخلابيلة ولدلاية ثالثة أيام بعلد انتهلاء   •
 يوم التصويت العام .

د األقصللى لسللقف اإلنفاق االنتخابي المحدد يجب ان ال تتجاوز نفقات الحملة االنتخابية للمرشللد وللكيان الح •
 بموجب القسم الثالث من هذا النظام .

تقوم المفوضلية وعبر لجان رصلد خاصلة تشلكل لهذا الدرض برصلد المخالفات المتعلقة بممارسلة أحكام هذا  •
لحمللة النظلام , عبر متلابعلة  وتوثيق مفردات وتكلاليف الحمللة االنتخلابيلة  للكيلانلات والمرشلللللحين طيللة ملدة ا

 االنتخابية .

( دينار مضلروبا  بعدد الناخبين في   250سلقف اإلنفاق االنتخابي للمرشلد , يتكون من : مبلا متحري قدره )  •
 الدائرة االنتخابية .

سلقف اإلنفاق االنتخابي للكيان السلياسلي يتكون من المبلا المخصلص للمرشلد مضلروبا  بعدد المرشلحين لقائمة   •
 رة االنتخابية .الكيان السياسي في الدائ

سلللقف اإلنفاق االنتخابي للقائمة المدلقة , يحتسلللب وفقا  ليلية المشلللار إليها في المادة الثانية من هذا القسلللم  •
 وحسب المعادلة ا تية :

o (250 ) عدد الناخبين في الدائرة االنتخابية × عدد المرشحين في القائمة المدلقة للكيان × 

حملة االنتخابية مبالا من أمواله الخاصة ويُعد مال الزوج أو أي من األصول أو يجوز للمرشد ان ينفق على   •
 الفروع بمنزلة المال الخاص وتخضع جميع النفقات التي تنفق من األموال الخاصة إلى سقف اإلنفاق .
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ال يجوز تقديم أي مسللللاهمة في الحملة االنتخابية لكيان أو مرشللللد من أشللللخاص غير عراقيين أو أي جهة  •
 جنبية .أ

 ال تعد الخدمات المقدمة من قبل األفراد طواعية للكيان أو المرشد مساهمة ألغراض هذا النظام . •
 تعد نفقات انتخابية على سبيل المثال ال الحصر ما يمتي : 

 استئجار المكاتب االنتخابية ونفقاتها . •

 المبالا المدفوعة للعاملين في الحملة االنتخابية . •

 توزيع الفلكسات والصور وتعليقها .نفقات طباعة ونشر و •

إعداد وطبلاعة الكتلب والكراريس والفولدرات والمواد العلميلة األخرى ونشلللللر الرسلللللائل عبر االنترنيلت أو  •
 الهواتف النقالة .

المبالا المصللروفة على إقامة التجمعات والندوات والمؤتمرات والمهرجانات العامة وما يصللاحبها من مآدب  •
 انتخابية .ألغراض 

 المبالا المصروفة لنقل الناخبين والعاملين في الحملة االنتخابية . •

 المبالا المدفوعة لإلعالنات المقروءة والمسموعة والمرئية . •
 

يتوجلب على كلل كيلان سللللليلاسلللللي فتد حسلللللاب خلاص بلاإلنفلاق االنتخلابي , في كلل دائرة انتخلابيلة يخوض   •
 االنتخابات فيها 

 المعتمدة.المصارف العراقية  أحد نتخابية في يتم فتد حساب الحملة اال •

ان اسلتالم جميع المسلاهمات ودفع جميع النفقات االنتخابية يجب ان يتم حصلرا  عن طريق هذا الحسلاب خالل  •
 االنتخابية.مدة الحملة 

لة للمفوضية ان تطلب كشف البني بالنسبة لحساب الحملة أو أي وثائق أخرى , تتعلق بهذا الحساب أثناء الحم •
 االنتخابية أو بعد انتهاءها .

يجب ان ال يتجاوز مجموع المسلاهمات النقدية والعينية سلقف اإلنفاق االنتخابي المحدد بموجب القسلم الثالث  •
 من هذا النظام .

 تخضع عملية اإليداع والسحب في الحساب المصرفي للحملة االنتخابية وفقا  لألصول القانونية المرعية . •

اسللي بتعيين محاسللب مالي يتولى تنظيم جميع الشللؤون المالية الخاصللة للحملة االنتخابية  يلزم كل كيان سللي •
 وتدوين وتنظيم جميع التصرفات المالية , وإعداد التقارير المالية .

 يشترط في المحاسب المالي ان ال يكون مرشحا  لالنتخابات . •

( أيام بعد يوم االقتراع على    7ولية خالل مدة ) على الكيانات السلياسلية والمرشلحين تقديم تقاريرهم المالية األ •
ان تضللللم هذه التقارير : مجموع المسللللاهمات النقدية والعينية الداخلة لحسللللاب الحملة االنتخابية ، مجموع  

 النفقات المصروفة من حساب الحملة االنتخابية ، كشف مالي لحساب الحملة االنتخابية .

( يوم من إعالن النتائج على ان تتضللمن هذه 30إلى المفوضللية خالل مدة )  يتم تقديم التقارير المالية النهائية •
التقارير : تفاصلللليل مسللللاهمات العينية والنفقات الداخلة إلى حسللللاب الحملة االنتخابية ، تفاصلللليل النفقات  
المصلروفة من حسلاب الحملة االنتخابية ، الكشلف المصلرفي النهائي لحسلاب الحملة االنتخابية ) غلق حسلاب 

 لحملة االنتخابية ( ، كافة المستندات الثبوتية للمساهمات والنفقات االنتخابية .ا

 يجب ان تعزز التقارير المالية بتواقيع مخولي الكيانات السياسية والمحاسب المالي . •

 تضع المفوضية نموذج التقرير المالي وفقا  للقوانين النافذة . •

موقعها اإللكتروني أو أي وسللليلة نشلللر أخرى ليتسلللنى للجميع  تقوم المفوضلللية بنشلللر التقرير المالي على   •
 االطالع عليها .

 تعد األفعال ا تية مخالفات قانونية ألحكام هذا النظام : 

عدم قيام الكيان أو المرشللد بتقديم التقرير ) األولي أو النهائي ( في المواعيد المحددة في القسللم السللادس من   •
 النظام 
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 الي مستوفيا  للشكلية المطلوبة من قبل المفوضية أو عدم تضمنه للبيانات المطلوبة .إذا لم يكن التقرير الم •

 إذا ظهر ان بعض أو كل المستندات المرفقة طي التقرير غير صحيحة أو مزورة . •

 إذا ظهر ان المحاسب المالي مرشحا  في االنتخابات . •

 تجاوز الكيان أو المرشد سقف اإلنفاق االنتخابي . •
للمفوضللية في حال ثبوت ارتكاب الكيان السللياسللي أو المرشللد مخالفة لألحكام هذا النظام فرض واحده أو أكثر من  

 العقوبات ا تية :

فرض غراملة ملاليلة على الكيلان السللللليلاسلللللي اللذي يرتكلب مخلالفلة وفق الفقرة ) أ ( من ) أوال ( مبلدلا  قلدره  •
 خير عن المدة القانونية المنصوص عليها .( دينار ، مليون دينار عن كل يوم تم1,000,000)

( مليون دينار على الكيان السللياسللي الذي يرتكب مخالفة وفق    1,000,000فرض غرامة مالية مقدارها )   •
 الفقرة ) ب ( من ) أوال ( .

( خمسة مليون دينار على الكيان السياسي اللذي يرتكب مخالفة    5,000,000فرض غرامة مالية مقدارها )   •
الفقرة ) ت ( من أوال إذا كانت البيانات غير صحيحة ، أما إذا كانت المستندات مزورة فيتم إحالة وفللللللللللق 

 المحاسب المالي إلى القضاء .

فرض غراملة ملاليلة على الكيلان السللللليلاسلللللي اللذي يرتكلب مخلالفلة وفق الفقرة )ث( من ) أوال ( مبلدلا  قلدره           •
 ( عشرة مليون دينار .10,000,000) 

غراملة ملاليلة على الكيلان السللللليلاسلللللي اللذي يرتكلب مخلالفلة وفق الفقرة ) ج ( من ) أوال ( مبلدلا  قلدره          فرض  •
 ( خمسين مليون دينار .50,000.000) 

ان إيقاع العقوبات أعاله ال يمنع المفوضللية من إحالة مرتكب المخالفة إلى المحاكم المختصللة إذا ما تضللمن   •
 النافذة.القوانين الفعل عنصرا  جزائيا  وحسب 

 
 النظام:أهداف 
 االنتخابات.إيجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات والمرشحين في  .1
 االنتخابية.تحقيق الشفافية في كيفية جمع األموال وإنفاقها في الحملة  .2
 االنتخابية.حظر المصادر المالية غير المشروعة في تمويل الحملة  .3
 السياسية.محاربة شراء األصوات واحتكار العملية االنتخابية وإفساد االنتخابات والحياة  .4
 
 

 
   :االستنتاجات

 
 :االستنتاجات العامة

كيانات  الأكثر  مفيدة بالرغم من العراقيل والمعوقات وعدم تعاون  مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية  كانت تجربة   -1
 .  لمراقبي الشبكة فصاص عن مصادر التمويل االفي 

نتمكن من انجاز تحليل علمي متكامل للمعلومات بسبب تجنب الكثير  حسب التجارب السابقة لشبكة شمس ال   -2
مما    بتمويل الحمالت،  ةخاص الات الشبكة  بة على كل األسئلة الواردة في استمارمن الكيانات السياسية اإلجا 

 .توازن في األجوبة ويعطي إيحاء  غير دقيق للوضع القائمالعدم بسبب  ت
من حيث نفوذ وهيمنة الجهات الحزبية على    عن اخرى محافظة    تميز أدت    83الى  االنتخابية  الدوائر    زيادة -3

 .حقائق من قبل مراقبي الشبكةالتحليل والرصد وتقصي اللقياس في ل ة معدالت غير قابلبالسلطة ومواردها 
وترسيخها لمرشد ضد  كتل السياسية والتحالفات  الجهات الحزبية والمن قبل  إعالمية كبيرة    ت ماكيناامتالي   -4

االبتعاد عن    خرآ الى  المرشحين  أدى  بين  ومتوازنة  الشباب  الباألخص  متنافسين  الحمالت عادلة  مرشحين 
 والمستقلين.  
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 :االستنتاجات المتعلقة بموضوع المراقبة

نقص  -1 ت  وجود  التي  التشريعات  تنفيذ  تمويل  في  والكيانات خص  لحمالتها  واالئتالفات  السياسية    المرشحين 
األموال من خالل دعم الدولة وحمالت جمع التبرعات وطرق التمويل األخرى وكذلي  االنتخابية وطرق جمع  

 .للرقابة المالية  ا تحديد سقف تمويل الحمالت االنتخابية وطريقة الصرف وخضوعه
لسنة    9وضع في قانون االنتخابات رقم    الذيتمويل الخارجي،  العدم وجود اليات رادعة وفعالة في حصر   -2

التم ي نص  ب   2020 و  الخارجي،ويل  منع  الرقابة  اليات  لم  االعمليات  الولكن  بالشكل  ستخبارية  تفعيلها  يتم 
 . المطلوب 

أغلبية   -3 على  الاعتماد  السياسية  مرشحين  العشيرة  أو  الكيانات  دعم  االعمال  على  بعض رجال    م لحمالته أو 
إلى مرحلة متقدمة ضمن    التقليدي حالة متقدمة تتجاوز التعامل    نوالمرشح يكون  االنتخابية بينما يفترض أن  

 .إطار المواطنة والعملية الديمقراطية والسياسية
إمكانيات   -4 في  الكبير  والتفاوت  مستقلين  حمالتها  للتابعين  المرشحين  الالمرشحين  لتمويل  السياسية  كيانات 

 االنتخابية. 
ما زالت عملية استدالل موارد  رادعة من قبل القضاء والمفوضية  الجراءات  واإلبالرغم من القيود القانونية   -5

مثل رئيس مجلس  السياسية تجري علنا     لكيانات امرشحين واللبعض من  الدولة لصالد الحمالت االنتخابية  
 .لخاصة ا لدرجات او لمحافظين او  لبرلمانيناو  لوزراءاوالنواب ورئيس الجمهورية  

الديمقراطية واالنتخابية   -6 الكيان  وللمرشحين  ضعف الوعي والثقافة  السياسية وأحيانا  لرئيس  الكيانات  ممثلي 
بشكل يستدعي تدخل جميع األطراف من أجل معالجة األمر في إطار تنمية العملية الديمقراطية في العراق  

 .االطالع على المعلومات ضمن المعايير الدولية في النزاهة والشفافية وحرية 
 

 :التوصيات
المفوضية العليا المستقلة  من قبل    2015( لسنلة   36قانون األحزاب السياسية رقم )  في تفعيل احكام  سراع  اإل -1

 .لالنتخابات لدرض العدالة و المساواة في تمويل حمالت المرشحين  
( تنظيم اإلنفاق على الحملة  2013( لسنة )1نظلام رقم ) شبيه بنظام اإلنفاق االنتخابي  العمل من اجل وضع   -2

 .وضمن المعايير الدولية وتجارب الدول المتقدمة  االنتخابية،
األموال المصروفة في الحمالت االنتخابية بما ينسجم مع مبدأ الشفافية وبآليات تضمن    ضمان الرقابة على  -3

 .التنسيق بين الجهات التشريعية والقضائية والرقابية
تطوير المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ألنظمتها بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية وتفعيل   -4

 . خالفين مهما بلدوا من سلطة أو جاهنظامها العقابي لردع الم
لدور  الاحترام   -5 االنتخابية  الرقابي  العملية  في  األجوبة  لمراقب  على  حصوله  في  كاملة  مساحة  وإعطاء 

 لالنتخابات. مهمته من قبل المفوضية العليا المستقلة  وتسهيل   والمعلومات 
من دخول المنافسة    ممن أجل تمكنهيز  ي بدون تم  مرشحين الحد األدنى لكل  اللدعم    ا تشريعي  تدخاليتطلب االمر   -6

 .المتكافئة 
 


