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مقدمة
ان القرن ال�سابع ع�سر، حيث ُو�سفت اآنذاك باأنها مواثيق ثورية نظًرا لظهورها  جرى و�سع اأقدم د�ساتري العامل اإبَّ
يف ظل نظم �سيا�سية جديدة متاًما. وفيما بني ذلك الزمن وهذه االآونة، �سهد العامل العديد من الد�ساتري.  وظهر 
الكثري منها عقب انتهاء احلرب الباردة يف عام 1989، والتي و�سفت بالد�ساتري االإ�سالحية حيث كانت تهدف يف 

املقام االأول اإىل حت�سني اأداء املوؤ�س�سات الدميقراطية.

ي�سطلع  الذي  من  وحتديد  احلكم  ملوؤ�س�سات  العام  االإطار  و�سع  د�ستور  الأي  اجلوهرية  الوظائف  اأهم  ومن 
ب�سالحيات الدولة و�سلطاتها، وكيفية النهو�س بهذا الدور والأي غر�س. اإال اأن الد�ساتري ال تهبط علينا من ال�سماء 
اإذ تر�سم خطوطها العري�سة  وال تنمو كذلك و�سط الب�ساتني، بل هي يف واقع االأمر نتاج الإبتكار واإنتاج الب�سر، 

االتفاقيات وال�سياقات التاريخية واالختيار والكفاح ال�سيا�سي.

ويطالب املواطن يف ظل النظام الدميقراطي باحل�سول على حق �ساحب ال�سلطات االأ�سلي. فالد�ستور بالن�سبة 
له ميثل عقدًا اجتماعيًا يعمل على ق�سر ا�ستخدام احلكومة لل�سلطة على ال�سعي لتحقيق �سالح املواطن يف مقابل 

والئه ودعمه لها. ويلخ�س م�سطلح »الد�ستورية« فكرة ال�سلطة املحدودة.

اأبعد من تلك الوظائف االأ�سا�سية. وتندرج  ويف الوقت ذاته، متتد االأهمية اجلوهرية لد�ساتري اليوم اإىل ما هو 
اإىل  ال�سعوب  وت�سعى  اأف�سل.  �سيا�سي  نظام  اإىل  للتغيري  الوقت  يحني  عندما  العامة  االأجندات  �سمن  الد�ساتري 
امل�سكالت  تلك  تت�سم  الراهن،  الوقت  واحلكومة. ويف  للدولة  الع�سرية  امل�سكالت  قادرة على حل  د�ساتري  و�سع 
اأوجهها واتخاذها نطاقًا عامليًا على نحو متزايد - بداية من الف�ساد اإىل االأزمات املالية الطاحنة، ومن  بتعدد 
حتديد  يف  امل�ساركة  يف  ال�سعوب  رغبة  مدى  اإدراك  بالطبع  وميكن  كبرية.  باأعداد  الهجرة  اإىل  البيئي  التدهور 
م�سطلح  اأقتحم  وقد  والدميقراطية.  بال�سمولية  تت�سم  للد�ساتري  ت�سريع  عملية  على  واالإ�سرار  الد�ساتري  بنود 
»الد�ستورية اجلديدة« امل�سطلحات ال�سيا�سية كدليل اإ�سايف على تلك االأهمية اجلديدة التي اكت�سبتها الد�ساتري. 
ويتمثل التحدي االآن يف اإتاحة الفر�سة للقطاع االأكرب من املجتمع اأن يدلو بدلوه يف عملية بناء الد�ساتري، مبا يف 

ذلك الن�ساء وال�سباب واملجموعات امل�ست�سعفة واملهم�سة.

وال يزال ال�سراع يف الوقت ذاته ميثل �سوكة يف ظهر الد�ساتري. فقد كانت الد�ساتري القدمية متثل موروث ال�سراع 
مع النزعة اال�ستعمارية، بينما ا�ستهدفت الد�ساتري احلديثة و�سع نهاية لذلك ال�سراع ال�سرو�س بني املجموعات 
واالأمم املتناحرة حول الدولة وملن تنتمي. ومما ال يدع جماال لل�سك، جاءت تلك الد�ساتري اجلديدة وهي حتمل 
والدميقراطية،  ال�سالم  من  جديدة  حقبة  اإىل  املدخل  �ستكون  باأنها  واالآمال  التوقعات  من  الكثري  اأعتاقها  على 

خملفة ورائها الفا�سية واال�ستبداد واالحتقان ال�سيا�سي.

ُت�ساغ الد�ساتري االآن يف ع�سر تنت�سر فيه مناذج ومبادئ احلكم الر�سيد يف جميع قارات العامل. وكان من املمكن 
اأن ي�ستغرق هذا التغيري فرتة زمنية اأطول لوال الدور الذي لعبته املنظمات الدولية، وعلى االأخ�س االأمم املتحدة 
وغريها من املنظمات مثل  املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )International IDEA(. وجتدر 
االإ�سارة هنا اإىل اأن امل�ستوى املنخف�س لل�سراع العنيف بني الدول كان له دوره كذلك يف تعزيز احلوار الدويل 
ب�ساأن القيم امل�سرتكة، مثل حقوق االإن�سان و�سيادة القانون واحلرية والد�ستورية والعدالة وال�سفافية وامل�ساءلة – 
والتي تعد جميعها عنا�سر جوهرية الي نظام د�ستوري. وتتيح تلك القيم امل�سرتكة ملنظمات مثل االحتاد االإفريقي 



ومنظمة الدول االأمريكية اأن تكون اأطرافًا اأ�سا�سية للحكم الد�ستوري يف دولها االأع�ساء، وهو ما يتيح لها بدوره 
التدخل ب�سكل قانوين عندما ال ُيحرتم الد�ستور يف اأمور مثل تويل ونقل ال�سلطة عقب اإجراء انتخابات حرة.

ومن هذا املنطلق اأحث القائمني على بناء الد�ساتري على اال�ستفادة من الدرو�س واخليارات التي ميكن اأن تقدمها 
اإدراج حقوق  مثل  ق�سايا  مع  التعامل  عند  ال�سفر  من  للبدء  داع  لي�س هناك  االأخرى.  الدولية  والهيئات  الدول 
االإن�سان �سمن الد�ساتري و�سمان ا�ستقالل الق�ساء واإخ�ساع قوات االأمن حتت مظلة احلكم الدميقراطي املدين 
و�سمان اأن يتمتع كل مواطن مبمار�سة ت�سويت حر وعادل و�سادق. ويكمن اخلطاأ يف االعتقاد باأن ذلك االتفاق 

العام ال�سطحي من �ساأنه تربير اتخاذ منهج مر�سوم �سلًفا ل�سياغة الد�ساتري.

اإن فكرة النماذج والقيم امل�سركة ال يجوز لها مبكان اأن تقو�س من  حقيقة اأن القائمني على بناء الد�ساتري كانوا 
يتعلمون عن طريق املمار�سة. فكل حالة من حاالت بناء الد�ساتري �ستمثل ق�سايا �ساخنة يتعني حلها، على �سبيل 
املثال ما الذي يتوجب فعله مع �ساغلي املنا�سب الذين يحجمون عن التخلي عن ال�سلطة ويلجاأون اإىل كافة ال�سبل 
موؤخرا ميخائيل غوربات�سوف يف  اأبرزه  الذي  لل�سلطة  الرتكيز  اإن هذا  وال�سيطرة.  توليهم احلكم  للحفاظ على 
تقييمه للعامل اليوم بعد انتهاء موروث حقبة الت�سعينيات من القرن الع�سرين، اإمنا ميثل تهديًدا فعلًيا للدميقراطية 

الد�ستورية يف اأي مكان بالعامل.

بها  يحظ  يتمتعون مبيزة مل  اليوم  الد�ساتري  بناء  على  القائمني  يجعل  ما  وهو  �سريعة،  بخطى  يتغري  العامل  اإن 
من �سبقوهم. فقد اأ�سبحت الد�ساتري القومية م�سدًرا عاملًيا لفهم القيم العاملية امل�سرتكة، كما تتيح تكنولوجيا 

املعلومات مبجرد �سغطة زر الو�سول اإىل عدد ال متناٍه من خيارات ت�سميم الد�ساتري.

اإن ما يقدمه هذا الدليل اجلديد ال�سادر عن املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات للجهات الفاعلة امل�ساركة 
يف عملية بناء الد�ساتري هو مطالبة بتوفري �سبل اأكرث منهجية ملراجعة الد�ساتري، والتاأكيد على اأنه ال يوجد ما 
اأو مناذج معيارية تتنا�سب مع اجلميع. ويعمل  اأو حتى �سيغ  اأو خارقة بطبيعتها  يدعى بنظم د�ستورية م�ستقرة 
الدليل على ت�سليط ال�سوء على حقيقة مفادها اأن كل الدول يتعني عليها اأن تبحث عن اأ�سلوبها اخلا�س يف �سياغة 
د�ستورها اخلا�س. عالوة على ذلك، ال يعد ت�سميم الد�ساتري ممار�سة اأكادميية بحتة ي�سعى امل�ساركون فيها اإىل 
ب�ساأنها ن�سطاًء �سيا�سيني  الد�ساتري واملفاو�سني  القائمني على �سياغة  لبلدانهم. ويعد  االأمثل  التقني  بلوغ احلل 
يهدفون اإىل تف�سري اأجنداتهم ال�سيا�سية �سمن ن�سو�س الد�ستور. ومن ثم فاإن الوثائق الد�ستورية الناجتة نادًرا 

ما تكون اأف�سل خيار تقني متوفر، بل هي يف واقع االأمر اأف�سل حل و�سط د�ستوري ميكن التو�سل اإليه.

ويهدف هذا الدليل اإىل حت�سني املناظرات املعنية بالبحث عن منوذج يعك�س متطلبات بلد بعينه كنتاج لت�سوية 
�سيا�سية. ومن خالل توجهه اإىل القائمني على بناء الد�ساتري يف خمتلف اأنحاء العامل، يكون اأف�سل ا�ستخدام له يف 
املرحلة املبكرة من عملية بناء الد�ساتري. وهو ي�ستعر�س بع�س املعلومات التي من �ساأنها اإثراء املناق�سات املبدئية 

حول خيارات ت�سميم الد�ستور املتاحة، ويعد مفيًدا للغاية كمقدمة لفهم جمال بناء الد�ساتري املعقد.

ي�سهدها  التي  االأخرية  للتحركات  نتيجة  الدميقراطية  الد�ساتري  بناء  قريبًا موجة جديدة من  العامل  ي�سهد  قد 
العامل العربي. وبناء عليه، ُو�سع هذا الدليل يف التوقيت املنا�سب.

ق�ّسام اأوتيم
الرئي�س االأ�سبق لدولة موري�سيو�س



تمهيد

اأعادت العديد من البلدان من جميع قارات العامل ت�سكيل نظمها الد�ستورية على مدار العقود االأخرية– خالل ال�سنوات 
اخلم�س االأخرية فح�سب �ساركت كل من بوليفيا وم�سر واآي�سلندا وكينيا وميامنار ونيبال و�سري النكا وال�سودان وتايلند 
وتون�س يف مرحلة من مراحل عملية بناء الد�ساتري. ويف اأعقاب االنتفا�سات ال�سعبية التي اندلعت يف العامل العربي يف 

عام 2011، بات بناء الد�ساتري مهيًئا للنهو�س بدور حموري يف اإقامة دميقراطية را�سخة يف املنطقة.

كما  دولة،  وبناء  �سالم  عملية  بتنفيذ  ترتبط  قد  نطاًقا  اأو�سع  �سيا�سية  حتوالت  �سياق  يف  عادة  الد�ساتري  ُتبنى 
ال�سراعات.  تعقب  التي  الفرتات  للموارد خالل  العادل  والتوزيع  وامل�ساركة  امل�ساحلة  اإىل  باحلاجة  ترتبط  قد 
واأ�سبحت العديد من الد�ساتري  ال يقت�سر دورها احلايل على حتديد اآليات احلكم فح�سب، بل امتد كذلك لي�سمل 
اال�ستجابة لتلك التحديات االأو�سع نطاًقا على نحو يعترب م�سروًعا ومقبواًل على نطاق وا�سع. ومع زيادة املطالب 
امللقاة على عاتق الد�ساتري، كثريا ما تكون معقدة ومطولة، ومن ثم تزداد �سعوبة ت�سميمها، وكذلك تطبيقها. 
ونتيجة ملا �سبق، يحتاج القائمون على بناء الد�ساتري  اإىل الو�سول اإىل معارف وا�سعة النطاق ومتنوعة املجاالت 

وعملية حول عمليات وخيارات بناء الد�ساتري.

الدولية  للموؤ�س�سة  الرئي�سية  العمل  جماالت  اأهم  اأحد  الد�ساتري  ببناء  املعنية  املقارنة  املعارف  م�ساركة  تعد 
للمرة االأوىل يف دليل  الدليل على جمع تلك املعارف واخلربات املقارنة  للدميقراطية واالنتخابات. ويعمل هذا 

عملي لبناء الد�ساتري، والتي مت جمعها مبنتهى احلر�س والعناية بوا�سطة جمموعة من املوؤلفني اخلرباء.

واملمار�سون  ال�سيا�سات  ووا�سعو  ال�سيا�سيون  يواجهها  التي  املعرفية  الثغرات  تلك  �سد  اإىل  الدليل  هذا  ويهدف 
امل�ساركون يف عمليات بناء الد�ساتري املعا�سرة. ويتمثل هدفه الرئي�سي يف توفري اأداة م�ساعدة من الدرجة االأوىل 
ت�ستند اإىل الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واالجتاهات احلديثة يف بناء الد�ساتري. وهو مق�سم اإىل عدة ف�سول 
ميكن قراءتها كمقاطع فردية، بينما يوفر ا�ستخدام اإطار حتليلي مت�سق عرب كل ف�سل فهًما اأعمق ملجال الق�سايا 

والعنا�سر الفعالة يف عمليات تطوير الد�ساتري.

ويعك�س الدليل العملي لبناء الد�ساتري  مدى �سرورة بناء الد�ساتري بالن�سبة اإىل اإن�ساء دميقراطية م�ستدمية. ويعد 
بناء الد�ساتري عملية طويلة االأجل وتاريخية وهي غري مقيدة باحلقبة الزمنية التي ُيكتب فيها الد�ستور فعلًيا. 
ومع تركيز الدليل على الد�ساتري باعتبارها وثائق رئي�سية يف حد ذاتها، يوؤكد على فهم النظم الد�ستورية على 
نحو جممل، مبا يت�سمن املبادئ ذات ال�سلة )الف�سل 2( واحلاجة اإىل تعزيز ثقافة حقوق االإن�سان )الف�سل 3(، 
ف�ساًل عن اأحكام الت�سميم املوؤ�س�سي )الف�سلني 4 و6( واالأمناط الالمركزية للحكم )الف�سل 7(. وهو بهذا ال 
يقدم معياًرا اأو منوذًجا للد�ساتري، بل ي�ستنبط الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واملعارف احلديثة. ومن بني هذه 

الدرو�س اأن الد�ساتري قد تختلف ن�سو�سها عن تطبيقها الفعلي على اأر�س الواقع.

واأنا من موقعي هذا اإمنا اأرغب يف التعبري عن عميق امتناين للموؤلفني واملمار�سني الذين اأ�سهموا باآرائهم التي 
ا�ستقوها من خرباتهم، وكذلك حلكومة الرنويج ملا قدمته من دعم وموؤازرة. اإن الدليل العملي لبناء الد�ساتري مل 

يكن ليظهر للنور بدون جهود هوؤالء.
فيدار هيلجي�سني

االأمني العام للموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات



شكر وتقدير 

مل يكن هذا الدليل لريى النور لوال دعم واإ�سهامات العديد من االأفراد واملنظمات.

نقدر بكل امتنان اإ�سهامات املوؤلفني وغريهم من امل�ساهمني: »ماركو�س بوكينفورديه«، و»ح�سن اإبراهيم«، و»نورا 
هيدلنج«، و»�ساكونتاال كاديرجامار –راجا�سينجهام«، و»باولو�س تي�سفاجورج�س«، و»وينالك واهيو«. ونقدم جل 
تقديرنا اإىل كل من »بيبني ادهيكاري« و»�ستيفن جوميز كومب�س« و»�سوالندا جوي�س« و»�سريين حا�سم« و»توركواتو 

جاردمي« و»ويلفريدو فيالكورتا« الإ�سهاماتهم القيمة.

ونتوجه بال�سكر اإىل مراجعينا االأجالء: »تيك برا�سد دوجنانا«، و»كارلو�س األبريتو جوت�سيا«، و»نوريا ما�سومبا«، 
ونقدم  املحنكة.  وتوجيهاتهم  ال�سامل  لعملهم  ويكراماراتن«  و»جاميباثي  توهايكا«،  و»جيني  موراي«،  و»كي�ستينا 
اأن نعرب عن امتناننا  �سكرنا اخلا�س اإىل »كتيا بابجياين« مل�ساركتها اجلوهرية يف العديد من امل�سودات. ونود 
جلميع االأ�سخا�س الذين اأمدونا باأفكارهم واآرائهم احلديثة لو�سع ن�س الدليل، مبن فيهم »روؤول اأفيال اأورتيز«، 
اإلي�س«، و»�سرييل �سوندرز«، و»لينا ريكيال تاماجن« وكثريين غريهم، من بينهم فريق  و»اأندرو براديل«، و»اأندرو 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات الذين ال ي�سمح عددهم الكبري بذكرهم فردًا فردًا.

وتطويره،  امل�سروع  هذا  ت�سور  اإعداد  يف  البارز  لدورها   Interpeace منظمة  ل�سريكتنا  امتناننا  عن  ونعرب 
وي�سمل تقديرنا امل�ساهمني يف Interpeace »مي�سيل براندت« و»جيل كوتريل« و»يا�س جاي«، و»اأنتوين ريجان«.

املزيد من ال�سكر للدعم البحثي الذي قدمته »اإمييلي بينز«، و»موج فازليوجلو«، و»اإيف جرينا«، و»�سنو يل«، و»جان 
و»فيليب  فارجا�س«،  ماريا  و»اأنا  �ستوكربجر«،  و»كاجتا  �سيكيميري«،  كاترين  و»اأن  �ساتي«،  و»اأبراك  اأورجتي�س«، 

وين�سبريج«.

ونقدم جزيل ال�سكر واالمتنان للخربة التحريرية التي قدمها »جي ماثيو �سرتيدي« و»اإيف جوهان�سون«، وكذلك 
جلهود فريق الن�سر باملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، وعلى االأخ�س »نادية حن�سل زاندر«، و»حت�سني 
زيونة«. وقد كان تفاين فريق عمليات بناء الد�ساتري اأمر يفوق التقدير؛ ونتوجه ب�سكرنا اإىل كل من »ميالين الني«، 
و»جيني فاندياالن اإيزبريج«، و»روزينا اإ�سماعيل-كالرك«، و»تايوه جننجي« الإ�سهاماتهم العديدة ودعمهم لهذا 

امل�سروع.

واأخريًا ولي�س اآخرًا، نتوجه بال�سكر اإىل حكومة الرنويج ملا قدمته من م�ساندة، والتي بدونها مل يكن يف االإمكان 
اإ�سدار الن�سخة االإجنليزية لهذا الدليل.
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1 دليل عملى لبناء الد�ساتري

1 ( الهدف من هذا الفصل وملحة عامة

1 -1( ما هي الالمركزية؟

ال�سيا�سيني واملعنيني واملوؤ�س�سات متعددة  ميثل م�سطلح »الالمركزية« عدة ظواهر متنوعة. فقد اعترب كل من 
اجلن�سيات اأن الالمركزية هي احلل االأمثل مل�سكالت دول عدة، ال�سيما تلك التي متر بحقبة ما بعد النزاع. وبناء 
عليه، بات كثري من املفاهيم مرتبطًا بهذا امل�سطلح حتى اأن بع�س املخت�سني ربطوه مبعاٍن اأخرى. ويعّقد هذا 

االرتباك مهمة حتليل مفهوم الالمركزية وتطبيقه يف عملية بناء الد�ساتري. 
ويعّرف هذا الف�سل ودليل »املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات« )دليل عملي لبناء الد�ساتري( الالمركزية 
تعريفًا اأكرث عمومية باأنها توزيع �سلطات احلكم و�سالحياته بعيدًا عن املركز الوطني اإىل موؤ�س�سات اأخرى على 
فيها  مُتنح  مناطقي  م�سطلح  باأنها  الالمركزية  ف  ُتعرَّ وبالتايل  االإدارة2.  من  اأو  احلكم1  من  اأخرى  م�ستويات 

ال�سلطات وال�سالحيات اإىل م�ستويات االأقاليم واملحافظات وامل�ستوى املحلي )انظر ال�سكل 1(.

ف من خالله �سلطات الدولة يف مكان معني يف الرتتيب الراأ�سي  1   ُيق�سد مب�سطلح »م�ستوى احلكم« اجلزء من الت�سل�سل الهرمي الذي توظَّ
للدولة. وتكون امل�ستويات وطنية، اأو اإقليمية، اأو حملية.

ال�سيا�سات احلكومية يف االأقاليم، وعلى امل�ستوى املحلي، الخ. وهو يختلف عن  اإداريًا تنفيذ  2   ي�سف »م�ستوى االإدارة« بيئة موؤ�س�سية تدعم 
م�ستوى احلكم باأنه ال ير�سم ال�سيا�سات بل ينفذها فح�سب.

نماذج الحكم الالمركزي



املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات2

الشكل 1: نقل الصالحيات تصاعديًا إىل مؤسسة دولية أو إقليمية

امل�سدر: م. بوكينفورديه، الالمركزية من وجهة نظر قانونية: خيارات وحتديات )غي�سن: تران�سميت، 2010(.

تعد الالمركزية طريقًا ذا اجتاهني ي�ستخدمه املخت�سون لو�سف نقل ال�سالحيات وال�سلطة من امل�ستوى الوطني 
اإىل م�ستوى املحافظات اأو امل�ستوى املحلي من احلكم داخل الدولة، اأو 
نقل ال�سالحيات ت�ساعديًا من امل�ستوى الوطني اإىل موؤ�س�سة دولية اأو 
اإقليمية3، حيث ُي�سار اإىل هذا النقل الت�ساعدي عادة با�سم »االندماج 
نقل  انطواء  من  الرغم  وعلى  معينة.  �سالحيات  »تدويل«  اأو  االإقليمي« 
ال�سالحيات اإىل هيئات دولية على عنا�سر لنقل �سالحيات مركزية، 
يركز هذا الف�سل على �سمات الالمركزية داخل الدولة، كما يتناول ولكن باإيجاز اآثار »الالمركزية الت�ساعدية« 

واأهميتها يف نظر املمار�سني الد�ستوريني )انظر االإطار 1(.

3   ُيق�سد مب�سطلح »اإقليمي«: اأ( اإقليم عاملي )كاأوروبا، و�سرق اأفريقيا، اإلخ( وذلك يف �سياق دويل اأو اإقليمي. ب( الوحدة الفرعية بني امل�ستويني 
الوطني واملحلي )متاثل م�ستوى املحافظات اأو الواليات( وذلك يف �سياق حملي اأو مناطقي.

امل�ستوى الدويل/االإقليمي

التدويل، واالندماج االإقليمي

الالمركزية

املركز الوطني

وحدة فرعية وحدة فرعية

اإن »الالمركزية« م�سطلح عام ي�سري اإىل توزيع 
املركز  عن  بعيدًا  و�سالحياته  احلكم  �سلطات 
م�ستويات  على  اأخرى  موؤ�س�سات  اإىل  الوطني 

اأخرى من احلكم اأو من االإدارة.



3 دليل عملى لبناء الد�ساتري

االإطار 1: االندماج االإقليمي والتدويل

اأو اإقليمي. وتلتزم الدول امل�سادقة  ت�سمح الالمركزية بتوزيع ال�سالحيات داخل البلد واإىل م�ستوى دويل 
على اأغلب املعاهدات الدولية واالإقليمية بتطبيق �سروط �سريحة دولية اأو اإقليمية من خالل اآليات وموؤ�س�سات 
ُتعتمد وطنيًا. ومع ذلك، ُتن�سئ بع�س املعاهدات الدولية موؤ�س�سات دولية اأو اإقليمية م�ستقلة متار�س وظائف 
بعينها نقلتها اإليها الدول االأع�ساء يف املعاهدة )االحتاد االإفريقي، واحتاد دول جنوب �سرق اآ�سيا، واتفاقية 
التجارة احلرة ل�سمال اأمريكا، وجتمع دول �سرق اأفريقيا، وجامعة الدول العربية، اإلخ(. وقد تتطور بع�س 
هذه املوؤ�س�سات الدولية اأو االإقليمية اإىل هيئات �سبه حكومية مبرور الوقت. فطيلة العقود االأخرية واالحتاد 
االأوروبي يكت�سب �سالحيات و�سلطات اإ�سافية من الدول االأع�ساء فيه، ما اأدى اإىل اإن�ساء حكومة دولية تتمتع 
ب�سالحيات تنفيذية وت�سريعية وق�سائية. وبالرجوع اإىل التاريخ، جند اأن عملية الالمركزية »الت�ساعدية« 

املتوا�سلة قد اأدت اإىل اإن�ساء بلدان مثل �سوي�سرا، واالإمارات العربية املتحدة، والواليات املتحدة.
ومن املرجح اأال يكون »للتدويل« و»االندماج االإقليمي« اإال تاأثري غري مبا�سر وبعيد عند التفاو�س على د�ستور 
االتفاقيات  وت�سديق  توقيع  يف  عمومًا  تنظر  التي  هي  الالحقة  والربملانات  فاحلكومات  و�سياغته.  جديد 
تو�سح  كما  ولكن  الد�ستورية.  ولي�س اجلمعية  دولية  اإىل هيئات  ال�سالحيات  نقل  تن�س على  التي  الدولية 
حالة اإ�سبانيا، قد ينبغي تناول الق�سيتني يف الوقت ذاته. فعقب وفاة اجلرنال فران�سي�سكو فرانكو، تعني على 
وا�سعي الد�ستور يف الفرتة 1975-1978 النظر يف ال�سروط الد�ستورية املحتملة لالن�سمام اإىل املجموعة 

االقت�سادية االأوروبية بعد تقدمي طلب لالنت�ساب لها يف عام 1976.
على  الد�ساتري  بوا�سعي  يتعلق  ما  يف  كبرية  باأهمية  الق�سية  تلك  تت�سم  االإقليمي،  االندماج  عن  وبعيدًا 
امل�ستوى العاملي كذلك. فعلى �سبيل املثال، من �سروط االن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية اأو نظام روما 
االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية اعتماد الدولة هيكاًل د�ستورًيا معيًنا. ومن اأجل حتقيق �سروط نظام 
روما االأ�سا�سي وكذلك االن�سمام اإىل االحتاد االأوروبي، تعني على اأملانيا تعديل بع�س من اأحكام د�ستورها 
اخلا�سة بت�سليم الرعايا االأملان. واأ�سبحت املادة 16)2(* من القانون االأ�سا�سي االأملاين تن�س على ما يلي: 
»ال يجوز ت�سليم اأي مواطن اأملاين اإىل دولة اأجنبية«. وثمة الئحة خمتلفة تن�س على ت�سليم املواطنني االأملان 
اإىل الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي اأو اإىل حمكمة دولية مع مراعاة املبادئ االأ�سا�سية للدول اخلا�سعة 
للقانون. وعلى نحو اأعم، تت�سمن د�ساتري عدة يف الوقت الراهن ن�سو�سًا تخول �سراحًة نقل ال�سيادة اإىل 
موؤ�س�سات دولية )مثل املادتني 23 و24 من د�ستور اأملانيا**، واملادة 7 من د�ستور �سنغافورة***،  واملادة 70 

من د�ستور جمهورية اأفريقيا الو�سطى )2004(، واملادة 2)اأ( من د�ستور هنغاريا****(. 
وبعيدًا عن التفكري يف الفر�س امل�ستقبلية »للتدويل«  و »االندماج االإقليمي« اإبان �سياغة الد�ساتري، يتعني على 
وا�سعي الد�ساتري كذلك اإقرار ال�سالحيات التي ُنقلت بالفعل اإىل هيئات دولية اأو اإقليمية. ويف الدول التي 
متر بحقبة ما بعد النزاع )عقب انتهاء حرب اأهلية( اأو يف ظل اأو�ساع اأخرى ذات تغيري جذري )كاالنتقال 
اإىل الدميقراطية(، يتعني على وا�سعي الد�ساتري واحلكومات اجلديدة مبوجب القانون الدويل االمتثال اإىل 
االلتزامات الدولية املربمة م�سبقًا. ولذا ينبغي اأن يدرك وا�سعو الد�ساتري االلتزامات التي توجيها خمتلف 

املعاهدات التي تظل ملزمة للحكومة اجلديدة.
* القانون االأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا الفيدرالية )1949( اعتبارًا من 2010.

** امل�سدر ال�سابق.
*** د�ستور �سنغافورة )1965( اعتبارًا من 2008.
**** د�ستور هنغاريا )1949( اعتبارًا من 2007.
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تنطوي الالمركزية على جانبني: اأواًل، منح عنا�سر احلكم الذاتي مل�ستويات احلكم املحلية مبا ي�سمح لها بتنظيم 
ال�سماح  ثانيًا،  الخ.  االبتدائي،  والتعليم  ال�سحية،  كالرعاية  بنف�سها  حمددة  خدمات  اأو  وظائف  اإدارة  و/اأو 
للكيانات املحلية عن طريق و�سع نظام »للحكم امل�سرتك« بامل�ساركة يف احلكم الوطني، غالبًا من خالل غرفة 
ت�سريعية ثانية اأو عرب اإعداد قائمة »بال�سالحيات املتزامنة« التي ت�سمح لعدة م�ستويات من احلكم بتنظيم جمال 

حمدد معًا. وعادة ما يكون اجلانبان جزءًا من الالمركزية.

1 -2( أهداف الالمركزية

يتفاوت الدافع وراء اعتماد الالمركزية من دولة الأخرى، ومتثل املجموعتان التاليتان االأهداف االأكرث انت�سارًا:
• و�سع نظام فعال لتقدمي اخلدمات ي�ستند اإىل مبداأ التبعية اإذ ينبغي اأن ت�سبح اخلدمات التي تقدمها 	

بفاعلية م�ستويات اأدنى من احلكم �سمن نطاق اخت�سا�سها، وتوزيع ال�سالحيات العامة توزيعًا وا�سعًا 
لتحقيق حكم فعال وم�ستجيب، وتو�سيع نطاق احل�سول على اخلدمات احلكومية واملوارد االقت�سادية، 

والت�سجيع على م�ساركة اجلمهور يف احلكم.
• ت�سكيل هيكل حكومي تعي�س يف اإطاره املجموعات املتنوعة معًا وب�سالم، وال�سماح للجهات املعنية املمثلة 	

عرب  البالد  ا�ستقرار  دعم  وبالتايل  النظام  داخل  لها  قدم  موطئ  باإيجاد  مهم�سة  الأقاليم  اأو  الأقليات 
اإقناعها بالوالء للدولة.

غالبًا ما توؤثر االأهداف التي ت�سري يف ظل ظرف بعينه على ال�سكل العام للجهود الرامية اإىل حتقيق الالمركزية. 
وت�سري االأدبيات اإىل اأن نقل امل�سوؤوليات من م�ستوى احلكم الوطني اإىل املحلي يح�سن اخلدمات املقدمة وامل�ساءلة، 
يف حني اأن نقل ال�سلطة اإىل م�ستوى االأقاليم اأو املحافظات اأو الواليات قد ي�ستوعب التنوع العرقي ا�ستيعابًا اأف�سل. 
ومع ذلك، ينبغي توخي احلذر واحليطة عند �سياغة ال�سكل االأمثل لالمركزية، ال�سيما يف مرحلة ما بعد النزاع، 
لتجنب اأي اآثار عك�سية. فقد يوؤدي �سعف الهياكل املحلية واالفتقار 
اإىل موارد ب�سرية ماهرة اإىل اإنتاج حكم حملي فا�سد وغري كفء، 
احلركات  الت�سميم  �سيئة  العرقية  الالمركزية  تعزز  قد  بينما 

االنف�سالية اأكرث من ذي قبل.

يقدم هذا الف�سل قائمة خيارات بهدف تي�سري البحث واملفاو�سات على الت�سميم االأمثل لالمركزية. وال ُتعترب 
بناء  بعملية  املعنية  ال�سيا�سية  الفاعلة. فقد تطمح بع�س اجلهات  ال�سيا�سية  اأولوية جلميع اجلهات  الالمركزية 
ال�سلطة  على  ال�سيطرة  اإحكام  اإمكانية  بالدولة  التحكم  يوفر  ما  وعادة  املركز.  ال�سلطة يف  تركيز  اإىل  الد�ستور 
االقت�سادية الأن الدولة، ال�سيما يف البلدان النامية واالنتقالية، متثل الرتكيز ال�سائد لراأ�س املال. ولهذا، كثريًا ما 
يعمد و�سطاء ال�سلطة اإىل املناف�سة ال�سديدة لفر�س �سيطرتهم على اأجهزة الدولة على ح�ساب تقدمي اخلدمات 
يف االأقاليم وحمليًا بفاعلية. ويف واقع االأمر، ُيعترب التهمي�س املتوا�سل للمحيط من اأهم اأ�سباب تاأجيج النزاعات 

الداخلية.

هيكل  ت�سكيل  يف  الالمركزية  اأهداف  اأحد  يتمثل 
معًا  املتنوعة  املجموعات  اإطاره  يف  تعي�س  حكومي 
اأو  الأقليات  املمثلة  املعنية  للجهات  وال�سماح  وب�سالم، 
الأقاليم مهم�سة باإيجاد موطئ قدم لها داخل النظام.
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اأو عرق  وتنبثق جمموعة اأخرى من التحديات من حماوالت اختيار رموٍز للدولة من رموٍز خا�سٍة بدين جمتمع 
اأنها  بيد  �سلطتهم،  قاعدة  برت�سيخ  للحكام  امل�ستفزة  التلميحات  تلك  ت�سمح  حيث  تقاليده،  اأو  بهويته  اأو  حمدد 
تق�سي املجتمعات االأخرى يف الوقت نف�سه. اأما الرموز املحايدة اأو االلتزام ال�سارم بالقوانني امل�سادة للتمييز 

فُيحدث اأثرًا عك�سيًا، اإال اإنها قد ال ت�سمن بال�سرورة الوالء املن�سود للموؤيدين اأو املواطنني على نحو اأعم4.

1-3( عناصر الالمركزية وخصائصها

يعمل احلكم املركزي اخلال�س على تركيز ال�سالحيات واملوارد من منظور مناطقي ووظيفي. ولكن ي�سعب للغاية 
اأن  ت�سكيل حكومة مركزية خال�سة، مع اال�ستثناء املحتمل لدولة الفاتيكان والدول ال�سغرية االأخرى. فبمجرد 

من  اأي  تنقل  اأو  فرعية  هياكل  باإن�ساء  املركزية  احلكومة  تقوم 
�سالحياتها اأو مواردها اإىل الهياكل الفرعية القائمة، يتحقق �سكل 
من اأ�سكال الالمركزية. وتتخذ الالمركزية اأ�سكااًل كثرية، ما يوفر 
عدة خيارات ملواجهة خمتلف التحديات. وثمة جمموعة كبرية من 

النماذج عن�سرًا �سكليًا  اآنفًا. وغالبًا ما ي�سم كل من هذه  التي حتقق جمموعتي االأهداف املذكورتني  النماذج 
واآخر مو�سوعيًا. ويتناول هذا الف�سل تلك الق�سايا كما هو مو�سح يف ال�سكل 2.

با�سم »الالمركزية اجلغرافية«( هيكل احلكم عن  اأحيانًا  اإليه  ال�سكلي من الالمركزية )ي�سار  العن�سر  يتناول 
كل  داخل  الفرعية  الوحدات  وعدد  بالوطني،  وانتهاًء  املحلي  امل�ستوى  من  بدءًا  احلكم  م�ستويات  حتديد  طريق 
م�ستوى )انظر العمود االأي�سر يف ال�سكل 2(. وبعبارة اأخرى، يجيب هذا العن�سر على ال�سوؤالني التاليني: كم عدد 
م�ستويات احلكم اأو االإدارة يف الدولة )انظر الق�سم 3-1-1(؟ كم عدد الوحدات يف كل م�ستوى من احلكم اأو 
االإدارة )على �سبيل املثال، كم عدد االأقاليم التي يجب اإن�ساوؤها على م�ستوى االأقاليم( )انظر الق�سم 3-1-2(؟ 
ميكن الأي من ال�سوؤالني حتديد هياكل غري متناظرة، ما يعني اأن بع�س م�ستويات احلكم اأو االإدارة قد ال تتواجد 

املهمة  وتتمثل  فح�سب.  اأجزائها  بع�س  يف  بل  الدولة،  كامل  يف 
التالية االأكرث حتديدًا يف االإعداد املوؤ�س�سي الفعلي داخل الوحدات: 
فح�سب  للحكم  تنفيذي/اإداري  فرع  هناك  يكون  اأن  يجب  هل 
لتطبيق ال�سيا�سات الوطنية، اأم ينبغي وجود جمل�س ت�سريعي اأي�سًا 
يف  تف�سل  ق�سائية  �سلطة  حتى  اأو  االأقاليم  �سيا�سات  ب�سن  ُيعنى 
الق�سايا ا�ستنادًا اإىل القانون االإقليمي؟ )انظر الق�سم 3-2-3(.

اجلذور:  عميق  والنزاع  »الدميقراطية  واالنتخابات،  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  يف  واال�ستقالل«،  الفدرالية  الدولة:  »هياكل  غاي،  ي.    4
خيارات للمفاو�سات«، )�ستوكهومل: املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، 3002( �س: 861-551.

جمموعة  وثمة  كثرية.  اأ�سكااًل  الالمركزية  تتخذ 
كبرية من النماذج التي ت�سم يف االأغلب عن�سرًا �سكليًا 

واآخر مو�سوعيًا.

ال�سكلي من الالمركزية هيكل احلكم  العن�سر  يتناول 
امل�ستوى  عن طريق حتديد م�ستويات احلكم بدءًا من 
الفرعية  الوحدات  وعدد  بالوطني،  وانتهاًء  املحلي 
الفعلي  املوؤ�س�سي  النظام  عن  ف�ساًل  م�ستوى،  كل  داخل 
نحو  على  بع�سها  على  تعتمد  والتي  الوحدات  داخل 

متبادل.
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ال�سكل 2: خيارات الالمركزية

ولكن  للتطبيق.  القابل  واحلكومي  املناطقي  الهيكل  حتدد  اأن  التاريخية  واالأحداث  ال�سابقة  لالتفاقيات  ميكن 
اإعادة ت�سكيل هذا الهيكل مبا يعك�س  اإىل  اأزمة داخلية،  اأو  قد يلجاأ وا�سعو الد�ساتري، ال�سيما عقب نزاع عنيف 
االتفاقيات اأو االإ�سالحات اجلوهرية اجلديدة كما حدث يف اأملانيا عقب احلرب العاملية الثانية ويف جنوب اأفريقيا 

بعد الق�ساء على نظام التمييز العن�سري.

يقي�س العن�سر اجلوهري لالمركزية )انظر اجلانب االأمين من ال�سكل 2( كيفية ملء الهيكل ال�سكلي فعليًا بال�سلطات 
اجلوهرية )وهو ما ي�سار اإليه اأحيانًا با�سم »الالمركزية الوظيفية«(. ما ال�سالحيات الفعلية املمنوحة اإىل امل�ستويات 
االأدنى من احلكم؟ قد تت�سابه بع�س البلدان بالهيكل ال�سكلي، ولكنها تختلف اختالفًا كبريًا على �سعيد ال�سالحيات 

واالخت�سا�سات املمنوحة اإىل خمتلف امل�ستويات )وهو ما ي�سار اإليه عادة با�سم »عمق الالمركزية«(. 

خيارات الالمركزية

جوهرية�سكلية

عدد م�ستويات احلكم/االإدارة 
)انظر 1-2-3(

عدد الوحدات يف كل م�ستوى من 
م�ستويات احلكم/االإدارة

)انظر 2-2-3(

غري متناظرمتناظر
عدد م�ستويات 
احلكم/االإدارة 

مت�ساٍو عرب اأرجاء 
البالد

عدد م�ستويات 
احلكم/االإدارة يف 
بع�س املناطق اأكرب 

منه يف غريها

النظام املوؤ�س�سي )موؤ�س�سات 
تنفيذية 

 و/اأو ت�سريعية و/اأو ق�سائية على 
امل�ستوى املحلي؟ انظر 3-2-3(

عمق الالمركزية
درجات خمتلفة من الالمركزية االإدارية 

وال�سيا�سية واملالية )انظر 1-2-3(

منح ال�سالحيات اإىل الفروع املعنية على امل�ستوى 
املحلي )انظر 3-2-3(

غري متناظرمتناظر
تتمتع كل وحدة فرعية 

بال�سلطات وال�سالحيات 
اجلوهرية نف�سها

تتمتع الوحدات الفرعية 
ب�سالحيات و�سلطات 
جوهرية غري مت�ساوية 

)انظر 2-2-3(

م�ستوى احلماية القانونية �سد االإق�ساء اأحادي 
الطرف من املركز )انظر 3-3(

م�ستقل
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ويتفاوت عمق الالمركزية بني خمتلف االأنظمة بدءاً من تلك التي تت�سم باملركزية وانتهاًء بتلك التي تعترب �سديدة 
الثالثة  الالمركزية  عنا�سر  بني  التمييز  وي�ساعد  الالمركزية. 
التالية اإىل حد كبري يف تقييم درجتها الرتاكمية، اأي الالمركزية 
)انظر  املالية  والالمركزية  ال�سيا�سية،  والالمركزية  االإدارية، 

الق�سم 3-2-1(. اإىل اأي عمق يعتزم البلد حتقيق الالمركزية؟

وعلى الرغم من اأن الهيكل ال�سكلي لالمركزية بالكاد يحدد مدى عمقها، اإال اإنه ي�سيق نطاق خياراتها اجلوهرية. 
وح�سبما هو م�سار اإليه بال�سهم املوجود يف ال�سكل 2، يعتمد الهيكل ال�سكلي وال�سالحية اجلوهرية الفعلية على 
بيئة  توافر  االأدنى من احلكم  للم�ستويات  كبرية  منح �سالحيات  يتطلب  اإذ  متبادل،  نحو  على  البع�س  بع�سهما 
موؤ�س�سية مالئمة يف املقام االأول. فعلى �سبيل املثال، اإذا مل ين�س الهيكل ال�سكلي على وجود هيئة ت�سريعية منتخبة 
على امل�ستوى املحلي، ال ميكن منح هذا امل�ستوى �سالحيات ت�سريعية جوهرية. وهكذا يوؤثر اإن�ساء فروع منف�سلة 
املقايي�س )انظر  بكل  الالمركزية  املحلي على عمق  امل�ستوى  وق�سائية( على  وت�سريعية  تنفيذية  للحكم )�سلطة 

الق�سم 2-3(. 

ال يعتمد بقاء الالمركزية على هيكل وعمق توزيع ال�سالحيات فح�سب، بل وعلى حماية قانونية يوؤمنها وا�سعو 
الد�ساتري لهذا التوزيع �سد اإلغاء املركز الوطني لهذه ال�سالحيات من جانب واحد اأي�سًا )انظر الق�سم 3-3(. 
االأكرث  ال�سمة  ولعل  الالمركزية.  اأ�سكال  من  حمدد  �سكل  باأنه  »الفيدرالية«  م�سطلح  ف  يعرَّ املرحلة،  هذه  ويف 
متييزًا للهيكل الفيدرايل هي احلماية القانونية التي يوفرها للوحدات الفرعية – وهي اإطار قانوين لي�س يف و�سع 
املركز الوطني تعديله ب�سهولة على ح�ساب الوحدات الفرعية، ف�ساًل عن مراقب قانوين يكون يف الغالب ال�سلطة 

الالمركزية.  على  د�ستورية  م�ساومة  اأي  لفر�س   – الق�سائية 
فيدرالية  قانونية  عالقة  ي�سف  د�ستوري  لهيكل  ميكن  وبالتايل، 
بني خمتلف م�ستويات احلكم اأن يدعم اأي م�ساومة د�ستورية �سد 

التغريات التي يجريها املركز من جانب واحد.

كيفية  الالمركزية  يف  اجلوهري  العن�سر  يقي�س 
اأي  ملء الهيكل ال�سكلي فعليًا بال�سلطات اجلوهرية، 
االأخذ  خالل  من  قيا�سه  وميكن  الالمركزية.  عمق 
االإدارية،  الالمركزية  جوانب:  ثالثة  باحل�سبان 

وال�سيا�سية، واملالية.

توزيع  وعمق  هيكل  على  الالمركزية  بقاء  يعتمد  ال 
ال�سالحيات فح�سب، بل وعلى وجود حماية قانونية 
�سد اإلغاء املركز الوطني لهذه ال�سالحيات من جانب 

واحد اأي�سًا.
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الدول  التحديات يف  با�ستطاعة املخت�سني حتديد عدة و�سائل لت�سميم الالمركزية ب�سكل ميكنها من مواجهة 
االآثار  اإىل حتييد  وتوؤدي  اآثار عك�سية  واالإقليمية  الوطنية  الظروف  لبع�س  يكون  قد  ومع ذلك،  للنزاع.  املعر�سة 
االإيجابية لالمركزية على النزاع )انظر اجلدول 1(. وتوؤكد الدرا�سات التجريبية اأنه فيما جنحت بع�س الدول 
ولهذا،  النزاع.  حدة  من  اأحيانًا  زاد  ما  بالف�سل،  اأخرى  دول  منيت  الالمركزية،  بتحقيق  �سابق  نزاع  ت�سوية  يف 
ُيعترب حتديد ال�سكل والت�سميم املنا�سبني لالمركزية من اأ�سعب مهام وا�سعي الد�ساتري. وال يعتمد النجاح على 
اخل�سائ�س الفردية للدولة والنزاع فح�سب، بل وعلى و�سطاء ال�سالحيات امل�ساركني ومدى التزامهم ببناء االأمة. 
وقد تتباين الق�سايا املثرية للخالف تبعًا مل�ستوى الالمركزية. ففيما ينطوي نقل ال�سلطة اإىل م�ستوى االأقاليم اأو 
الواليات اأو املحافظات على نزاع من اأجل التحكم يف ال�سلطة وموازنتها، غالبًا ما تتعلق المركزية ال�سلطة ونقلها 

اإىل احلكومات املحلية بتقدمي اخلدمات.
وقد تعيق الثقافة ال�سيا�سية حتقيق الالمركزية، ال�سيما حينما ُتعلي من �ساأن فكرة ال�سلطة النهائية – �سواء يف 
ما يتعلق مبوؤ�س�سات حكومية حمددة اأو »باالأمة« بحد ذاتها. وميكن الإدراك اأهمية تطبيق القانون بالت�ساوي على 
اجلميع بغ�س النظر عن االأمر املعني اأن يعّقد عملية التحول اإىل الالمركزية، متامًا مثل افرتا�س والء املواطنني 
للدولة املركزية فقط. كما يفاقم حر�س الزعماء ال�سيا�سيني على م�ساحلهم ال�سخ�سية تلك امل�سكالت. ولتحقيق 
المركزية فعالة، ينبغي اأن يلتزم الزعماء يف جميع م�ستويات احلكم بالفكرة، وعلى االأخ�س الزعماء الوطنيني 

الذين يتعني عليهم التنازل عما يتمتعون به من نفوذ و�سلطة. وقد 
اإىل  املحلية  اأو  االأقلية  للمجموعات  ال�سيا�سيون  الزعماء  يلجاأ 
يف  رغبة  على  ينطوي  قد  والذي  الدولة  �سد  كفاحهم  ا�ستبدال 
نحو  على  الدولة  حكم  يف  للم�ساركة  مواتية  بفر�سة  االنف�سال 

م�سامل وبّناء، حتى واإن كان على امل�ستوى املحلي.
وكما يو�سح اجلدول 1، تتحول النتائج االإيجابية لالمركزية اإىل اآثار �سلبية اإذا جتاهل وا�سعو الد�ساتري الظروف 

املحيطة اأو مل يلتزموا بتحقيق الالمركزية.

مواجهة  من  ميكنها  ب�سكل  الالمركزية  ت�سميم  ميكن 
قد  ذلك،  ومع  للنزاع.  املعر�سة  الدول  يف  التحديات 
اآثار  واالإقليمية  الوطنية  الظروف  لبع�س  يكون 
نزاع  ت�سوية  يف  الدول  بع�س  جنحت  وفيما  عك�سية. 

ما بتحقيق الالمركزية، منيت دول اأخرى بالف�سل .

2( األمور املتعلقة بالظروف العيانية
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اجلدول 1: االآثار االإيجابية وال�سلبية لالمركزية

سلبية: تؤدي المركزية السلطة إلى:إيجابية: تساعد المركزية السلطة في:

احلد من اال�ستبداد على امل�ستوى الوطني.	 
تتطلب بع�س مناذج الالمركزية م�ساركة ال�سلطة، 

موزعة بذلك اإياها راأ�سيًا.

ا�ستخدم 	  ت�سيء  قد  التي  املحلية  النخب  تعزيز 
ال�سلطة.

باإ�ساءة  النفوذ  ذوي  من  امل�سالح  اأ�سحاب  يقوم  قد 
لتحقيق  املحلية  احلكومة  اأو  املجتمع  ا�ستخدام 
جذور  ا�ستئ�سال  الع�سري  ومن  اخلا�سة.  م�ساحلهم 
الف�ساد على م�ستوى احلكومات املحلية ال�سغرية والتي 

تفتقر على االأرجح اإىل الكفاءة. 
حت�سني تلبية احتياجات ال�سعب وتف�سيالته.	 

لالحتياجات  تلبية  اأكرث  املحلية  املجتمعات  اإن 
املحلية.

عدم الفاعلية نتيجة لعجز املوارد الب�سرية واملالية.	 
اأن  واأ�سغر من  اأمرها  قد تكون املجتمعات مغلوبة على 
املوارد  اإىل  الفتقارها  مالئم  نحو  على  بوظائفها  تفي 

الب�سرية واملالية الكافية.
بالد 	  داخل  املحتمل  والنزاع  التوترات  اإدارة 

ت�سم جمموعات �سكانية متنوعة.
التمتع  االأقلية  ملجموعات  الالمركزية  تتيح  قد 
حتظى  واأن  الذاتي  احلكم  درجات  من  بدرجة 
وت�سمح  اخلا�سة،  مناطقها  يف  االأغلبية  بو�سع 
قيادي  من�سب  ب�سغل  ال�سيا�سيني  لزعماءها 

معرتف به ر�سميًا على م�ستوى االأقاليم.

مبزيد 	  باملطالبة  املحلية  والنخب  ال�سيا�سيني  قيام 
من اال�ستقاللية.

اإن�ساء جمموعات اأغلبية جديدة يف االأقاليم.	 
يف  وطنية  اأقلية  ملجموعة  االأغلبية  و�سع  منح  يوؤدي  قد 
بذلك  حمواًل  جديدة،  اأقليات  اإن�ساء  اإىل  بعينه  اإقليم 

امل�سكلة اإىل مو�سع اآخر عو�سًا عن حلها.

وفاعلة 	  اإيجابية  منهجيات  تبني  على  احلث 
على �سعيد احلكم وو�سع ال�سيا�سات.

والتجريب  ال�سيا�سي  التناف�س  الالمركزية  تعزز 
اإن�ساء  طريق  عن  ال�سيا�سي  واالإبداع  ال�سيا�سي 

موارد بديلة لل�سلطة احلاكمة.

حدوث تناف�س �سلبي بني االأقاليم. 	 
والتناف�س  امل�ساواة  عدم  اإىل  الالمركزية  توؤدي  قد 
الطبيعية  املوارد  وفرة  الختالف  نظرًا  االأقاليم  بني 
عالوة  واآخر.  اإقليم  بني  العمل  وفر�س  وال�سناعات 
للوائح تدريجيًا  االأقاليم  اإ�سعاف  ي�سفر  على ذلك، قد 
بهدف اجتذاب اال�ستثمارات وروؤو�س االأموال عن حدوث 

»�سباق نحو احل�سي�س«.
تنظيم تعقيدات هيكل احلكم.	 

للمركز  وت�سمح  احلكم  عبء  الالمركزية  توزع 
واالأولويات  التحديات  على  بالرتكيز  الوطني 
على  املنا�سبة  ال�سالحيات  توزيع  عرب  الرئي�سية 

حكومات االأقاليم اأو احلكومات املحلية.

م�ساعفة العمل وتكاليف الت�سغيل.	 
ت�ساعف الالمركزية حجم املهام احلكومية وتوؤدي اإىل 
متتاق�سة يف  اأو  متداخلة  اأو  فعالة  �سيا�سات غري  وجود 
الالمركزية  النظم  تكّلف  كما  البالد.  اأرجاء  خمتلف 
اأكرث نظرًا الزدياد عدد امل�سوؤولني املنتخبني اأو املاأجورين 

يف خمتلف م�ستويات احلكم.
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من املتغريات املهمة االأخرى املرتبطة بالظروف والتي توؤثر على فاعلية الالمركزية ديناميكيات نظام االأحزاب 
ال�سيا�سية يف البالد – وعلى االأخ�س هل اأن االأحزاب موزعة 
املثال، قد يحدد مدى هيمنة  �سبيل  فعلى  اأم ال.  االأقاليم  على 
االإقليمية  االأحزاب  اأو  االأقاليم  على  املوزعة  الوطنية  االأحزاب 
امل�ستقلة على امل�سهد ال�سيا�سي االإقليمي درجَة حتول الالمركزية 

كت�سميم د�ستوري اإىل نزع مركزية القوى ال�سيا�سية5.

5   د. برانكاتي، »الالمركزية، اإذكاء النار اأم نزع فتيل النزاع االإثني واالنف�سالية«، املنظمة الدولية، 60 )2006(، �س 685-651.

ُيعترب حتديد ال�سكل والت�سميم املنا�سبني لالمركزية 
ويعتمد  الد�ساتري.  وا�سعي  مهام  اأ�سعب  من  واحدًا 
وديناميكيات  امل�ساركني  ال�سلطة  و�سطاء  على  النجاح 
ي�سيئ  وقد  البالد.  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  نظام 
اأ�سحاب امل�سالح من ذوي النفوذ ا�ستخدام الالمركزية 

لتحقيق م�ساحلهم اخلا�سة.
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3-1( تركيبة الالمركزية: إعداد الهيكل الشكلي

توفر تركيبة الالمركزية الهيكل املناطقي للبالد. وفيما يلي عدة اأ�سئلة يتعني االإجابة عليها يف هذا ال�سدد:
• اأو اختزال 	 اإ�سافة  اإىل  اأ�سباب تدفع  البالد؟ هل ثمة  اأن تعمل يف  التي يجب  كم عدد م�ستويات احلكم 

م�ستويات احلكم مقارنة بالهيكل احلكومي ال�سابق؟ ما عواقب هذا التغيري؟
• هل يتعني على جميع اأقاليم البالد تطبيق م�ستوى حكومي موحد؟	
• نة املالئم يف كل م�ستوى؟ على �سبيل املثال، على امل�ستوى املحلي، كم عدد الوحدات 	 كم عدد الوحدات املكوِّ

الذي ي�ساعف اخلدمات احلكومية املقدمة باأدنى التكاليف؟
• هل يتعني على وا�سعي الد�ساتري تاأجيل بع�س عنا�سر الالمركزية ملرحلة الحقة، وهل مبقدورهم حتقيق 	

ذلك؟
• ما اخليارات املتاحة الحقًا لتعديل الهيكل الالمركزي الداخلي؟	

3( خيارات التصميم
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ال�سكل 3: م�ستويات احلكم

3-1-1( عدد مستويات الحكم

هناك عمومًا ثالثة م�ستويات بارزة من احلكم/االإدارة هي امل�ستوى 
االأقاليم/املحافظات/الواليات، وامل�ستوى املحلي.  الوطني، وم�ستوى 
اإال اأن االأمر يختلف على اأر�س الواقع، اإذ قد ينطوي امل�ستوى املحلي، 

مثاًل، على عدة م�ستويات فرعية من احلكم/االإدارة.
وقد حتدد امل�ساومات ال�سابقة اأو االأحداث التاريخية عدد م�ستويات 
اأحيانًا هيكاًل  البالد  تختار  البلد. ومع ذلك،  اأرجاء  تتواجد على نحو متناظر يف جميع  ما  والتي غالبًا  احلكم 
خارجيًا غري متناظر، ما يوؤدي اإىل اإن�ساء م�ستويات حكم اأكرث يف بع�س اأركان البالد منه يف غريها )انظر ال�سكل 

.)4

الشكل 4: تشكيل مستويات الحكم يف السودان

م�ستوى احلكم الوطني

امل�ستوى املحلي 1 امل�ستوى املحلي 1امل�ستوى املحلي 1

امل�ستوى 
املحلي 2

امل�ستوى 
املحلي 2

امل�ستوى 
املحلي 2

امل�ستوى 
املحلي 2

امل�ستوى 
املحلي 2

 امل�ستوى
املحلي 2

امل�ستوى 
املحلي 2

نة يف اأحد م�ستويات احلكم الوحدات املكوِّ

م�ستويات 
احلكم

اأو  االأقاليم  م�ستوى  اإىل  ال�سلطة  نقل  يحمل  ما  عادة 
على  لل�سيطرة  نزاعًا  طيه  يف  املحافظات  اأو  الواليات 
مقاليد ال�سلطة وموازنتها. وتتعلق المركزية ال�سلطة 
ونقلها اإىل احلكومات املحلية بتوفري اخلدمات اأ�سا�سًا.

حكومة وحدة وطنية

حكومة جنوب ال�سودان

10 واليات 15 والية

احلكم/االإدارة املحلية )مق�سمة يف حد ذاتها اإىل ثالثة م�ستويات(
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ال يغطي م�ستوى احلكم الواقع مبا�سرة اأ�سفل امل�ستوى الوطني يف بع�س البلدان اإال اأجزاًء من املنطقة )ال�سودان 
اإ�سافيًا  املوؤقت م�ستوى من احلكم  الد�ستور  اأوجد  ال�سودان مثاًل،  وتنزانيا7(. ففي  6 و2011،  بني عامي 2005 
وفريدًا من نوعه يتمتع بال�سالحية يف جنوب ال�سودان فقط )انظر ال�سكل 4(. وطالب الثوار يف حمادثات ال�سالم 
التي اأف�ست اإىل د�ستور ال�سودان اجلديد املوؤقت بهذا امل�ستوى االإ�سايف من احلكم بهدف اإيجاد اإقليم م�سرتك 

ل�سعب جنوب ال�سودان بعد عقود من احلرب.
فرعية  وحدات  اأي  وجود  دون  الوطني  امل�ستوى  حتت  مبا�سرة  احلكم  من  املدن  م�ستوى  يقع  اأخرى،  بلدان  ويف 
حكومية بينهما. ويف اأملانيا، والأ�سباب تاريخية، ُتعترب ثالث مدٍن بلديات وواليات يف الوقت نف�سه، ما يلغي م�ستوى 
اأملانيا )رئي�س وزراء والية هامبورغ وحاكمها هو نف�سه عمدة مدينة  اأجزاء اأخرى من  احلكم الثالث القائم يف 

هامبورغ( )انظر ال�سكل 5(.
ال�سكل 5: ت�سكيل م�ستويات احلكم/االإدارة يف اأملانيا

وقد اأدرج وا�سعو الد�ساتري يف بلدان اأخرى م�ستوى اإ�سافيًا من االإدارة يف الوحدات الفرعية املناطقية االأكرب. 
اأق�سية  املقاطعات  يف  يوجد  �سوي�سرا،  ففي  �سيا�ساتها.  تطبيق  يف  احلكومات  االإدارية  الوحدات  تلك  وتدعم 
كوحدات اإدارية لتطبيق �سيا�سات املقاطعات. ومع ذلك، ال حتتاج املقاطعات االأ�سغر اإىل هذه الوحدات الإدارة 

�سوؤونها وبالتايل ال يوجد فيها اأق�سية اإدارية8.

6  املادة 24 من الد�ستور الوطني املوؤقت لل�سودان )2005(.
7   املادة 2 من د�ستور تنزانيا اعتبارًا من عام 1995.

8   نظرًا الأن د�ستور كل مقاطعة ينظم هيكلها االإداري اأو احلكومي، ال ين�س الد�ستور ال�سوي�سري على اإن�ساء م�ستويات اإدارية.

13 والية

امل�ستوى الوطني

ثالث )مدن( واليات

احلكم/االإدارة املحلية )مق�سمة يف حد ذاتها اإىل ثالثة م�ستويات(
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ال�سكل 6: ت�سكيل م�ستويات احلكم/االإدارة يف �سوي�سرا

واالأهم من ذلك هو اأن جمرد وجود هيكل غري متناظر ذي م�ستويات متنوعة من احلكم اأو االإدارة ال ي�سري يف حد 
احلكم  م�ستوى  يوؤثر  فبينما  الالمركزية.  م�ستوى  اإىل  ذاته 
االإ�سايف يف جنوب ال�سودان تاأثريًا كبريًا على التوازن ال�سيا�سي 
�سرطًا  واعتباره  جوهرية  �سالحيات  من  به  يحظى  ملا  نظرًا 
غري  االإدارية  للم�ستويات  لي�س  ال�سالم،  معاهدة  الإبرام  رئي�سيًا 

املتناظرة يف �سوي�سرا اأي تاأثري فعلي.

3-1-2( تصميم الوحدات املناطقية تحت إطار أحد مستويات الحكم

اإىل جانب عدد م�ستويات احلكم/االإدارة، ينبغي اأن يحدد وا�سعو الد�ساتري عدد الوحدات احلكومية/االإدارية يف 
كل من تلك امل�ستويات. وُتعترب معايري ت�سكيل هذه الوحدات الفرعية ذات اأهمية ق�سوى. فعلى الرغم من اأن هذه 
املعايري ُيحددها يف اأغلب االأحيان طابع نزاع �سابق، ميكن لوا�سعي الد�ساتري اإن�ساء وحدات فرعية على اأ�سا�س 
اجلدوى االقت�سادية واالإدارية اأو كفاءة كل وحدة اأو هويتها. وقد ال يتحقق االختيار القائم على مزايا كل خيار 
الأن اإقرار الد�ستور قد ي�ستند اإىل جناح معاهدة �سالم ت�ستلزم وجود وحدات فرعية حكومية قائمة على الهوية 
)البو�سنة والهر�سك، وال�سودان، الخ(. وقد يوؤدي حتديد وحدات فرعية اعتمادًا على معيار الهوية اإىل دائرة من 
توزيع ال�سالحيات املركزية الأنه غالبًا ما تطلب كل وحدة فرعية امتيازات متوا�سلة اإ�سافية تعزز هويتها اخلا�سة 
)كتالونيا يف اإ�سبانيا(. وقد توؤدي الوحدات الفرعية القائمة على الهوية اإىل اإيجاد اأقليات جديدة الأنه نادرًا ما 
يتواجد يف الوحدات الفرعية املناطقية هوية واحدة. كما اأن عدم مراعاة م�سالح هذه االأقلية اجلديدة ب�سورة 
مالئمة قد يوؤجج النزاع. وعلى �سعيد اآخر، فاإن اإيثار »احلجم االأمثل« اقت�ساديًا ا�ستنادًا فقط اإىل معايري من 
قبيل البنية التحتية واخل�سائ�س اجلغرافية واملوارد واالإمكانات ال ي�سمن بال�سرورة حتقيق حكم فاعل وكفوؤ. 
ويف حال جتدد النزاع العرقي ال�سيا�سي والتهمي�س على م�ستوى الوحدة الفرعية نتيجة لر�سم حدودها، لن يوؤدي 
هذا اإىل ف�س النزاع بل ينقله اإىل م�ستويات اأدنى فح�سب. وهكذا، يلزم اللجوء اإىل مزيج من املنهجيات الإن�ساء 

امل�ستوى الوطني

20 مقاطعة + 6 اأن�ساف مقاطعات

اأق�سية )يف 12 مقاطعة و3 اأن�ساف مقاطعات(

احلكم املحلي

على  فرعية  وحدات  الد�ساتري  وا�سعو  ين�سئ  اأن  ميكن 
كل  كفاءة  اأو  واالقت�سادية  االإدارية  اجلدوى  اأ�سا�س 
اإن�ساء  ال�سالم  معاهدة  ت�ستدعي  وقد  هويتها.  اأو  وحدة 

وحدات فرعية حكومية قائمة على الهوية.
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وحدات ميكنها اال�ستمرار اقت�ساديًا وتقبلها ال�سعوب املعنية9. ويو�سح النقا�س املتوا�سل يف نيبال ب�ساأن معايري 
ر�سم احلدود الداخلية التحديات املرتبطة بحل مثل تلك الق�سايا )انظر االإطار 2(.

االإطار 2: مناق�سة ت�سكيل نظام حكم المركزي يف نيبال*

اإطار  يف  الواليات  وحدود  واأ�سماء  عدد  نيبال  يف  �سالحياتها«  وتوزيع  الدولة  هيكلة  اإعادة  »جلنة  ناق�ست 
الهوية واجلدوى  بناء على  الفرعية  الوحدات  ر�سم حدود  واأي�سًا  امل�ستقبلي،  الالمركزي/الفدرايل  الهيكل 
االقت�سادية واالإدارية وتوزيع املوارد وغريها من العوامل. وقد اأُعدت خريطتان بديلتان وفق تلك البارامرتات 

ت�سم االأوىل 14 حمافظة، بينما ت�سم االأخرى 6 حمافظات.
* انظر مركز احلوار الد�ستوري بنيبال، اأخبار جديدة عن العملية الد�ستورية ومركز احلوار الد�ستوري، 18 كانون الثاين/يناير 2010.

ومن الق�سايا املهمة االأخرى هي هل يجب اأن يت�سمن الد�ستور خيارًا ي�سمح بتعديل احلدود الداخلية بعد الت�سديق 
اأن�ساأت احلدود الداخلية مزيدًا من  اأن ي�سارك يف تلك العملية. وكلما  عليه، واإن كان احلال كذلك، من ينبغي 
العملية على  تلك  امل�ساألة. وتنطوي  تلك  ازدادت ح�سا�سية  االإدارية،  االأق�سية  الكيانات ذاتية احلكم عو�سًا عن 
عن�سرين هما احلق يف املبادرة واحلق يف التقرير. ويف اإطار نظم �سديدة املركزية، مُينح هذين احلقني ح�سريًا 
على  اآخر  د�ستور  ين�س  وقد  )بــنن10(.  ه  و�سنِّ عادي  قانون  اقرتاح  الت�سريعي عرب  كاملجل�س  وطنية  موؤ�س�سة  اإىل 
فح�سب،  الوطني  الت�سريعي  املجل�س  اأع�ساء  اأغلبية  اأ�سوات  ي�ستدعي  ال  الداخلية  احلدود  يعدل  قانون  �سن  اأن 
اأخرى  بلدان  وت�سرتط  )بلجيكا11(.  اأي�سًا  القانون  بهذا  املتاأثرة  للمجموعات  املمثلني  النواب  ثلثي  واأ�سوات  بل 
موافقة املجال�س الت�سريعية يف االأقاليم املتاأثرة بالقانون عليه )ماليزيا12(. واإىل جانب الت�سويت الت�سريعي على 

امل�ستويني الوطني واملحلي، قد ي�سرتط الد�ستور اإجراء ا�ستفتاء عام ملواطني الوحدات الفرعية )�سوي�سرا13(.

3-2( تحديد عمق الالمركزية

بعيدًا عن الهيكل ال�سكلي لالمركزية، يتعني على وا�سعي الد�ساتري اأن ي�سعوا يف اعتبارهم كذلك عمق الالمركزية 
)ي�سار اإليه يف هذا الف�سل اأي�سًا با�سم »الالمركزية اجلوهرية«( الذي حتدده ال�سالحيات الفعلية املنقولة من 

املركز اإىل م�ستويات احلكم االأدنى. واأثناء حتري هذا العمق، ينبغي بحث الق�سايا التالية بحر�س بالغ:

• ما الوظائف االإدارية وال�سيا�سية واملالية التي ينبغي اأن ينزع وا�سعو الد�ساتري مركزيتها واإىل اأي م�ستوى 	
من م�ستويات احلكم؟

• غري 	 نحو  على  اأم  الدولة  اأقاليم  بني  بالت�ساوي  ال�سالحيات  حتويل  الد�ساتري  وا�سعي  على  يتعني  هل 
متناظر بناء على الظروف اخلا�سة بكل حالة )الكثافة ال�سكانية، االأقليات، اإلخ(؟

9   ج. باي�سلري، »الفيدرالية املناطقية مقابل الفيدرالية االإثنية وال�سخ�سية: ق�سايا وممار�سات« )2008(،
  http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive

10  املادة 150 من د�ستور بنن )1990(.
11  املادة 4 من د�ستور بلجيكا )1994( اعتبارًا من عام 2008.

12  املادة 2 من د�ستور ماليزيا )1957( اعتبارًا من عام 1994.
13  املادة 53 من د�ستور االحتاد ال�سوي�سري )1999( اعتبارًا من عام 2010.
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• هل يجب اأن تعمل بع�س امل�ستويات كوكالء اإداريني مل�ستوى اأعلى فح�سب؟ وهل يجب اأن حتظى م�ستويات 	
اأخرى من احلكم ب�سلطة احلكم الذاتي؟

• اأي من فروع احلكم الثالثة يتعني على وا�سعي الد�ساتري و�سعه يف امل�ستويات االأدنى؟	

ميثل ال�سكل 7 الهيكل ال�سكلي لالمركزية يف فرن�سا و�سوي�سرا. وعلى الرغم من اأنهما يبدوان مت�سابهني، اإال اأن 
احلكم يف فرن�سا – حتى بعد اإ�سالحات نزع املركزية يف عام 1982 – اأكرث مركزية بكثري من احلكم يف �سوي�سرا 
ال�سكلي للحكم ال  الهيكل  اأن  الهرمية  االأ�سكال  وتوؤكد  الدول المركزيًة.  اأكرث  الكثريون واحدة من  التي يعتربها 
يحدد درجة الالمركزية اجلوهرية، بل اأن عمق الالمركزية يعتمد باالأحرى على ال�سالحيات واملوارد املخ�س�سة 
اأكرث  ب�سلطات و�سالحيات م�ستقلة  �سوي�سرا  املقاطعات يف  تتمتع  املثال،  �سبيل  فعلى  املختلفة.  مل�ستويات احلكم 
منها يف اأقاليم فرن�سا، وهو ما يتج�سد مثاًل يف �سلطة زيادة ال�سرائب التي تتمتع بها املقاطعات. وعلى الرغم من 
اأن االأق�سية ال�سوي�سرية متثل وحدات اإدارية حم�سة تدعم تطبيق �سيا�سة املقاطعات، اإال اأن زعماءها ُينتخبون 
انتخابًا، يف حني تعنيِّ الرئا�سة »احلكام« الفرن�سيني الذين يعملون كوكالء يف االأق�سية ويطبقون �سيا�سة احلكومة 

املركزية.
ال�سكل 7: هياكل الالمركزية يف فرن�سا و�سوي�سرا

* مل يجر اأخذ نواحي دوتر-مري الفرن�سية باالعتبار

3-2-1( األبعاد اإلدارية والسياسية واملالية لالمركزية
عمق  ويتفاوت  احلكم.  من  خمتلفة  م�ستويات  اإىل  وال�سالحيات  ال�سلطة  منح  اجلوهرية  بالالمركزية  يق�سد 
�سديدة  تعترب  التي  بتلك  وانتهاًء  �سديدة  مبركزية  تت�سم  التي  تلك  من  بدءًا  االأنظمة  خمتلف  بني  الالمركزية 
االإدارية،  الالمركزية  وهي  الثالث  عنا�سرها  درا�سة  ينبغي  بدقة  الالمركزية  م�ستوى  ولقيا�س  الالمركزية. 
به  تتمتع  الذي  اال�ستقالل  حجم  االإدارية  بالالمركزية  وُيق�سد  املالية.  والالمركزية  ال�سيا�سية،  والالمركزية 
الكيانات احلكومية غري املركزية مقارنة باحلكومة املركزية. اأما الالمركزية ال�سيا�سية فتقي�س حجم ما ت�سمح به 
ُيق�سد  واأخريًا،  النيابي.  كالتمثيل  للحكم  ال�سيا�سية  للوظائف  تقلد  من  الفرعية  للوحدات  املركزية  احلكومات 
بالالمركزية املالية م�ستوى تفوي�س احلكومات املركزية للم�سوؤوليات املالية اإىل الوحدات الفرعية. وفيما ي�سهل 

�سوي�سرا

23 مقاطعة
)ثالث منها مق�سم 

اإىل ن�سفي مقاطعة(
نحو 149 ق�ساء )2008( )املقاطعات

ال�سغرية جدًا ال ت�سم اأق�سية(

2636 ناحية )2009(

فرن�سا

26 اإقليمًا

96 دائرة
342 ق�ساء

4039 مقاطعة

36682 ناحية
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التمييز بني تلك العنا�سر الثالثة القيا�س، فاإن حتقيق المركزية فعالة يتطلب التن�سيق بينها. ف�ستظل المركزية 
واملالية  االإدارية  الالمركزية  تدعم  مل  اإذا  بال�سحالة  تت�سم  ال�سلطة 
هذه  بالتف�سيل  و�سنناق�س  وتتبعانها.  ال�سيا�سية  الالمركزية  مثاًل 

العنا�سر الثالثة.

الالمركزية اإلدارية
لالمركزية االإدارية ثالثة اأ�سكال متنوعة هي اإزالة تركيز ال�سلطات، وتفوي�سها، ونقلها، علمًا اأن كل �سكل ينطوي 

على ا�ستقالل اإداري اإ�سايف )انظر ال�سكل 8(.
ال�سكل 8: اإزالة تركيز ال�سلطات،وتفوي�سها، ونقلها: الفروق

اإزالة تركيز ال�سلطات التفوي�س نقل ال�سلطات

امل�ستوى الوطني الهوية املوؤ�س�سية
االإ�سراف/العالقة بني االأ�سيل والوكيل
امل�ستوى املحليحتويل ال�سالحيات

امل�سدر: م. بوكينفورديه، الالمركزية من وجهة نظر قانونية: خيارات وحتديات )غي�سن: تران�سميت، 2010(.

حتدث اإزالة تركيز ال�سلطات عندما تنقل احلكومة املركزية م�سوؤولية تطبيق �سيا�سة ما اإىل مكاتبها امليدانية، 
حيث يغري هذا النقل التوزيع اجلغرايف لل�سلطة مع بقاء امل�سوؤولية وال�سالحية يف يد احلكومة املركزية. وال تنقل 
اإزالة تركيز ال�سلطات ال�سالحيات الفعلية اإىل م�ستويات اأدنى من احلكم، وهي لذلك ال تن�سئ م�ستويات اإ�سافية 
من احلكم. فعلى �سبيل املثال، ُتعترب املدار�س الثانوية ق�سية وطنية تخ�سع لقانون وطني وتديرها وكاالت وطنية 
ودفع مرتباتهم – اأي اأن جميع املهام  املعلمني  وتعيني  الدرا�سية،  املناهج  وو�سع  واإدارتها،  املدار�س،  – اإن�ساء 

ُينفذها امل�ستوى الوطني. ولكن نظرًا الأن املدار�س الثانوية تنت�سر يف جميع 
اأرجاء البالد ولي�س يف العا�سمة فح�سب، يوفد موظفون ومعلمون وطنيون 

اإىل جميع اأرجاء البالد الإدارتها دون تغيري طبيعة املوؤ�س�سة الوطنية.

وظائف  بعدة  املعنية  االإدارية  وامل�سوؤوليات  القرار  �سنع  م�سوؤوليات  الالمركزية  احلكومة  نقل  التفوي�س  يتطلب 
اآخر من م�ستويات احلكم. وميثل التفوي�س عالقة بني االأ�سيل )احلكومة املركزية( والوكيل  عامة اإىل م�ستوى 
�سئياًل  قدرًا  متيحة  مت�سددة  مركزية  �سيطرة  على  تنطوي  وقد  االإ�سراف،  درجة  وتتفاوت  املحلية(.  )املوؤ�س�سة 

ومالية.  و�سيا�سية،  اإدارية،  المركزية  هناك 
التن�سيق  فعالة  المركزية  حتقيق  وي�ستدعي 

بني االأنواع الثالثة.

تركيز  اإزالة  االإدارية  الالمركزية  تعني 
ال�سلطات، اأو تفوي�سها، اأو نقلها.
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من حرية التقدير على امل�ستوى االأدنى. وعلى النقي�س من ذلك، قد تخ�س�س احلكومة املركزية م�سوؤولية اإدارة 
ال�سيا�سة وتطبيقها اإىل الوحدات الفرعية تخ�سي�سًا كليًا على الرغم من فر�سها لاللتزام بالتوجيهات الر�سمية. 
فعلى �سبيل املثال، مازالت املدار�س الثانوية ُتعترب موؤ�س�سات وطنية تخ�سع لقوانني وطنية، بيد اأن التنفيذ يقع على 

عاتق الوحدات الفرعية باإ�سراف عام من وزارة الرتبية. 

وميثل نقل ال�سلطات اأقوى اأ�سكال الالمركزية، وهو ينطوي على نقل اأو حتويل جمموعة �سالحيات اإىل حكومات 
اإما �سالحيات حمدودة  املجموعة  تت�سمن  فقد  ثمة مناذج عدة.  اأخرى،  ومرة  املحلية.  اأو احلكومات  االأقاليم 
اأو قد تكون  لتطبيق جمموعة قوانني وطنية تتعلق مبجال معني مع قدر كبري من حرية التقدير ب�ساأن التطبيق، 
اأ�سبه باحلكم الذاتي من حيث ممار�سة الوحدة الفرعية ل�سالحيات ت�سريعية فت�سع القواعد واملعايري وتر�سم 
فقط،  حمدود  ب�سكل  املركزية  احلكومة  تتدخل  قد  ال�سلطات،  نقل  لدرجة  وتبعًا  واالإ�سرتاتيجيات.  ال�سيا�سات 
يعد  مل  الأنه  ال�سيا�سية  الالمركزية  من  ما  درجة  ال�سلطات  نقل  ي�سحب  اأن  ويجب  االإطالق.  على  تتدخل  ال  اأو 
للحكومة املركزية احلق يف فر�س قوانني جزائية على الوحدات الفرعية، وينبغي اأن يتقلد الناخبون تلك امل�سوؤولية 
بالت�سويت يف انتخابات عامة. مثال، ُتعترب املدار�س الثانوية ق�سية حملية تخ�سع لقانون حملي وتديرها وكاالت 
اأن جميع  – اأي  املعلمني ودفع مرتباتهم  الدرا�سية، وتعيني  املناهج  واإدارتها، وو�سع  املدار�س،  – اإن�ساء  حملية 

املهام ُينفذها امل�ستوى املحلي. وتن�سق الوحدات املحلية فيما بينها �سيا�سة التعليم اخلا�سة بالبالد.

الالمركزية السياسية

وتعيينهم من  املحليني  امل�سوؤولني  اختيار  نقل �سالحيات  اأ(  ال�سيا�سية على عن�سرين هما:  الالمركزية  تنطوي 
احلكومات املركزية اإىل احلكومات املحلية؛ ب( نقل �سلطة هيكلة احلكم اإىل م�ستوى االأقاليم اأو امل�ستوى املحلي. 
وميكن ت�سمية العن�سر االأول بالالمركزية االنتخابية التي تتيح للناخبني انتخاب ممثليهم يف الوحدات الفرعية 
االإقليمية اأو املحلية. ومع ذلك، لن يكون يف مقدور املواطنني التاأثري على ال�سيا�سة اإال بدرجة حمدودة اإذا ظلت 
م�سوؤولية و�سع ال�سيا�سات يف يد امل�ستوى االأعلى. فعلى �سبيل املثال، ينتخب ال�سوي�سريون روؤ�ساء االأق�سية، لكن 
�سالحيات هوؤالء ت�سمل فقط تطبيق التوجيهات االإدارية الواردة من املقاطعات )انظر اأعاله(. وبالتايل ميكن 
ت�سعها  التي  اجلوهرية  ال�سيا�سات  عن  ولي�س  التطبيق،  عن  فقط  م�سوؤولني  االأق�سية  روؤ�ساء  اعتبار  للمواطنني 

املقاطعات.
اإن تعزيز العن�سر الثاين من الالمركزية ال�سيا�سية ي�ستدعي - عالوة على ال�سماح للناخبني باختيار قيادتهم 
املحلية – وجود ممار�سة وترتيب هيكلي يتيحان للم�ستوى املحلي �سياغة املهام املنقولة اإليه من املركز الوطني 
ومراقبتها وتقييمها. وُيجري ذلك هيئات ت�سريعية اأو �سبه ت�سريعية متتد اخت�سا�ساتها لت�سمل ت�سميم وتف�سيل 

ق�سايا ال�سيا�سات املحولة اإليها من احلكومة الوطنية. 
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ال�سكل 9: اأمثلة عن الالمركزية ال�سيا�سية

الالمركزية املالية
ال�سلطات  ا�ستطاعة  يكون يف  لن  كافية،  مالية  موارد  فدون  املايل.  اال�ستقالل  املالية درجة  الالمركزية   حتدد 
امل�ساءلة  اإ�سعاف  اإىل  يوؤدي  ما  واف،  نحو  على  اإليها  املوكلة  اجلديدة  باملهام  اال�سطالع  املحلية  اأو  االإقليمية 
اأخرى  تاأجيلها من فاعلية عنا�سر  اأو  املالية  اإق�ساء الالمركزية  وال�سرعية. عالوة على ذلك، غالبًا ما يقو�س 

من الالمركزية.
– اأيُّ  االإنفاق  اأ( تعيني م�سوؤولية  الدول الالمركزية:  الت�سميم املايل يف  يت�سم بها  وثمة ثالثة عنا�سر رئي�سية 
م�ستوى يقوم بال�سداد؛ ب( تعيني م�سوؤولية زيادة االإيرادات – اأيُّ م�ستوى يفر�س ال�سرائب؛ ج( االنتقاالت بني 
م�ستويات احلكم – كيف تقت�سم م�ستويات احلكم املختلفة االإيرادات وت�سوي حاالت اختالل التوازن. ول�سمان 
حتقيق اإدارة فعالة، يجب اأن تقرتن القدرة على تعيني املهام واالخت�سا�سات بتعيني م�سوؤولية االإنفاق – يتعني على 
ترتبط  ما  غالبًا  االإنفاق  م�سوؤولية  باأن  االفرتا�س  يتم  وقد  تكاليفها.  ي�سدد  اأن  ما  ملهمة  املوؤدي  احلكم  م�ستوى 
مب�سوؤولية زيادة االإيرادات، اأو �سالحية رفع ال�سرائب، اإال اأن هذا ال يتواجد يف كل االأماكن. وثمة اأ�سباب جوهرية 
تدفع اإىل حتقيق التوازن ال�سحيح يف هذا ال�سدد. فاإذا منح الد�ستور اجلزء االأكرب من �سلطة فر�س ال�سرائب 

امل�ستوى الوطني امل�ستوى الوطني

ينقل اأحد جماالت االخت�سا�س
ه بوا�سطة القانون، اأو  يوجِّ

املرا�سيم، اأو االأوامر

امل�ستوى املحلي
�سلطة جوهرية لتنظيم اأحد جماالت 

االخت�سا�س )مبا يف ذلك �سلطة �سن القوانني(

امل�ستوى املحلي
وظيفة اإدارية، ينفذ التوجيهات الواردة من 

امل�ستوى الوطني

 امل�ساءلة على طريقة 
التنفيذ واملحتوى

تقت�سر امل�ساءلة على طريقة 
التنفيذ ولي�س على املحتوى

ال�سعبال�سعب

ينتخب ينتخب

 �سيطرة قوية
  �سيطرة حمدودة/�سديدة ال�سعف 

امل�سدر: م. بوكينفورديه، »الالمركزية من وجهة نظر قانونية: خيارات وحتديات« )غي�سن: تران�سميت، 2010(.
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ال�سرائب ال�سرورية الإدارة  اأدوات  اإىل  الوطنية  اأو احلكومات املحلية، �ستفتقر احلكومة  االأقاليم  اإىل حكومات 
�سلطات  الوطنية  احلكومة  منح  يوؤدي  وباملثل،  الكلي.  االقت�ساد 
ف�سل  يقو�س  فقد  وخيمة.  عواقب  اإىل  كافة  ال�سرائب  فر�س 
القائم بني  الرابط  االإيرادات  االإنفاق عن م�سوؤولية زيادة  �سلطة 
لتوفري  املفرو�سة  ال�سرائب  اأي  وتكاليفه،  العام  االإنفاق  مزايا 
التمويل الالزم بحيث ال يوؤدي الف�سل اإىل تعزيز امل�سوؤولية املالية بني ال�سيا�سيني االإقليميني واملحليني وناخبيهم.

وبناء عليه، يتعني على وا�سعي الد�ساتري مراعاة املبداأين التاليني عند حتديدهم هل ينبغي منح �سالحية رفع 
ال�سرائب واالإنفاق اإىل احلكومات االإقليمية اأو املحلية اأم ال: اأ( ينبغي اأن تكون االإيرادات املخ�س�سة للحكومات 
التي  – لتمويل جميع اخلدمات املقدمة حمليًا  – على االأقل للحكومات الرثية منها  اأو املحلية كافية  االإقليمية 
املحلية من  االإيرادات  املحلية جمع  يتعني على احلكومة  رئي�سية. ب(  ب�سفة  املحليني  ال�سكان  �سالح  ت�سب يف 
ال�سكان املحليني امل�ستفيدين من اخلدمات املحلية. فتاأمني رابط قوي بني ال�سرائب املدفوعة واملزايا التي يتم 

تلقيها يعزز م�ساءلة امل�سوؤولني املحليني وبالتايل تقدمي اخلدمات احلكومية اأي�سًا.
كما �سبق واأو�سحنا، غالبًا ما يوجد خلل يف التوازن بني ال�سرائب واالإنفاق من حيث اأن امل�ستوى الوطني يتوىل 
م�سوؤوليات  مينح  لكنه  ال�سرائب  من  االأكرب  اجلزء  جمع  عادة 
والذي ت�سطر  املحلي  اأو  االإقليمي  امل�ستوى  اإىل  الرئي�سية  االإنفاق 
ما  وهو  كاإيرادات،  جمعه  ميكنها  مما  اأكرث  اإنفاق  اإىل  حكوماته 
ا�سم  عليها  يطلق  للتحويل  �سابق  مايل  عجز  حاالت  اإىل  يوؤدي 
حاالت خلل التوازن الراأ�سي. كما تتواجد اأي�سًا حاالت خلل توازن 
اأفقي اأي بني امل�ستويات املحلية، اإذ ال تتمتع جميع حكومات امل�ستوى املحلي باإمكانيات حتقيق االإيرادات نف�سها 
ال يقيمون يف جميع االأقاليم، وال تتكبد جميعها التكاليف ذاتها – فبع�س االأقاليم تقدم خدمات  – فاالأغنياء 
اإ�سافية، اأو يقيم فيها عدد اأكرب من ال�سكان. جتعل حاالت خلل التوازن تلك التحويالت بني م�ستويات احلكم – 
الراأ�سية اإذا انتقلت املدفوعات من احلكومة الوطنية اإىل احلكومات املحلية، واالأفقية اإذا انتقلت بني احلكومات 
املحلية – اأمرًا حتميًا. وي�سمل م�سطلح »امِلنح« التحويالت من م�ستويات احلكم االأعلى اإىل االأدنى. وبناء على نوع 
املنحة – منح ذات اأغرا�س عامة، اأو منح خا�سة، اأو اإعانات حكومية، اأو منح اإ�سافية – وال�سروط املرتبطة بها، 

توؤدي تلك التحويالت اإىل زيادة ا�ستقاللية الوحدات الفرعية.

غالبًا ما يقو�س اإق�ساء الالمركزية املالية اأو تاأجيلها 
ويجب  الالمركزية.  من  اأخرى  عنا�سر  فاعلية  من 
املهام  توزيع  االإنفاق  �سالحية  منح  ي�ساحب  اأن 

واالخت�سا�سات.

باإمكانيات  املحلي  امل�ستوى  حكومات  جميع  تتمتع  ال 
بني  التحويالت  اأن  كما  نف�سها،  االإيرادات  حتقيق 
م�ستويات احلكم من احلكومة الوطنية اإىل احلكومات 

املحلية واأي�سًا بني احلكومات املحلية اأمر حتمي.
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ال�سكل 10: اخت�سا�سات حتقيق االإيرادات: اأمثلة من �ستة بلدان

إيرادات الضرائب في األرجنتين

إيرادات الضرائب في ماليزيا

إيرادات الضرائب في أستراليا

إيرادات الضرائب في جنوب أفريقيا

إيرادات الضرائب في كندا

إيرادات الضرائب في سويسرا

%0.22

%3.33 %3.56

%37.78

%1.77 %0.88

%62.01

%94.90 %95.56

%21.41

%32.29
%46.30

%15.27

%81.80

%9.78

%42.19

%48.04

%2.93

 املستوى املحليمستوى األقاليماملستوى املركزي

املصدر: صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي لإلحصائيات املالية الحكومية 2008، 32 )واشنطن: صندوق النقد الدولي، 2008(.

3-2-2( الالمركزية املتناظرة وغري املتناظرة

جميع  يف  متناظرًا  واملالية  وال�سيا�سية  االإدارية  االأ�سعدة  على  الالمركزية  عمق  يكون  اأن  بال�سرورة  يجب  ال 
اتفق  فاإذا  فعالة.  �سيا�سية  كاأداة  املتناظرة  غري  الالمركزية  تظهر  قد  االأمر،  واقع  ويف  البالد.  اأرجاء 
املنطقي  من  يكون  بعينها،  اأقاليم  بني  الداخلي  النزاع  من  للحد  الالمركزية  حتقيق  على  الد�ساتري  وا�سعو 
)اآت�سيه(،  واإندوني�سيا  )اأوالند(،  فنلندا  يف  احلال  هو  كما  فح�سب،  االأقاليم  لتلك  ذاتي  حكم  منح  اإذن 
ال�سودان(،  )جنوب  وال�سودان  )مينداناو(،  والفلبني  )بورنيو(،  وماليزيا  اجلنوبية(،  )تريول  واإيطاليا 
ال�سكلي  بالهيكل  لالمركزية  اجلوهري  العمق  يف  الفروق  االأنظمة  تلك  بع�س  وجتمع  )زجنبار(.  وتنزانيا 
االأقاليم  بع�س  الد�ستور  مينح  ما  كثريًا  ذلك،  ومع  وتنزانيا.  ال�سودان  يف  احلال  هو  كما  للبالد،  املتناظر  غري 
)اإندوني�سيا14 متناظر  �سكلي  هيكل  على  احلفاظ  مع  مثاًل،  الثقافة  اأو  اللغة  �سعيد  على  اأكرب   �سلطة 

 والفلبني15 (.

14 املادة 18 اأ/ب من د�ستور اأندوني�سيا )1945( اعتبارًا من عام 2002.
15 املادة 10 من د�ستور الفلبني )1986(.
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الدين،  اأو  العرق  على  بناء  االأقاليم  بني  التي متيز  املتناظرة  الرتتيبات غري  على  الوطنيون  يعرت�س  ما  وغالبًا 
زاعمني باأن هذه الرتتيبات تنذر مبزيد من التق�سيم وتعزز امليول االنف�سالية. ولكن اأقاليم االأقليات التي عانت 
على مر التاريخ من التهمي�س والتمييز تطالب يف اأغلب االأحيان باحلكم الذاتي ك�سرط لدعم الد�ستور. وا�ستنادًا 
اإىل نقاط القوة ال�سيا�سية الن�سبية للجهات املعنية امل�ساركة، تتفاوت الرتتيبات غري املتناظرة تفاوتًا كبريًا. فقد 

�سممت بع�س البلدان )اململكة املتحدة واإ�سبانيا( اأنظمة المركزية خمتلفة لكل اإقليم )انظر االإطارين 3 و4(.

االإطار 3: درا�سة حالة: الالمركزية غري املتناظرة يف اململكة املتحدة 

طبقت اململكة املتحدة عدة ت�ساميم لالمركزية على ا�سكتلندا 
من  خمتلفة  م�ستويات  اإياها  مانحة  ال�سمالية  واأيرلندا  وويلز 
التفوي�س مقارنة باإجنلرتا التي ي�سن برملانها القوانني لتنفذها 

االإدارة الوطنية.
تنفيذية منبثقة عن منوذج  و�سلطة  برملان  ا�سكتلندا  ويوجد يف 
يجوز   ،1998 لعام  اال�سكتلندي  القانون  ومبوجب  وي�ستمن�سرت. 
للربملان اال�سكتلندي �سن قوانني*، كما يجوز لل�سلطة التنفيذية 
�سن لوائح اإدارية )يطلق عليها عادة ا�سم الت�سريعات الثانوية( 
يف جميع املجاالت التي ال تخ�سع ح�سريًا الخت�سا�س الربملان 
للربملان  ي�سمح  القانون  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى  الربيطاين. 
اإىل الربملان اال�سكتلندي، ال  التي مت نقل �سالحياتها  بالت�سريع على نحو متزامن يف املجاالت  الربيطاين 

يجوز له القيام بذلك اإال اإذا طلب الربملان اال�سكتلندي منه ذلك )معاهدة �سيويل(.

ويلز

اإجنلرتا
اأيرلندا ال�سمالية

ا�سكتلندا

املجل�س الت�سريعي

املجل�س الت�سريعي

االإدارة االإدارةاالإدارة

املجل�س الت�سريعي الوطنياالإدارة الوطنية

فو�س »قانون حكومة ويلز« لعام 1998 �سالحيات يف بع�س املجاالت املنقولة اإىل اجلمعية الوطنية لويلز، 
وهي �سالحيات �سبق ومار�سها وزراء بريطانيون. لكن ال يزال الربملان الربيطاين ي�سن الت�سريعات الرئي�سية 
لويلز حتى يف املجاالت املنقولة اإليها، مقل�سًا بذلك دور اجلمعية اإىل �سن االأوامر واللوائح االإدارية فح�سب.
التي  امل�سكالت  ال�سالم. فقد دفعت  بعملية  ارتباطًا معقدًا  ال�سمالية مرتبط  اأيرلندا  ال�سلطات يف  نقل  اإن 
فيها  التنفيذية  وال�سلطة  العامة  اإيقاف عمل اجلمعية  اإىل  الربيطاين  بالربملان  ال�سمالية  اأيرلندا  �سهدتها 



25 دليل عملى لبناء الد�ساتري

اأربع مرات، كان اآخرها يف �سهر ت�سرين االأول/اأكتوبر 2002. وميكن لهذه اجلمعية العامة �سن ت�سريعات 
اإليها من الربملان الربيطاين الذي ي�ستمر يف �سن ت�سريعات  �سة يف جماالت �سيا�سية خمولة  رئي�سية ومفوَّ
يف جماالت »م�ستثناة« و»حمجوزة«. وما مل يعدل الربملان الربيطاين قانون اأيرلندا ال�سمالية لعام 1998، 
نقل  الربملان  لهذا  يجوز  النقي�س من ذلك،  وعلى  امل�ستثناة.  املجاالت  �سيطرته على هذه  �سيوا�سل فر�س 
الق�سايا »املحجوزة« مبوجب اأمر ي�سدر بذلك يف تاريخ الحق �سريطة موافقة االأع�ساء. وُيعترب هذا التق�سيم 

الثالثي للم�سوؤوليات فريدًا من نوعه ويخ�س نظام نقل ال�سلطات اإىل اأيرلندا ال�سمالية فح�سب.
* عالوة على ذلك، يتمتع الربملان اال�سكتلندي ب�سالحية تغيري املعدل القيا�سي ل�سريبة الدخل بن�سبة ت�سل اإىل ثالث نقاط 
عن امل�ستوى الربيطاين )لكنه مل ي�ستخدم تلك ال�سالحية بعد(. انظر م. بوكينفورديه، و ج. �سميدت، و ف. فاي�سرن، »دليل 
ماك�س بالنك ملختلف اأ�سكال الالمركزية، الطبعة الثالثة، )هايدلبريغ: معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون 

الدويل، 2009(، �س 46.

من  عامًا   40 فبعد  الطلب«.  ح�سب  »الالمركزية  با�سم  اإليه  ي�سار  ما  غالبًا  اآخر  منهجًا  اإ�سبانيا  د�ستور  يقدم 
اآلية فريدة ال�ستيعاب تنوع  املركزية اال�ستبدادية حتت وطاأة دكتاتورية اجلرنال فرانكو، اأوجد وا�سعو الد�ستور 
نظام  على  الن�س  يف  االإ�سباين  للد�ستور  الرئي�سية  املبتكرة  اخلا�سية  ومتثلت   .1978 عام  د�ستور  �سمن  البالد 
د�ستوري يتيح ملختلف املقاطعات/البلديات حتقيق م�ستوى مرتفع من اال�ستقاللية بوترية متفاوتة تعتمد جزئيًا 
على مبادرتها اخلا�سة. وُتق�سم اإ�سبانيا اإىل »بلديات ومقاطعات واأي جمتمعات حملية م�ستقلة ميكن ت�سكيلها« 
)املادة 137(. وُيعترب احلكم الذاتي حقًا اختياريًا للبلديات واملقاطعات، كما ين�س الد�ستور على كيفية ممار�سة 
التي  بال�سالحيات  املادة 148 على قائمة  للمجتمع املحلي. وتن�س  هذا احلق وكيف ميكن حتقيق اال�ستقاللية 
تتمتع بها املجتمعات املحلية امل�ستقلة ذاتيًا. عالوة على ذلك، وفقًا للمادة 150، يجوز للحكومة الوطنية نقل بع�س 

ال�سالحيات الواردة يف قائمتها اخلا�سة )املادة 149( اإىل هذه املجتمعات16.
االإطار 4: درا�سة حالة: الالمركزية ح�سب الطلب يف اإ�سبانيا

16 �س. هارتي، »اإ�سبانيا« يف اآن ل. غريفيث )املحررة(، »دليل البلدان الفيدرالية« )مونرتيال: مكغيل – مطبعة جامعة كوينز، 2005(.

االإدارة الوطنية االإدارة الوطنية

وحدة فرعية

وحدة فرعية وحدة فرعية
وحدة فرعية

االإدارة االإدارة

املجل�س الت�سريعي املجل�س الت�سريعي
املجل�س الت�سريعي

قائمة 
باالخت�سا�سات 

الواردة يف 
املادتني 148 

االإدارةاالإدارةو149
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3-2-3( ما أنواع الصالحيات املنقولة إىل كل مستوى من مستويات الحكم؟

احلكم  فروع  اإىل  ال�سالحيات  توجيه  طريق  عن  املوؤ�س�سي  وهيكلها  الالمركزية  عمق  الد�ساتري  وا�سعو  يحدد 
الثالثة على امل�ستوى االإقليمي اأو املحلي. وتتطلب اخلطوة االأوىل، كما �سبق وذكرنا، حتديد اأي فرع يجب اإعداده 
عند اأي م�ستوى من م�ستويات احلكم اأو االإدارة )انظر اجلدول 2(. وال ميكن نقل �سالحيات جوهرية حقيقية اإىل 
م�ستوى اأدنى من احلكم ما مل ين�س الت�سميم املوؤ�س�سي على وجود �سلطة ت�سريعية اأو ق�سائية عند ذلك امل�ستوى.

اجلدول 2: ما اأنواع ال�سالحيات املنقولة اإىل كل م�ستوى من م�ستويات احلكم؟

ال�سلطة الق�سائيةال�سلطة الت�سريعيةال�سلطة التنفيذية
üüüامل�ستوى الوطني

امل�ستوى الثاين كالوحدات 
؟؟؟الفرعية واالأقاليم ، اإلخ

امل�ستوى الثالث كامل�ستوى 
؟؟؟املحلي

تنفيذية فقط  �سلطة  الثاين من احلكم على  امل�ستوى  ينطوي  املتحدة، قد  اململكة  اأو�سحنا من خالل مثال  كما 
)ويلز(، اأو يتكون من �سلطتني ت�سريعية وتنفيذية )ا�سكتلندا(. وقد اأقامت بلدان اأخرى كالهند والواليات املتحدة 
�سلطة ق�سائية م�ستقلة على امل�ستوى املحلي ُتعترب م�سوؤولة عن الف�سل يف الق�سايا واملنازعات املتعلقة بالقوانني 

املحلية.
ويف اخلطوة الثانية، يجب اأن يحدد الد�ستور املهام وال�سالحيات التي �ستمار�سها ال�سلطة التنفيذية اأو الت�سريعية 

اأو الق�سائية امل�ستقلة.
قد يحتاج وا�سعو الد�ساتري اإىل ت�سميم �سلطات تنفيذية وت�سريعية وق�سائية عند خمتلف م�ستويات احلكم. كما 
هي  وهل  املعنية،  املهمة  على  املنا�سبة  امل�سوؤوليات  توزيع  يعتمد 
اأقرب اإىل �سن القوانني )وظيفة ت�سريعية( اأم اإىل تطبيق القوانني 
وفر�سها  القوانني  تف�سري  اإىل  اأم  تنفيذية(  )وظيفة  وتنفيذها 

)وظيفة ق�سائية(. 

نزع مركزية الصالحيات التشريعية

ي�ستدعي نزع مركزية الوظائف الت�سريعية مراعاة اأي من م�ستويات احلكم ينبغي اأن ي�سن القوانني املعنية مبهام 
حمددة كاخلدمات العامة وهل ينبغي اأن تكون تلك ال�سلطة ح�سرية اأم م�سرتكة بني خمتلف م�ستويات احلكم.

عندئذ  ولكنه  املحلية.  اأو  الوطنية  امل�ستويات  اإىل  اإما  ح�سريًا  ت�سريعية  �سلطات  منح  على  الد�ستور  ين�س  وقد 
الوحدات  توافق  لن  اخل�سو�س،  وجه  على  بعينها،  اأقاليم  تهمي�س  جراء  عنيف  نزاع  فعقب  حتديان:  �سيواجه 
املتناف�سة على االأرجح على منح �سالحيات ح�سرية اإىل اأي من م�ستويات احلكم. اأما التحدي الثاين فهو اأكرث 

�سلطات  من  اأي  حتديد  اإىل  الد�ساتري  وا�سعو  يحتاج 
التنفيذية والت�سريعية والق�سائية  الثالثة -  احلكم 
املختلفة.  احلكم  م�ستويات  عند  اإعداده  �سيتم   –
ويعتمد توزيع امل�سوؤوليات املنا�سبة على املهمة املعنية.
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عملية. فقد يتجاهل االعتماد على �سالحيات ح�سرية وجود تداخل ال مفر منه يف اأغلب االأحيان يف املوا�سيع 
واالخت�سا�سات يف عدة جماالت تنظيمية. ولقد جلاأت د�ساتري عدة، يف حماولة منها الكت�ساب املرونة، اإىل توزيع 

ال�سالحيات الت�سريعية على نحو متزامن بني احلكومات الوطنية واالإقليمية.
املجال�س  بني  ال�سالحيات  لهذه  الراأ�سي  الرتاكب  �سوء  ففي  خمتلفة.  بطرق  امل�سرتكة  ال�سالحيات  وتعمل 
الت�سريعية الوطنية واالإقليمية، ُتثار م�سكلة اأي اللوائح ت�سود. ومينح الد�ستور االأولوية عمومًا للمجل�س الت�سريعي 
بب�ساطة جماالت  امل�سرتكة هي  ال�سالحيات  باأن جماالت  وبقوة  االأقاليم  النقاد يف  بع�س  يجادل  وقد  الوطني. 
ت�سري فيها الت�سريعات الوطنية جمه�سًة على املدى البعيد الت�سريعات االإقليمية. لكن ثمة �سروط حمددة ميكن 

منحها اأولوية وطنية. فالد�ستور االأملاين مثاًل ال مينح ال�سيادة 
»�سالح  يف  ت�سب  والتي  »ال�سرورية«  الوطنية  للت�سريعات  اإال 
اإقامَة،  يجعل  الذي  احلد  واإىل  اإقامُة،  جعلت  »اإذا  الوطن« 
اأو  الفيدرالية  االأرا�سي  كامل  على  مت�ساوية  معي�سية  ظروٍف 
الت�سريَع  االقت�سادية  اأو  القانونية  الوحدة  على  احلفاظ 

الفيدرايل �سروريًا ل�سالح الوطن17«.
كندا  اأدخلت  اإذ  خمتلفًا،  منحًى  اأخرى  د�ساتري  اتخذت  وقد 

مع  احلال  هو  – كما  والوطني  املحلي  القانونان  يتعار�س  فحيثما  الوطنية.  ال�سيادة  على  بارزًا  واحدًا  ا�ستثناًء 
قوانني املعا�سات التقاعدية – ي�سود القانون املحلي18 . ويخول نهج اآخر املجل�س الت�سريعي الوطني �سياغة اإطار 
وطني مع ال�سماح للمجال�س الت�سريعية االإقليمية بو�سع التفا�سيل مبا يتفق مع االأو�ساع املحلية )وهو ما ي�سار اإليه 
اأحيانًا با�سم قانون االإطار اأو ال�سالحيات امل�سرتكة(. وقد تبنت د�ساتري اأخرى نهجًا ثالثًا لت�سنيف ال�سالحيات 
الوطني  الت�سريعان  يتعار�س  الت�سريع على نحو متزامن. وعندما  يتيح ب�سفة رئي�سية مل�ستويي احلكم  امل�سرتكة 
واالإقليمي تعار�سًا مبا�سرًا، يتم تفعيل تدابري ف�س النزاع الد�ستورية ح�سبما يطبقها الق�ساة وفقًا لكل حالة على 

حدة )ال�سودان(.
يف  حمتمل  نزاع  ت�سوية  كيفية  ب�ساأن  �سديد  باإتقان  �سيغت  اأحكام  جمموعة  على  اأفريقيا  جنوب  د�ستور  وين�س 

املجاالت الوظيفية حيثما ت�سري ال�سالحيات امل�سرتكة )انظر االإطار 5(.

17  املادة 72 من د�ستور اأملانيا )1949( اعتبارًا من عام 2010.
18  املادة 94 من د�ستور كندا )القوانني الد�ستورية 1867 اإىل 1982، والتوحيد احلايل( اعتبارًا من عام 2008.

�سن  مهمة  يتوىل  اأن  يجب  احلكم  م�ستويات  من  اأي 
ح�سرية  ال�سلطة  تلك  تكون  اأن  ينبغي  هل  القوانني؟ 
وعقب  احلكم؟  م�ستويات  خمتلف  بني  م�سرتكة  اأم 
وجه  على  بعينها،  اأقاليم  تهمي�س  جراء  عنيف  نزاع 
اخل�سو�س، لن توافق الوحدات املتناف�سة على االأرجح 
م�ستويات  من  اأي  اإىل  ح�سرية  �سالحيات  منح  على 

احلكم .
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االإطار 5: ال�سلطات امل�سرتكة: مثال من جنوب اأفريقيا 

املادة رقم )164( من د�ستور جنوب اأفريقيا 
الت�سارب بني الت�سريعات الوطنية واملحلية 

ي�سري هذا الباب على الت�سارب بني الت�سريعات الوطنية واملحلية التي تقع �سمن املجال الوظيفي   )1  
املُدرج يف اجلدول رقم 4 )ال�سلطات امل�سرتكة(. 

للت�سريعات الوطنية التي تنطبق ب�سكل موحد يف البالد ككل الغلبة على الت�سريعات املحلية اإذا حتقق   )2  
اأي مما يلي: 

التي ال ميكن تنظيمها بفاعلية عرب ت�سريعات �سنتها املحافظات  الت�سريعات الوطنية امل�سائل  تتناول  اأ(   
املعنية اإفراديًا. 

تتناول الت�سريعات الوطنية امل�سائل التي تتطلب التجان�س يف خمتلف اأنحاء البالد حتى يجري  ب(   
التعامل معها بفعالية. وحتقق الت�سريعات الوطنية هذا التجان�س من خالل تاأ�سي�س: 

قواعد ومعايري.  )1  
اأطر.  )2  

�سيا�سات وطنية.   )3  
تعترب الت�سريعات الوطنية �سرورية من اأجل:  ج(   

احلفاظ على االأمن الوطني.  )1  
احلفاظ على الوحدة االقت�سادية للبالد.  )2  

حماية ال�سوق امل�سرتكة فيما يتعلق بحركة ال�سلع واخلدمات وراأ�س املال والعمالة.  )3  
تعزيز االأن�سطة االقت�سادية بني املحافظات.  )4  

تعزيز مبداأ تكافوؤ الفر�س اأو امل�ساواة يف احل�سول على اخلدمات احلكومية.  )5  
حماية البيئة.  )6  

اإىل منع حمافظة ما من  اإذا كانت االأوىل ترنو  الت�سريعات املحلية  الغلبة على  الوطنية  للت�سريعات   )3  
االإتيان بعمل: 

ي�سر بامل�سالح االقت�سادية اأو ال�سحية اأو االأمنية ملحافظة اأخرى اأو للبالد ككل. اأ(   
اأو يحول دون تنفيذ ال�سيا�سات االقت�سادية الوطنية. ب(   

يف حال ن�سوب نزاع حول مدى اأهمية قانون وطني ما يف حتقيق اأحد االأغرا�س املن�سو�س عليها يف   )4  
الوطني  »املجل�س  املحكمة قرار  تراعي  فيه،  للف�سل  املحكمة  اإىل  اللجوء  الفرعية 2-ج ومت  الفقرة 

للمحافظات« باملوافقة على القانون اأو رف�سه.
للت�سريعات املحلية الغلبة على الت�سريعات الوطنية، اإذا مل تنطبق الفقرتان الفرعيتان 2 و3.   )5  

املجل�س  عليها  وافق  اإذا  اإال  حملي  قانون  اأو  برملاين  مر�سوم  مبقت�سى  ال�سادرة  القوانني  ت�سري  ال   )6  
الوطني للمحافظات.

اإذا مل يتخذ املجل�س الوطني للمحافظات قراره يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ اأول جل�سة له بعد اإحالة   )7  
القانون اإليه، ُيعترب القانون معتمدًا من املجل�س ويعتد به يف جميع االأغرا�س التي ينطوي عليها. 

الفرعية )6(،  الفقرة  اإليه مبوجب  املحال  القانون  للمحافظات على  الوطني  املجل�س  يوافق  اإذا مل   )8  
ير�سل اأ�سباب عدم موافقته اإىل ال�سلطة التي اأحالت القانون اإليه، وذلك يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ 

الرف�س. 
http://www.constitutionnet.org 2007 امل�سدر: د�ستور جنوب اأفريقيا )1996( اعتبارًا من عام
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من اأجل جتنب احلالة التي ال يتمتع فيها اأي من م�ستويات احلكم ب�سلطة تنفيذ مهمة حمددة، ُيعهد الإحدى هذه 
امل�ستويات ب�سالحيات عامة اأو بال�سالحيات املتبقية مثل امل�ستوى الوطني )كندا والهند( اأو الوحدات الفرعية 

)اأملانيا والواليات املتحدة(.
وثمة طرق خمتلفة ميكن من خاللها جت�سيد توزيع ال�سالحيات يف الد�ستور. وتطبق بع�س الدول نظام ح�سر 
املتبقية.  بال�سلطات  الفرعية  للوحدات  الوطنية، يف حني يعهد  الد�ستور ال�سالحيات  ال�سالحيات، حيث يذكر 

وبالتايل ال يعود �سروريًا اإعداد قائمة حمددة ب�سالحيات هذه 
ي�سرد  اإذ  �سيوعًا،  االأكرث  هو  اجلداول  نظام  ولعل  الوحدات. 
لكل  امل�سرتكة  وال�سالحيات  املتزامنة  ال�سالحيات  الد�ستور 
اأي�سًا  يقرتح  وقد  الفرعية،  والوحدات  الوطني  امل�ستوى  من 

قائمة بال�سالحيات مل�ستوى اأدنى من احلكم. 
وتعتمد درجة توزيع ال�سالحيات على الوحدات الت�سريعية الفرعية على مدى التنوع القائم يف البالد، اإذ توؤثر 
الد�ستور،  ب�ساأن  تاأثريًا ملحوظًا على املفاو�سني  عدة معايري جغرافية وتاريخية ودينية واقت�سادية ودميغرافية 
منح  على  درجت  قد  العادة  اأن  من  الرغم  وعلى  الت�سريعية.  لل�سالحيات  الفعلية  الالمركزية  درجة  حمددة 
امل�ستوى الوطني ق�سايا وموا�سيع ت�سريعية عدة كالعالقات الدولية، والدفاع الوطني، والعملة، واجلن�سية، اإال اأن 
توزيع عدد من جماالت ال�سيا�سات يعتمد على الظروف ذات ال�سلة وتوازن امل�سالح املعر�سة للخطر. فد�ستور 

الربازيل والهند وجنوب اأفريقيا يوزع �سالحيات حمددة اإىل م�ستوى حملي ثالث من م�ستويات احلكم. 

نزع مركزية وظائف السلطة التنفيذية

ال�سلطة  �ستطبق  هل  درا�سة  التنفيذية  ال�سلطة  وظائف  مركزية  نزع  حماولة  قبل  الد�ساتري  وا�سعي  على  يتعني 
التنفيذية املحلية اأو االإقليمية ما يلي: اأ( القانون الوطني فح�سب نظرًا لعدم وجود �سلطة ت�سريعية على امل�ستوى 
اأو املحلية  االإقليمية  الت�سريعية  ال�سلطة  الذي �ساغته  اأو املحلي فقط  االإقليمي  القانون  اأو املحلي. ب(  االإقليمي 
نظرًا الأن االإدارة الوطنية �ستنفذ القوانني الوطنية ح�سريًا. ج( اأجزاء جوهرية من القانون الوطني باالإ�سافة 
اإىل القانون االإقليمي اأو املحلي اإذا كان امل�ستوى االإقليمي اأو املحلي ينفذ اللوائح الوطنية بفاعلية اأكرب )غالبًا ما 

ي�سار اإىل ذلك با�سم »الالمركزية التعاونية« اأو »الفيدرالية التعاونية«(.

ويتفق اخلرباء بوجه عام على اأنه ل�سمان تقدمي اخلدمات العامة باأكرث طريقة فعالة وجمدية اقت�ساديًا ينبغي 
اإىل  اخلدمات  تلك  تقدمي  �سالحية  الد�ساتري  وا�سعو  مينح  اأن 
االأكرث  وكذلك  منها  للم�ستفيدين  متثياًل  االأكرث  احلكم  م�ستوى 
عر�سة للم�ساءلة من ِقبلهم )غالبًا ما ي�سار اإىل ذلك با�سم »مبداأ 
ال�سفافية  الرتتيب  هذا  مثل  ويعزز  ال�سالحيات«19(.  تخ�سي�س 
اأكرب على من  التعرف ب�سهولة  وامل�ساءلة الأن املواطنني ي�ستطيعون 
ينفق اأموالهم وكيف. )ال يوؤدي هذا املنطق دومًا اإىل نتيجة مفادها 

هي �سرورة تقدمي امل�ستويات الفرعية خدمات حمددة. فتحديد احلجم االأكرث كفاءة للربنامج يك�سف اأي�سًا عن 

19  قارن ت. تري-مينا�سيان، »العالقات املالية بني احلكومات من وجهة نظر االقت�ساد الكلي: ملحة عامة«، يف ت. تري-مينا�سيان )املحرر(، 
»الفيدرالية املالية يف النظرية واملمار�سة«، )وا�سنطن، �سندوق النقد الدويل، 1997( �س 4.

يتمثل اأحد النهج املتبعة يف متكني املجل�س الت�سريعي 
الوطني من �سياغة اإطار وطني مع ال�سماح للمجال�س 
الت�سريعية االإقليمية بو�سع التفا�سيل وفق الظروف 

املحلية.

تقدمي  ل�سمان  اأنه  على  عام  بوجه  اخلرباء  يتفق 
وجمدية  فعالة  طريقة  باأكرث  العامة  اخلدمات 
الد�ساتري  وا�سعو  مينح  اأن  ينبغي  اقت�ساديًا 
�سالحية تقدمي تلك اخلدمات اإىل م�ستوى احلكم 
االأكرث  وكذلك  منها  للم�ستفيدين  متثياًل  االأكرث 

عر�سة للم�ساءلة من ِقبلهم.
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امل�ستوى احلكومي الذي ينبغي اأن يقدم اخلدمة. وهناك برامج كالتنبوؤ باالأحوال اجلوية ال تعمل بكفاءة اإال اإذا مت 
تقدميها للبالد ككل(. 

وتوؤثر اأي�سًا تف�سيالت االأقاليم على حتديد اأي امل�ستويات احلكومية ينبغي اأن تقدم خدمات عامة حمددة. فعلى 
االأ�سا�سي  للتعليم  تف�سل عدة مناطق مناهج  املثال، قد  �سبيل 
تت�سمن تدري�س اللغة والثقافة املحليتني، وهي خدمات تقدمها 
اأخرى،  اأكرب. ومن ناحية  الوحدات احلكومية املحلية بفاعلية 
قد يتفق وا�سعو الد�ساتري على اأن م�ستوى احلكم الوطني اأقدر 
على تقدمي خدمات عامة معينة، كمعا�سات ال�سيخوخة واإعانات 
قدم  على  املواطنني  جميع  عليها  يح�سل  اأن  يجب  البطالة، 
امل�ساواة بغ�س النظر عن مكان اإقامتهم ابتغاًء لتحقيق مبداأ العدالة االجتماعية. عالوة على ذلك، قد حتتفظ 
احلكومة الوطنية ببع�س م�سوؤوليات االإنفاق التي توؤثر ب�سكل خا�س على الطلب االإجمايل اأو التي تتذبذب مع تقلب 
ت�ستدعي  وقد  املوازنة.  اختالل  اأو  االقت�سادي  اال�سطراب  لتجنب  البطالة،  اإعانات  مثل  االقت�سادية،  الدورة 
املطالب العامة مبعايري دنيا تغطي بع�س اخلدمات العامة يف �ستى اأنحاء البالد كال�سحة والتعليم �سن ت�سريع 

وطني قد ين�س فح�سب على مبادئ توجيهية وطنية للحكومات االإقليمية التي �ستنفذ الربامج. 

توزيع الصالحيات القضائية يف نظام المركزي - هناك نموذجان20:

على نحٍو مُماثل، يتطلب �سوؤال هل يجب نزع مركزية ال�سلطة الق�سائية اأم ال اأن يقرر وا�سعو الد�ساتري من يف�سر 
القوانني االإقليمية اأو املحلية: هل هي املحاكم الوطنية املنت�سرة يف جميع اأرجاء البالد اأم املحاكم االإقليمية التي 

اأن�ساأتها احلكومات االإقليمية؟

وي�سم النظام الالمركزي عادة جمموعتني من القوانني: القوانني الوطنية التي �سنها املجل�س الت�سريعي الوطني، 
وقوانني الوحدات الفرعية التي �ساغتها الكيانات املعنية على امل�ستوى االإقليمي اأو حتى املحلي. وهنا يربز �سوؤال 
نوع من نظام املحاكم  اأي  اأخرى،  وبعبارة  النزاع مبقت�سى قوانني خمتلفة.  الف�سل يف  جوهري وهو كيف ميكن 
ي�سمن ا�ستخدام و�سيلة فعالة و�سفافة للف�سل يف النزاع مبقت�سى جمموعات خمتلفة من القوانني؟ تنتهج الدول 
النموذج  هما:  اأ�سا�سيني  منوذجني  الالمركزية  �سديدة 
كالهما  ويوفر  املتكامل.  والنموذج  املنف�سل/الثنائي، 
يف  الق�سائية  االخت�سا�سات  تقا�سم  ل�سبل  خيارات 

االأنظمة �سديدة الالمركزية. 

20 م. بوكينفورديه واآخرون، »كتيبات ماك�س بالنك ب�ساأن بناء الد�ستور: خيارات لهيكل ال�سلطة الق�سائية«، )هايدلبريغ: معهد ماك�س بالنك 
للقانون العام املقارن والقانون الدويل، 2009(.

قد يتفق وا�سعو الد�ساتري على اأن م�ستوى احلكم الوطني 
كمعا�سات  معينة،  عامة  خدمات  تقدمي  على  اأقدر 
عليها  يح�سل  اأن  يجب  البطالة،  واإعانات  ال�سيخوخة 
جميع املواطنني على قدم امل�ساواة بغ�س النظر عن مكان 
اإقامتهم، اأو اأقدر على اإدارة النفقات التي توؤثر على الطلب 

االإجمايل اأو تتذبذب مع تقلب الدورة االقت�سادية.

فيتمثل  الق�سائية،  ال�سالحيات  مركزية  نزع  املقرر  من  كان  اإذا 
الواليات  الوطني وم�ستوى  امل�ستوى  اأن يحظى  اأحد اخليارات يف 
حماكم  وتطبق  حدة.  على  منهما  بكل  خا�س  حماكم  بنظام 
املحاكم  تطبق  بينما  فقط،  والياتها  قوانني  عمومًا  الواليات 
املحلية  الوطنية  املحاكم  وتنت�سر  الوطنية.  القوانني  الوطنية 

التي تطبق القوانني الوطنية يف جميع اأرجاء البالد.
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النموذج املنف�سل/الثنائي*

يحظى كل من امل�ستوى الوطني وم�ستوى الواليات يف النموذج املنف�سل/الثنائي )الواليات املتحدة( بنظام حماكم 
خا�س من ثالث درجات )املحاكم املحلية، وحماكم اال�ستئناف املناطقية، واملحكمة العليا( )انظر ال�سكل 11(. 
وال تطبق املحاكم يف الواليات �سوى قوانني كل والية، اأما القانون الوطني فتطبقه املحاكم الوطنية املنت�سرة يف 
الوطني  امل�ستوى  واإدارتها. ففيما ميول  اأي�سًا على متويل املحاكم  النموذج املنف�سل  ويوؤثر  البالد.  اأنحاء  جميع 

املحاكم الوطنية ويديرها، متول الواليات حماكمها وتديرها. 

ال�سكل 11: النموذج املنف�سل يف النظام الالمركزي: كما هو مطبق يف الواليات املتحدة االأمريكية

النموذج املتكامل 21

مبوجب النموذج املتكامل، ُتدمج املحاكم الوطنية واملحاكم الداخلية يف نظام واحد )كما يوحي اال�سم(. وبينما 
بال�سالحيات  املحاكم  وتتمتع  الواليات.  حماكم  هي  الدنيا  املحاكم  تكون  وطنية،  حمكمة  العليا  املحكمة  تكون 
يف  النظر  لون  ويخوَّ الق�ساة  ل  ويوؤهَّ �سواء.  حٍد  على  الوطنية  والق�سايا  الواليات  ق�سايا  يف  النظر  على  والقدرة 

الثانية  21  بت�سرف من مناق�سة يف كاتارينا ديل واآخرين، »كتيبات ماك�س بالنك ب�ساأن بناء الد�ستور: هيكليات الد�ستور ومبادئه«، الطبعة 
)هايدلبريغ: معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل، 2009(.

املحكمة العليا الوطنية

حماكم اال�ستئناف املناطقية

املحاكم املحلية

املحكمة
 العليا
للوالية

املحكمة
 العليا
للوالية

املحكمة
 العليا
للوالية

 حمكمة ا�ستئناف
الوالية

 حمكمة ا�ستئناف
الوالية

 حمكمة ا�ستئناف
الوالية

املحاكم املحلية املحاكم املحلية املحاكم املحلية

يطبق قانون 
الوالية فح�سب

يطبق القانون الوطنى 
فح�سب

امل�ستوى الوطنى

م�ستوى الوالية

امل�سدر: بت�سرف من كاتارينا ديل واآخرين، »اأدلة معهد ماك�س بالنك ب�ساأن بناء الد�ستور: هيكليات الد�ستور ومبادئه«، الطبعة الثانية 
)هايدلبريغ: معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل، 2009(. انظر اأي�سًا م. بوكينفورديه واآخرين. »اأدلة معهد ماك�س 

بالنك ب�ساأن بناء الد�ستور: خيارات لهيكل ال�سلطة الق�سائية«(. )غري من�سور، 2009(
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الدول  املعنية. ويف  للوالية  الداخلي  والقانون  الوطني  القانون  القوانني هما  با�ستخدام جمموعتني من  الق�سايا 
تندرج  بالنظر يف ق�سايا  الوطني  ال�سعيد  للبالد على  العليا  املحكمة  املتكامل، تخت�س  النموذج  ت�ستخدم  التي 
حتت القانون الوطني فح�سب، اأما املحكمة العليا يف الوالية فهي »حمكمة النهاية« لتطبيق قانون الوالية )اأملانيا 
وال�سودان(. وميكن يف اأنظمة اأخرى الطعن بق�سايا القانون الوطني وقانون الواليات اأمام املحكمة العليا )الهند(. 

ال�سكل 12: النموذج املتكامل

الثانية  الطبعة  ومبادئه«،  الد�ستور  هيكليات  الد�ستور:  بناء  ب�ساأن  بالنك  ماك�س  معهد  »اأدلة  واآخرين،  ديل  كاتارينا  من  بت�سرف 
)هايدلبريغ: معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل، 2009(. انظر اأي�سًا م. بوكينفورديه واآخرين. »اأدلة معهد 

ماك�س بالنك ب�ساأن بناء الد�ستور: خيارات لهيكل ال�سلطة الق�سائية« )مل ُتن�سر(.

مميزات كل نموذج

 يت�سم كل نظام مبميزات تختلف عنها يف النظام االآخر. فنظام املحاكم املتكامل ال يثري عادة اإال نزاعات قليلة يف 
ما يتعلق باخت�سا�سات اأو �سالحيات املحاكم املختلفة. وهو اأقل تكلفة الأنه ي�سم عددًا اأقل من املحاكم والق�ساة. 
الق�سائية. وعلى  بالقرارات  التنبوؤ  اأكرب على  اأكرث جتان�سًا، موفرًا بذلك مقدرة  القوانني يف ظله ب�سكل  ق  وُتطبَّ

املحكمة العليا 
الوطنية

يتم متويلها واإدارتها على 
ال�سعيد الوطنى

املحكمة العليا االإقليمية

y حمكمة درجة اأوىل يف ق�سايا قانون الوالية
y  حمكمة درجة ثانية اأو ثالثة يف  ق�سايا

القانون الفيدراىل.

املحاكم املحلية واالإقليمية االأخرى
على م�ستوى الوالية

امل�ستوى املحلى
y يتم متويلها واإدارتها من قبل االإدارة املحلية اأو الواليات

y عادة ما تكون حماكم من الدرجة االأوىل
y ق�سايا تتعامل مع القانون الفيدراىل والقانون الداخلى على حد �سواء

امل�ستوى الوطنى

م�ستوى الوالية

امل�ستوى املحلى
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النقي�س من ذلك، ي�سمن النموذج امل�ستقل قدرًا اأكرب من اال�ستقاللية والتنوع. وتتمتع الكيانات املختلفة )الواليات 
قوانينها.  و�سع  يف  اأكرب  بحرية  االأقاليم(  اأو  القبائل  اأو 
ويحظى هذا النموذج باأهمية اأكرب يف بلدان تطبق اأنظمة 
)كندا  املدين  العام-القانون  )القانون  خمتلفة  قانونية 
تتواجد  اأن  املمكن  من  عليه،  وبناًء  املتحدة((.  واململكة 
قوانني ومعايري خمتلفة يف واليات عدة �سمن البلد ذاته يف 
من  قدرًا  اأي�سًا  املنف�سل  النموذج  ويحقق  واحد.  اآٍن 

التناف�سية بني االأوامر ملختلف الواليات. 

3-3( الضمانات القانونية للرتتيبات الالمركزية: أحد الجوانب الرئيسية لألنظمة الفيدرالية 

3-3-1( مقدمة
الرئي�سية املوزعة  ال�سلطات وال�سالحيات  الد�ساتري تقييم درجة الالمركزية من خالل درا�سة  لوا�سعي  ميكن 
على م�ستويات اأدنى من احلكم. وثمة اأي�سًا منظور تكميلي، حيث ميكن لوا�سعي الد�ساتري تقييم العالقة القانونية 
بني �ستى م�ستويات احلكم، مبا يف ذلك مدى االلتزام القانوين بالالمركزية. وتنطوي االأ�سئلة ذات ال�سلة على ما 
يلي: هل حتدد ال�سلطات الوطنية ح�سريًا التفوي�س باحلكم الذاتي االإقليمي اأو املحلي اأو نقله اأو �سحبه؟ هل يحق 
للمجل�س الت�سريعي الوطني وحده تقييد اأو حتى اإلغاء احلكم الذاتي االإقليمي واملحلي بناًء على تقديره املطلق )رغم 
�سعوبة ذلك من الناحية ال�سيا�سية(؟ اأم هل يكفل الد�ستور حماية بع�س عنا�سر الالمركزية م�سرتطًا على �سبيل 
املثال اإجراء تعديل د�ستوري الإلغاء ال�سلطات االإقليمية؟ هل ين�س الد�ستور �سراحًة على اإطار قانوين لالمركزية 
يوجه املوؤ�س�سات احلكومية التي ت�سعى لتحقيق الالمركزية؟ هل تتحكم املوؤ�س�سات ال�سيا�سية �سواء على ال�سعيد 

الوطني اأو االإقليمي بالالمركزية بتوجيه من االإطار القانوين املن�سو�س عليه �سراحًة؟ 

لي�س مب�ستغرب اأن تتناول الد�ساتري يف جميع اأنحاء العامل الالمركزية باأ�سكال خمتلفة. وال ت�سري بع�س الد�ساتري 
اإىل جميع م�ستويات احلكم املطبقة، وال تقدم �سوى توجيهات قليلة ب�ساأن �سبل عمل م�ستويات معينة22. وت�سمح 
الالمركزية.  لتحقيق  وال�سيا�سي  القانوين  االإطار  باإن�ساء  الوطني  الت�سريعي  للمجل�س  افرتا�سيًا  الد�ساتري  هذه 

وت�سع  �سراحة  احلكم  م�ستويات  اأخرى  د�ساتري  وت�سرد 
يتبعها  كي  التوجيهية  ومبادئها  الالمركزية  بارامرتات 
ت�سع  اأخرى  د�ساتري  لكن  الوطني23.  الت�سريعي  املجل�س 
والوحدات  الوطني  املركز  بني  الالمركزية  لتطبيق  اإطارًا 
يحظر  ال  مبا  مبا�سرًة،  اأدناه  الواقعة  الفرعية  احلكومية 
اأبعد.  حٍد  اإىل  تطبيقها  على  ي�سجع  وال  الالمركزية  تطبيق 
ويف �سوء مثل هذا الرتتيب، يقرر املجل�س الت�سريعي الوطني 

22   لدى فرن�سا )انظر اأعاله( �ستة م�ستويات خمتلفة من احلكم، ين�س الد�ستور على اأربعة منها. وبعيدًا عن امل�ستوى الوطني، ال ينظم الد�ستور 
بالتف�سيل اإال واحدًا منها فقط.

23   اإ�سافة اإىل امل�ستوى الوطني، يذكر د�ستور البريو االأقاليم، واملقاطعات، واملحافظات، واالأق�سية كم�ستويات لالمركزية، ويخ�س�س ف�ساًل 
كاماًل للحديث عن اللوائح بالتف�سيل. وتن�س املادتان 101 و102 من د�ستور اليونان على »تنظيم االإدارة« الذي ي�سري اإىل وجود ما ال يقل 
وم�ستوى  واملحلي،  )الوطني،  احلكم  من  م�ستويات  ثالثة  على  اأفريقيا  جنوب  د�ستور  وين�س  املحلي.  احلكم  م�ستويات  من  م�ستويني  عن 
بذلك م�ستويات  البلديات، حُمدثًا  اإىل طبقات خمتلفة من  املحلي ذاته  يق�سم احلكم  وا�سع جدًا. وهو  وينظمها على نطاق  املحافظات( 
اإ�سافية من احلكم. انظر اأي�سًا د�ستور منغوليا )2000(، الف�سل الرابع، املواد 57-63، »الوحدات االإدارية واملناطقية وهيئاتها احلاكمة«.

تعمل املحاكم الوطنية وحماكم الوحدات الفرعية يف النموذج 
العليا  املحكمة  تكون  وبينما  واحد.  كنظام  املتكامل  الق�سائي 
الواليات.  حماكم  هي  الدنيا  املحاكم  تكون  وطنية،  حمكمة 
ق�سايا  يف  النظر  على  والقدرة  بال�سالحيات  املحاكم  وتتمتع 
الق�ساة  ل  ويوؤهَّ �سواء.  حٍد  على  الوطنية  والق�سايا  الواليات 
لون النظر يف الق�سايا با�ستخدام جمموعتني من القوانني  ويخوَّ

هما القانون الوطني والقانون الداخلي للوالية املعنية .

منظور  احلكم  م�ستويات  خمتلف  بني  القانونية  العالقة  اإن 
التفوي�س  ح�سريًا  الوطنية  ال�سلطات  حتدد  هل  مهم. 
هل  �سحبه؟  اأو  نقله  اأو  املحلي  اأو  االإقليمي  الذاتي  باحلكم 
يحق للمجل�س الت�سريعي الوطني وحده تقييد اأو حتى اإلغاء 
احلكم الذاتي االإقليمي واملحلي بناًء على تقديره املطلق؟ اأم 

هل يكفل الد�ستور حماية بع�س عنا�سر الالمركزية؟
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ب�ساأن اأي تو�سع يف تطبيق الالمركزية.
وَتعترب عدة د�ساتري الوحدات احلكومية الفرعية مبثابة وكالء للحكومة الوطنية �ُسكلت الأغرا�س اإدارية فح�سب24. 
الوطنية  احلكومة  بني  �سراكة  الد�ساتري  تقْيم  قد  اأخرى،  ناحية  ومن 
وميكن  وحتدياته.  احلكم  مهام  تقا�سم  لغر�س  الفرعية  والوحدات 
الوحدات  موافقة  با�سرتاط  ال�سراكة  هذه  اإقامة  الد�ساتري  لوا�سعي 
الغرفة  خالل  من  اإما  الالمركزية،  اأحكام  تعديالت  على  الفرعية 
الوحدات  متثل  التي  الوطني  الت�سريعي  املجل�س  يف  الثانية  الت�سريعية 

الفرعية، اأو من خالل املجال�س الت�سريعية على م�ستوى الوحدات الفرعية.

3-3-2(الفيدرالي مقابل الوحدوي، واملركزي مقابل الالمركزي: الفروق القانونية 

ثمة مفهومان خمتلفان ومت�سعبان يعّقدان النقا�س ب�ساأن التوزيع الراأ�سي لل�سلطات احلكومية. فاأثناء ت�سميم هيكل 
حكومي متعدد الطبقات، ينبغي اأال يحدد وا�سعو الد�ساتري هل �ستكون ال�سلطات احلكومية مركزية اأم المركزية 
اأي�سًا. وغالبًا ما ي�ستخدم املمار�سون املفهومني بالتبادل،  اأم فيدرايل  اإن�ساء حكم وحدوي  فح�سب، بل وهل يجب 
حيث ت�سف الفيدرالية �سكاًل قويًا من اأ�سكال الالمركزية، يف حني ُيق�سد بالوحدوية �سكاًل من اأ�سكال ال�سالحيات 
اأحد  فهي  وبالتايل  الالمركزية،  من  قدرًا  بطبيعتها  الفيدرالية  ت�ستدعي  فيما  لكن  الوطني.  املركز  يف  املجمعة 
اأ�سكالها، فهي اأي�سًا تنطوي على معنى متميز. ويعزز فهم الفرق النقا�س وي�سحذ مواقف املفاو�سني ب�ساأن الد�ستور. 

وال�سيا�سية  االإدارية  لل�سالحيات  الفعلي  التوزيع  خالل  من  الالمركزية  عمق  قيا�س  الد�ساتري  لوا�سعي  وميكن 
واملالية من املركز اإىل خمتلف امل�ستويات الفرعية للحكم. وعلى النقي�س من ذلك، ُتظهر م�سطلحات »الوحدوية« 
و»الفيدرالية« العالقة القانونية القائمة بني خمتلف م�ستويات احلكم. وتتميز الدولة الفيدرالية بخم�سة عنا�سر 
اأن�ساأت كياناٌت �سيادية  اإن�ساء دول فيدرالية مثل �سوي�سرا والواليات املتحدة حيث  م�ستوحاة يف املقام االأول من 

كانت م�ستقلة يف ال�سابق ومت�سلة على نحٍو هزيل دولة جديدة )م�سكلة فيدرالية فيما بينها25(:
• يحظى اثنان من م�ستويات احلكم على االأقل بال�سيادة على االأر�س وال�سعب نف�سهما. 	
• ميتلك كل من احلكومة املركزية على ال�سعيد الوطني واحلكومة االإقليمية على م�ستوى الوحدات الفرعية 	

جمموعة �سالحيات ح�سرية ب�سكل متبادل )احلكم الذاتي( قد ت�سم قدرًا من اال�ستقاللية الت�سريعية 
والتنفيذية اأو املالية.

• من 	 اآخر  م�ستوى  اأي  و�سالحيات  م�سوؤوليات  بتعديل  م�ستوى  اأي  اأحقية  عدم  على  تن�س  قانونية  وثيقة 
م�ستويات احلكم من جانب واحد. 

• الغرفة 	 يف  مقاعد  ي�سغلون  قد  الفرعية  الوحدات  عن  ممثلني  القرار  ل�سنع  الوطنية  املوؤ�س�سات  ت�سم 
الثانية للمجل�س الت�سريعي الوطنية )احلكم امل�سرتك(. 

• – تف�س 	 ال�سعبي  اال�ستفتاء  اأم  الد�ستورية  املحكمة  كانت  – �سواء  للتحكيم  اآلية  على  الد�ستور  ين�س 
النزاعات بني املركز الفيدرايل والوحدات الفرعية. 

24  تن�س املادة 3 من د�ستور ليبرييا على اأن ليبرييا دولة وحدوية ذات �سيادة مق�سمة اإىل مقاطعات الأغرا�س اإدارية.
25  انظر برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف ال�سومال، »الفيدرالية والالمركزية: خيارات لل�سومال«، 2008، �س 10.

بني  �سراكة  اإقامة  الد�ساتري  لوا�سعي  ميكن 
الفرعية  والوحدات  الوطنية  احلكومة 
على  الفرعية  الوحدات  موافقة  با�سرتاط 

تعديالت اأحكام الالمركزية .
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وميكننا با�ستخدام هذه العنا�سر اخلم�س �سياغة �سرط واحد فقط للدولة الفيدرالية، اأال وهو: ال يحق مل�ستوى 
واحد من م�ستويات احلكم اأن يقوم من جانب واحد باإلغاء التوزيع القائم لل�سالحيات والتي ت�سم االخت�سا�سات 
احل�سرية على امل�ستوى املحلي. وباالأحرى، يتطلب اأي تغيري يف ال�سالحيات بني م�ستويات احلكم موافقة جميع 
امل�ستويات املعنية باالأمر. وكان هذا النوع من املعاهدات اأو ال�سراكة )يطلق عليه بالالتينية ا�سم »foedus«( يف 
واقع االأمر م�سدر ت�سمية م�سطلح »الفيدرالية«. ويف معظم الدول الفيدرالية، يح�سل ممثلو الوحدات الفرعية 
على مقاعد يف الغرفة الثانية من املجل�س الت�سريعي الوطني تلبيًة لهذا املعيار من خالل م�ساركتهم الفعلية يف 

تعديل الد�ستور. 

االإطار 6: الفيدرالية ال�سخ�سية

حظي م�سطلح »الفيدرالية ال�سخ�سية« يف ال�سنوات االأخرية بكثري من االهتمام. ونظرًا الأن الفدرالية هي 
�سكل حمدد من اأ�سكال الالمركزية التي ُعّرفت اأعاله باأنها مفهوم مناطقي )انظر الق�سم 1-1(، فقد 
ُي�سبب هذا امل�سطلح اإرباكًا. فاالأ�سا�س املنطقي الذي تقوم عليه »الفيدرالية ال�سخ�سية« هو »االعرتاف 
مبجتمع حتدده خ�سائ�س ثقافية اأو دينية اأو لغوية ولي�س االأرا�سي، واالعرتاف بد�ستور لهذا املجتمع على 
اأ�سا�س حتديد الفرد اأو اختياره ال�سخ�سي ولي�س املوقع املناطقي«*. وبناًء عليه، ال مُتنح حقوق و�سالحيات 
اأغلب  لي�سوا متمركزين جغرافيًا يف  اأفراد )جمتمعات حملية(  اإىل جمموعة  اإقليم معني بل  اإىل  معينة 

االأحيان بل متفرقني يف جميع اأنحاء البالد. 
جماالت  يف  ال�سيما  �سوؤونها،  من  بع�سًا  تنظم  اأي�سًا  بها  خا�سة  موؤ�س�سات  املجتمعات  هذه  متتلك  وقد 
الهوية )الثقافة و/اأو التعليم و/اأو اللغة و/اأو الدين(. فعلى �سبيل املثال، ُتركت بع�س الق�سايا يف عهد 
االإمرباطورية العثمانية حتت ت�سرف الطوائف الدينية )امِللل(. وال تزال م�سائل الزواج يف الهند واإ�سرائيل 
ولبنان حتددها املجتمعات الدينية املختلفة. وقد اأقرت جمهورية فيجي بحق ال�سكان االأ�سليني يف اإدارة 
وميكن  حملية**.  وجمتمعات  اأقاليم  اإىل  وتنق�سم  خمتلطًا  نهجًا  بلجيكا  تطبق  كما  اخلا�سة.  �سوؤونهم 
اأن ذلك ينطوي على بع�س  الثقافية، غري  العرقية  ا�ستيعاب املجموعات  ال�سخ�سية  الفيدرالية  لعنا�سر 
التحديات العملية اأي�سًا. فقد ي�سعب حتقيق امل�ستوى التنظيمي الالزم، وتقدمي اخلدمات بكفاءة عالية 
اإىل جمموعات متفرقة، الخ. وترد جوانب فكرة »الفيدرالية ال�سخ�سية« يف بع�س اخليارات الت�سميمية 

لتمثيل االأقليات يف الف�سلني الرابع واخلام�س اللذين يتحدثان عن ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية. 
* اأ. ثلمان، و ك. ويدريغ، »التنوع املعا�سر مقابل الفيدرالية ال�سوي�سرية«، توجهات جديدة يف 

الفيدرالية، ورقة العمل 2 )فريبورغ: معهد الفيدرالية، 2004(،
 http://www.federalism.ch/files/documents/New_trends_in_federalism_WP2.pdf 

** ج. باي�سلري، »الفدرالية املناطقية مقابل الفدرالية االإثنية وال�سخ�سية: ق�سايا وممار�سات«، الوكالة 
ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون )2008(،

 http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive 

ومن االأهمية مبكان مناق�سة نقطتني يف هذا ال�سدد. اأواًل: نظرًا الأن م�سطلح الفيدرالية ي�سري اإىل وجود عالقة 
مقررة قانونًا بني احلكومات، فاإنه يقت�سي اأن تكون اإحدى هذه العالقات بني م�ستويات احلكم املتعددة املحتملة 
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الفيدرالية يف  الدول  اأوجدت جميع  املثال،  �سبيل  فعلى  االإلغاء.  ب�ساأن حقوق  اأعاله  املذكور  ال�سرط  متوافقة مع 
العامل العالقة املحددة بني امل�ستوى الوطني وكل من م�ستوى االأقاليم واملحافظات والواليات. لكن مل توجد اأي دولة 
عالقًة بني امل�ستوى الوطني اأو االإقليمي وم�ستوى احلكم املحلي. وحتى يف جنوب اأفريقيا حيث �سمنت احلكومات 
ذ دون ا�ست�سارة احلكومات املحلية  املحلية دورًا بارزًا مبوجب الد�ستور، قد يلغي اأحد التعديالت الد�ستورية املنفَّ
كافة ال�سالحيات املحلية. وعليه يكون ا�ستخدام م�سطلح »الفيدرالية ثالثية الدرجات«، كما يحدث يف بع�س 
الفعلي  العمق  �سيئًا عن  ُيظهر  اإن جمرد وجود عالقة فدرالية بني م�ستويات احلكم ال  ثانيًا:  ُم�سلاًل.  االأحيان، 

لالمركزية، اأي حجم ال�سالحيات املخولة مبوجب الد�ستور للوحدات الفرعية. 

ال�سكل 13: الالمركزية يف االأنظمة الفيدرالية 

بناًء عليه، ال حتمل م�سطلحات مثل »دول فيدرالية مركزية« اأو »دول وحدوية المركزية« تناق�سًا ذاتيًا، بل ت�سري 
اإىل العمق الفعلي لالمركزية اأو طبيعة ال�سمانات القانونية احلامية للعالقات بني احلكومات داخل البلد. فعلى 
تلك  من  اأو�سع  ال�سكتلندا  الربيطاين  الربملان  قبل  من  امل�سندة  وال�سلطات  ال�سالحيات  تكون  قد  املثال،  �سبيل 
امل�سندة اإىل الوحدات الفرعية يف ظل نظام فيدرايل. لكن نظام اململكة املتحدة لي�س فيدراليًا الأنه يحق للربملان 
الربيطاين الذي ال ي�سم غرفة ثانية ت�سم ممثلني عن ا�سكتلندا اإلغاء كافة ال�سالحيات امل�سندة اإىل ال�سلطتني 
الت�سريعية والتنفيذية اال�سكتلنديتني من جانب واحد. وال وجود للحكومة الفيدرالية يف تنزانيا نظرًا لتمتع املركز 
لي�س  وبالتايل  زجنبار.  جزيرة  با�ستثناء  االأقاليم  جميع  اإىل  امل�سندة  ال�سالحيات  جميع  اإلغاء  ب�سلطة  الوطني 

هناك م�ستويني من م�ستويات احلكم يعمالن يف �ستى اأنحاء البالد. 
وميكن جتنب االلتبا�س الذي يزيد من تعقيد مهمة اختيار اأف�سل هيكل حكومي من خالل التمييز ب�سورة �سحيحة 
بني النظام الفيدرايل والوحدوي من ناحية واملركزية والالمركزية من ناحية اأخرى. فقد يحرم االلتزام املبكر 
غري  الالمركزية  خيارات  من  الد�ساتري  وا�سعي  وال�سومال(  )نيبال  انتقالية  اأجندة  يف  الفيدرايل  بالهيكل 

املتناظرة التي قد تعك�س الظروف والتحديات يف البالد على نحٍو اأف�سل. 

م�ستوى احلكم على ال�سعيد الوطنى
م�ستوى احلكم على ال�سعيد الوطنى

ال�سلطة ال�سيا�سية داخل الدولة
ال�سلطة ال�سيا�سية داخل الدولة

وحدة فرعية
وحدة فرعية

وحدة فرعية
وحدة فرعية

وحدة فرعية
وحدة فرعية

وحدة فرعية
وحدة فرعية

الالمركزية فى االأنظمة الفيدرالية

نظام فيدراىل �سعيف الالمركزية نظام فيدراىل قوى الالمركزية
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االإطار 7: املحتوى مهم: البحث ال�سوداين عن اأف�سل خيار لالمركزية

مل ن�ستخدم اأي كلمة ر�سمية يف اتفاقية ال�سالم ال�سامل باأكملها لتو�سيف نوع احلكم الذي تفاو�سنا ب�ساأنه 
واتفقنا عليه، وا�سعني رمبا ن�سب اأعيننا املثل االأفريقي »ال ُت�سّم الطفل قبل والدته«... ويف عملية ال�سالم 
اخلا�سة بالهيئة احلكومية للتنمية... جل�ست احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان مع احلكومة ال�سودانية 
من اأجل... التفاو�س واإيجاد حل للم�سكلة اخلطرية املتمثلة يف احلرب وال�سالم عو�سًا عن التخبط يف 
حتديد �سكل النظام: هل هو احتادي، اأم كونفيدرايل اأم فيدرايل حقيقي. واالآن بعد اأن ُولد الطفل، ميكن 
للباحثني اإطالق اأف�سل ا�سم يرون اأنه يعك�س الرتتيبات التي اتفق عليها ال�سودانيون يف اتفاقية ال�سالم 

ال�سامل«. 
من خطاب جون قرنق الرئي�س ال�سابق حلكومة جنوب ال�سودان واأول نائب للرئي�س من احلركة ال�سعبية 

لتحرير ال�سودان مبنا�سبة املوؤمتر الثالث للفيدرالية، بروك�سل، بلجيكا، يف جملة »روؤية ال�سودان«، 12 
اآذار/مار�س 2005، متاح على املوقع:

 http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5800 

)تاريخ الت�سفح 22 اأيار/مايو 2010(
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عادة ما ُتطبق الالمركزية ل�سببني: اأ( جعل تقدمي اخلدمات اأقرب اإىل العامة الأ�سباب تتعلق بالكفاءة وامل�ساءلة. 
ب( تعزيز التناغم بني املجموعات ال�سكانية املختلفة داخل البلد الواحد، ما يتيح درجة معينة من احلكم الذاتي. 
وتدعم الالمركزية التعاي�س ال�سلمي بني اجلماعات والثقافات واالأديان املختلفة، ال�سيما يف جمتمعات مزقتها 

النزاعات العنيفة. 
وتت�سمن املركزية عن�سرًا �سكليًا واآخر مو�سوعيًا. وفيما يتناول العن�سر ال�سكلي التكوين الهيكلي للحكومة، يهتم 
العن�سر املو�سوعي بالعمق الفعلي لالمركزية، والذي ميكن قيا�سه ب�سكل اأف�سل على �سعيد الالمركزية االإدارية 
وال�سيا�سية واملالية. واإطالق املفهوم الثنائي للحكومة »الوحدوية« اأو »الفيدرالية« ال ي�سري مطلقًا اإىل قوة وعمق 
االأنظمة  تتطلب  ما  وغالبًا  احلكم.  م�ستويات  خمتلف  بني  القانونية  العالقة  ي�سف  بل  البالد،  يف  الالمركزية 

الفيدرالية �سمانات قانونية لتنفيذ وحماية احلكم الذاتي واحلكم امل�سرتك.

4( خاتمة
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اجلدول 3: املوا�سيع التي يركز عليها هذا الف�سل*

االأ�سئلةاملوا�سيع

االكتفاء 	•م�ستويات احلكم( 1) ينبغي  هل  وملاذا؟  تاأ�سي�سها  يجب  التي  احلكم  م�ستويات  عدد  كم 
بامل�ستوى الوطني وم�ستوى االأقاليم فح�سب اأم يجب اإيجاد م�ستويات اإ�سافية 

كاحلكم املحلي؟
كم عدد م�ستويات االإدارة التي يجب تواجدها لتي�سري تطبيق ال�سيا�سات احلكومية؟	•
هل يتعني و�سع م�ستويات احلكم على نحو متناظر يف جميع اأرجاء البالد اأم 	•

على نحو غري متناظر يف بع�س اأجزاءها فقط؟ 
هل 	• واالأقاليم(،  الوطني  )امل�ستوى  للحكم  م�ستويني  من  اأكرث  هناك  كان  اإذا 

ينبغي تر�سيخ جميع م�ستويات احلكم وتنظيمها مبا�سرة يف الد�ستور؟
االإدارة 	• اأو  احلكم  م�ستويات  يف  البت  ب�سالحية  االإقليمي  امل�ستوى  يتمتع  هل 

االإ�سافية االأدنى، و/اأو تعيني حدودها، و/اأو نقل ال�سالحيات و/اأو املوارد ؟
اأو 	• االإلزامية  االأ�سا�سية  التنظيمية  القواعد  بع�س  مثل  و�سط  حل  هناك  هل 

االختيارية يف الد�ستور ف�ساًل عن منح االأقاليم بع�س عنا�سر املرونة؟
ر�سم حدود ( 2)

االأقاليم
جغرافية، 	• دينية،  لغوية،  )عرقية،  اإليها  اال�ستناد  يجب  التي  املعايري  ما 

نزاع،  حدوث  احتمال  م�سبقًا،  موجودة  اإدارية  وحدات  اقت�سادية،  تاريخية، 
غري ذلك، اأم مزيجًا مما �سبق(؟

هل يجب اأن يكون هناك �سروط دنيا )عدد اأدنى من االأقاليم اأو ال�سكان، اأو 	•
م�ستوى اأدنى من املوارد؟(

هل يجب اأن يذكر الد�ستور حدود االأقاليم اأم ت�سمني املعايري فقط فى الد�ستور؟	•
هل يحق لل�سكان/االأقليات يف مقاطعات حمتملة اإبداء راأيهم يف عملية ر�سم احلدود؟	•
هل يجب اأن ينطوي الد�ستور على جداول زمنية )اأحكام انتقالية( للبت يف اأمر 	•

اإن�ساء املقاطعات؟
هل يجب اأن يت�سمن الد�ستور االإجراء الالزم اتباعه لتعديل حدود االأقاليم، اأو 	•

اإن�ساء اأقاليم جديدة، اأو دمج االأقاليم املتواجدة؟
اإذا كانت االإجابة نعم، فمن يحق له تعديل احلدود وكيف؟	•
اإبداء راأيه يف هذا االإجراء؟ هل هو امل�ستوى الوطني اأم االأقاليم 	• من يحق له 

املعنية اأم االأقليات املقيمة داخل هذه االأقاليم اأم كل ما �سبق؟
ال�سكان 	• لعدد  االأدنى  احلد  )مثل  حمددة  معايري  هناك  يكون  اأن  يجب  هل 

واجلدوى االقت�سادية( للحد من تغيري احلدود؟
الت�ساور، 	• واإجراءات  االأغلبية،  �سعيد  على  خا�سة  �سروط  توافر  ينبغي  هل 

واال�ستفتاءات العامة؟
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عمق ( 3)
الالمركزية

ما درجة الالمركزية االإدارية املراد منحها للوحدات الفرعية؟	•
تطبيق 	• لتي�سري  االأدنى  االإدارة  م�ستويات  اإىل  الق�سايا  تفوي�س  ينبغي  هل 

ال�سيا�سات؟
معاجلة 	• كيفية  يف  البت  ب�سالحية  الفرعية  الوحدات  تتمتع  اأن  يجب  هل 

الق�سايا؟
هل يجب اأن تكون درجة الالمركزية االإدارية متناظرة يف جميع اأرجاء البالد 	•

اأم غري متناظرة بالنظر اإىل وجود اأقليات يف بع�س املناطق؟
ما درجة الالمركزية ال�سيا�سية املراد منحها للوحدات الفرعية؟	•
هل ينبغي اأن تتمتع الوحدة الفرعية بالقدرة على انتخاب م�سوؤولني عن تطبيق 	•

ال�سيا�سات الوطنية؟
اأم تنتخب جمل�سًا ت�سريعيًا ي�سن قوانني تتعلق بالق�سايا املنقولة اإليها )ت�ستلزم 	•

نقل ال�سلطات اإىل جانب الالمركزية االإدارية(؟
ما درجة الالمركزية املالية املراد منحها للوحدات الفرعية؟	•
ما احلد االأدنى من املوارد الذي حتتاجه م�ستويات احلكم املعنية كي يت�سنى 	•

لها ممار�سة �سلطاتها؟
ما موارد االإيرادات التي ينبغي تخ�سي�سها اإىل خمتلف م�ستويات احلكم؟	•
هل يجب م�ساركة اأ�س�س العوائد اأم اإ�سنادها ح�سريًا اإىل م�ستوى واحد فقط؟	•
واملبيعات، واخلدمات، 	• وال�سركات،  االأفراد،  ال�سرائب على دخل  يفر�س  من 

واالأرا�سي، واملركبات، الخ؟
كيف ومن يحدد معدالت ال�سرائب، والر�سوم، واالأتعاب؟	•
اأعباء 	• وفر�س  الفرعية  الوحدات  بني  مايل  تناف�س  هناك  يكون  اأن  يجب  هل 

مالية متباينة على املواطنني؟
كيف ومن يوزع االإيرادات؟ هل ثمة ِمنح م�سروطة وغري م�سروطة؟ هل يجب 	•

اأن ين�س الد�ستور على القواعد/احل�س�س املتبعة يف التوزيع؟ هل ثمة اآليات 
مراجعٍة منتظمة لتعديل التوزيع؟

كيف يجب التعامل مع الفروق يف االإمكانيات املالية وتكاليف توفري اخلدمات 	•
بني املقاطعات؟ هل ثمة اآليات لتحقيق امل�ساواة؟ كيف تتم امل�ساواة؟ واإىل اأي 

م�ستوى؟ ومن قبل َمن؟ من بيده القرار؟
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تنظيم ( ))
الالمركزية

اإذا كانت الوحدات الفرعية تتمتع باحلق يف التنظيم الذاتي، هل ين�س الد�ستور 	•
على تنظيم موؤقت اإىل اأن تتمكن املقاطعات من تقرير كيفية تنظيمها اخلا�س؟

)والقوانني 	• الد�ستور  يف  الوحدات  لهذه  الداخلي  التنظيم  حتديد  يجب  هل  اأم 
الوطنية(؟

الفرعية 	• للوحدات  التوجيهية  واملبادئ  املعايري  الد�ستور  يحدد  اأن  ينبغي  اأم هل 
التنظيم كي تختار  اأ�سكال خمتلفة من  اأو ين�س على  ب�ساأن كيفية تنظيم ذاتها 

منها؟
الوطني/	• امل�ستوى  بها  يتمتع  اأن  يجب  التي  احل�سرية  ال�سالحيات  اأنواع  ما 

االإقليمي اأو حتى املحلي؟
اإذا كان 	• ت�سود  اللوائح  اأي  اأن تكون متزامنة؟  ينبغي  التي  اأنواع ال�سالحيات  ما 

امل�ستوى الوطني واالإقليمي يتوليان احلكم؟
الوطني 	• امل�ستوى  يحدد  كاأن  م�سرتكة  �سالحيات  هناك  تكون  اأن  يجب  هل 

ال�سيا�سات اأو املعايري، بينما يدير امل�ستوى االإقليمي االأنظمة الداخلية وي�سنها؟
ما املعايري التي يجب تطبيقها لتوزيع ال�سالحيات؟ ومن يقرر ذلك؟	•
م�ستويات 	• بها  ت�سطلع  اأن  ينبغي  التي  اخلا�سة  االأهمية  ذات  ال�سالحيات  ما 

احلكم االأدنى من اأجل حماية هويتها مثاًل؟
اأم 	• ال�سالحيات  من  نف�سه  بالقدر  الفرعية  الوحدات  جميع  تتمتع  اأن  يجب  هل 

ميكن توزيع ال�سالحيات على نحو غري متناظر؟
غ�س 	• اأمور  يف  القرار  اتخاذ  )�سالحية  املتبقية  بال�سالحيات  يحظى  من 

الد�ستور الطرف عنها(: املركز اأم املقاطعات؟
كيف يجب اأن يتم �سرد ال�سالحيات �سمن الد�ستور: اأَعلى هيئة جداول مثاًل؟	•
الوطني 	• الت�سريعي  املجل�س  يتمتع  بحيث  ال�سالحيات  جميع  م�ساركة  يجب  هل 

ب�سالحية �سن القوانني، بينما تتوىل ال�سلطة التنفيذية للوحدة الفرعية تنفيذها؟
اإىل اأي مدى يجب اأن يتمتع امل�ستوى الوطني باإمكانية تفوي�س ال�سالحيات اإىل 	•

الوحدات الفرعية؟ هل يحق له تفوي�س ال�سالحيات اإىل بع�س االأقاليم املنتقاة 
فح�سب؟ اإىل اأي مدى تتمتع الوحدات الفرعية باإمكانية تفوي�س ال�سالحيات اإىل 

املركز اأو اإىل م�ستويات اأدنى من احلكم؟
هل يجب اأن يكون هناك �سلطة ق�سائية على م�ستوى الوحدات الفرعية؟	•
ال�سلطتني 	• بني  العالقة  هي  ما  تنظيمها؟  يتم  كيف  نعم،  اجلواب  كان  اإن 

الق�سائيتني االإقليمية والوطنية )منف�سلة يف الغالب اأم موؤ�س�سٌة جميعها يف اإطار 
�س املقاطعات حماكم امل�ستوى االأدنى بينما يوؤ�س�س املركز  القانون الوطني، اأو توؤ�سِّ

حماكم امل�ستوى االأعلى؟
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و�سائل احلماية ( ))
القانونية لنظام 

الالمركزية

هل يجب و�سع اآلية ت�ستدعي موافقة االأقاليم لتعديل نظام الالمركزية؟	•
على 	• احل�سول  يجب  هل  املحلي،  امل�ستوى  اإىل  جوهرية  �سالحيات  ُنقلت  اإذا 

موافقتها لتعديل هذا النقل؟
اآليات ف�س ( ))

النزاع يف نظام 
الالمركزية

حماكم 	• تاأ�سي�س  يجب  هل  توفريها؟  يجب  التي  النزاع  ف�س  اآليات  اأنواع  ما 
نزاعات  العليا �سالحيات مبا�سرة لف�س  املحكمة  َمنح  اأو  اأم نظامية،  خا�سة 

معينة؟

* هذا اجلدول هو منوذج معدل ومعاد ت�سميمه من »خريطة الفيدرالية« يف )نيكول توبرفاين(، »اأوراق عن الفيدرالية«، اأوراق عن 
الفيدرالية اأُعدت ل�سالح املنتدى النيبايل ال�سوي�سري للفيدرالية )الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون، 2008-2007(،

  http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/.../resource_en_178456.pdf

)تاريخ الت�سفح 28 اأيار/مايو 2011(.
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كلمات رئيسية

ال�سيا�سية،  الالمركزية  ال�سلطات،  نقل  ال�سلطات،  تفوي�س  ال�سلطات،  تركيز  اإزالة  االإدارية،  الالمركزية 
الالمركزية املالية، الالمركزية غري املتناظرة، م�ستوى احلكم، م�ستوى االإدارة، �سالحيات ح�سرية، �سالحيات 
الفيدرالية  مزدوج،  منف�سل/منوذج  منوذج  متكامل،  منوذج  الوحدوي،  النظام  الفيدرايل،  النظام  متزامنة، 

ال�سخ�سية، التدويل/االأقلمة.

مصادر إضافية 

• منتدى الفيدراليات	
<http://www.forumfed.org/en/index.php>

يهدف هذا املنتدى الذي متوله احلكومة الكندية اإىل اإن�ساء حكومات دميقراطية عرب تعزيز االأفكار الفيدرالية. 
و�سعيًا منه لن�سر املعرفة بني املمار�سني على امل�ستوى العاملي، يوفر املوقع موارد وتدريب على ق�سايا الفيدرالية 

واحلكم.
• االحتاد الدويل ملراكز الدرا�سات الفيدرالية 	

<http://www.iacfs.org/index.php?page=1&lang=0>

االأنظمة  ق�سايا  عن  مطبوعات  وتن�سر  م�ستقلة  بحوثًا  جتري  دولية  وموؤ�س�سات  مراكز  من  االحتاد  هذا  يتكون 
من�سورات  وتت�سمن  للممار�سني،  احلكم  اأ�سكال  من  ك�سكل  الفيدرالية  تعزز  موارد  املوقع  ويحوي  الفيدرالية. 

ودرا�سات عن اأحدث امل�ستجدات يف الفيدرالية عامليًا، وم�سروع حوار عاملي يتيح للممار�سني م�ساركة خرباتهم.
• مركز ال�سيا�سات البديلة 	

<http://www.cpalanka.org>

ال�سيا�سات،  خيارات  ومنا�سرة  ن�سر  عرب  القدرات  وبناء  املوؤ�س�سات  تعزيز  اإىل  ت�سعى  �سريالنكية  منظمة  هو 
وف�س النزاع، والدميقراطية. وهو يركز على خيارات احلكم املتاحة لدول جنوب اآ�سيا وي�سدر تقارير عن بدائل 

ال�سيا�سات العامة.

• الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون 	
<http://www.deza.admin.ch/en/Home/Themes/Rule_of_Law_Democracy/Decentralization>

ت�سعى هذه الوكالة اإىل تعزيز العالقات بني املجتمع املدين واحلكومات املحلية من خالل الالمركزية ال�سيا�سية 
والدعم  والتعليم،  التمويل،  توفري  عرب  ال�سعب  الحتياجات  تلبية  اأكرث  احلكومة  جعل  بهدف  واملالية  واالإدارية 

املوؤ�س�سي. وي�سم املوقع روابط تتعلق بعمليات الالمركزية واأن�سطة الوكالة يف دعم تنمية املجتمع املدين عامليًا.
• معهد الفيدرالية 	

<http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0>

ُيعترب هذا املعهد مركزًا للبحث واخلربات االأكادميية التي ت�سلط ال�سوء على الفيدرالية والتنوع الثقايف. ويقدم 
موقعه االإلكرتوين مركزًا للبحث والت�ساور يركز على اإن�ساء جمتمعات متعددة الثقافات على نحو م�سامل.
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• كاميل كيت�س بارنيت، وهرني ب. ميني�س، وجريي فان�ساندت، »الالمركزية الدميقراطية«، معهد تراينجل 	
 <http://www.rti.org/pubs/Democr_Decen.PDF> االأول/دي�سمرب 1997،  لالأبحاث، كانون 

مقال يدر�س ال�سلة بني الالمركزية وال�سلوك الدميقراطي.
• تاما�س م. هورفاث )املحرر(، »الالمركزية: جتارب واإ�سالحات« )بوداب�ست: معهد املجتمع املفتوح، مبادرة 	

 <http://lgi.osi.hu/publications/books/  .)2000 املحلي،  واحلكم  العامة  اخلدمات  اإ�سالح 
<decentralization/EntireBook.pdf، مقال يتناول خمتلف اجلهود الرامية اإىل حتقيق الالمركزية 

يف اأوروبا ال�سرقية.
• منتدى 	 الثقافات«،  متعددة  جمتمعات  يف  النزاع  واإدارة  والالمركزية،  »الفيدرالية،  �سوندير�س،  �سرييل 

 <http://www.forumfed.org/libdocs/IntConfFed02/StG- تاريخ(،  )بال  الفيدراليات 
<Saunders.pdf، مقال يتناول تطور احلكومات الدميقراطية الفيدرالية يف جمتمعات متعددة االأعراق 

والثقافات.
• يف 	 جديدة  توجهات  ال�سوي�سرية«،  الفيدرالية  مقابل  املعا�سر  »التنوع  ويدريغ،  كاثرين  و  ثلمان،  اأور�س 

الفيدرالية، ورقة العمل 2 )فريبورغ: معهد الفيدرالية، 2004(،
  <http://www.federalism.ch/files/documents/New_trends_in_federalism_WP2.pdf>
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مسرد املصطلحات

الذي  اال�ستقالل  م�ستوى  االإدارية:  الالمركزية 
عالقتها  يف  احلكومية  الفرعية  الوحدات  به  تتمتع 
احلكومية.  ال�سوؤون  اإدارة  يف  املركزية  باحلكومة 
على  الق�ساء  االإدارية  الالمركزية  اأ�سكال  وتت�سمن 

تركيز ال�سلطات وتفوي�س ال�سلطات ونقل ال�سلطات.

Administrative decentralization: The 

degree of autonomy that governmental 

subunits possess relative to the central 

government in running governmental affairs. 

Forms of administrative decentralization 

are, for example, de-concentration, delegation 

and devolution.

ال�سلطة  يوزع  ترتيب  الالمتناظرة:  الالمركزية 
حكومات  بني  متباينة  اأو  مت�ساوية  غري  ب�سورة 

االأقاليم املختلفة.

Asymmetric decentralization: An 

arrangement which distributes power 

unequally or differently to different regional 

governments.

�سلطات م�سرتكة: �سلطات ت�سرتك فيها احلكومات 
الوطنية واملحلية مبوجب الد�ستور. ويف حالة تعار�س 
للقانون  ال�سيادة  تكون  م�سرتك،  جمال  يف  القوانني 

الوطني.

Concurrent powers: Powers that are shared 

by national and sub-national governments 

under a constitution. Where laws in an area 

of concurrency conflict, the national law is 

normally paramount.

احلكم  و�سالحيات  �سلطات  توزيع  الالمركزية: 
م�ستويات  اأو  اأخرى  موؤ�س�سات  على  املركز  خارج 
م�ستوى  على  االإدارة،  اأو  احلكومة  من  اأخرى 
املحلي  امل�ستوى  على  اأو  املحافظات  اأو  االأقاليم 
مرتبًطا  مفهوًما  الالمركزية  تعترب  وبالتايل  مثاًل. 
لالمركزية  املحورية  الثالثة  والعنا�سر  باجلغرافيا. 
ال�سيا�سية  والالمركزية  االإدارية  الالمركزية  هي: 

والالمركزية املالية.

Decentralization: The dispersal of 

governmental authority and power 

away from the national centre to other 

institutions at other levels of government 

or levels of administration, for example, 

at regional, provincial or local levels. 

Decentralization is thereby understood as a 

territorial concept. The three core elements 

of decentralization are administrative 

decentralization, political decentralization, 

and fiscal decentralization.

تقوم  عندما  يحدث  ال�سلطات:  تركيز  اإزالة 
احلكومة املركزية بتوزيع امل�سوؤولية عن تنفيذ �سيا�سة 

معينة على مكاتبها امليدانية دون نقل ال�سلطة.

De-concentration: Occurs when the 

central government disperses responsibility 

for implementing a policy to its field 

offices without transferring authority.

مبوجبها  املركزية  احلكومة  تنقل  اآلية  التفوي�س: 
االإدارية  وامل�سوؤوليات  القرار  اتخاذ  �سلطات  بع�س 
من  اأخرى  م�ستويات  اإىل  خمتلفة  عامة  لوظائف 
م�ستوى  ويتنوع  لالإلغاء.  قابل  اأ�سا�س  على  احلكومة 
ال�سيطرة  من  كبرية  درجة  يت�سمن  وقد  الرقابة 
املركزية اأو رمبا يعهد باإدارة وتنفيذ ال�سيا�سة ب�سكل 

كامل اإىل الوحدات الفرعية.

Delegation: A mechanism under which 

the central government refers decision 

making and administrative responsibilities 

for various public functions to other levels 

of government on a revocable basis. The 

degree of supervision varies and might 

include substantial central control, or 

might fully allocate the administration and 

implementation of policy to subunits.
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ال�سالحيات  ل�سمول  مقيا�س  الالمركزية:  عمق 
يف  اأدنى  م�ستويات  اإىل  املركز  من  املنقولة  الفعلية 

احلكومة.

Depth of decentralization: A measure 

of the comprehensiveness of the actual 

powers that are transferred from the centre 

to lower levels of government.

نقل ال�سلطات: اأقوى اأ�سكال الالمركزية ويت�سمن 
حكومات  اإىل  ال�سلطات  من  جمموعة  حتويل  اأو  نقل 

اإقليمية اأو حملية.

Devolution: The strongest form of 

decentralization that involves the transfer 

or shift of a portfolio of authority to 

regional or local governments.

املن�سو�س  ال�سالحيات  املحددة:  ال�سالحيات 
الوحدات  وتتمتع  الد�ستور.  يف  �سراحًة  عليها 
احلكومية الفرعية بال�سالحيات املتبقية لذا من غري 
بالوحدات  اخلا�سة  ال�سالحيات  اإدراج  ال�سروري 

الفرعية.

Enumerated powers: The powers 

explicitly established in the constitution. 

The governmental subunits have the 

residual power; therefore it is not necessary 

to specifically list the subunit’s powers.

يتاألف من احتاد  نظام حكم  الفيدرايل:  النظام 
موؤ�س�سات اأو واليات حتافظ على �سالحياتها اخلا�سة 
ولكن تتخلى عن ال�سلطة اإىل حكومة فيدرالية مركزية 
من  واحد  مل�ستوى  ميكن  وال  حمددة.  جماالت  يف 
اأو  لل�سلطات  القائم  التوزيع  تغيري  منفرًدا  احلكومة 
واأي  املحلي.  امل�ستوى  على  االخت�سا�سات احل�سرية 
موافقة  يتطلب  احلكم  م�ستويات  بني  لل�سلطة  تعديل 

كافة امل�ستويات املتاأثرة بهذا التعديل.

Federal system: A system of government 

made up of a federation of organizations or 

states which maintain their own independent 

powers but cede authority to a central 

federal government in certain defined 

areas. One level of government cannot 

unilaterally change the existing distribution 

of powers or exclusive competences at 

the sub-national level. Any alteration of 

authority between governmental levels 

requires the consent of all affected levels.

الوحدات  قدرة  مدى  املالية:  الالمركزية 
احلكومية الفرعية على تويل م�سوؤوليات مالية كتوليد 

االإيرادات واالإنفاق.

Fiscal decentralization: The extent to 

which governmental subunits are able to 

undertake fiscal responsibilities, such as 

revenue-raising and spending.

الوطنية  املحاكم  دمج  يتم  املتكامل:  النموذج 
املحاكم  وتتمتع  واحد.  نظام  يف  االأدنى  واملحاكم 
مع  للتعامل  الالزمني  واالخت�سا�س  بال�سالحية 
والوطني.  املحلي  امل�ستوى  على  القانونية  الق�سايا 
الالزمني  والتاأهيل  التفوي�س  على  الق�ساة  ويح�سل 
للف�سل يف جمموعتني من القوانني: القانون الوطني 

والقانون املحلي ذي ال�سلة.

Integrated model: National courts and 

lower courts are integrated in one system. 

Courts have the power and the capacity 

to deal with both subnational and national 

law cases. Judges are authorized and 

qualified to adjudicate two sets of law: 

the national law and the respective sub-

national law.

التدويل: نقل ال�سالحيات من م�ستوى وطني اإىل 
اجلنائية  واملحكمة  املتحدة  كاالأمم  دولية  موؤ�س�سة 

الدولية.

Internationalization: Upward transfer 

of powers from the national level to an 

international institution, for example, the 

United Nations, the Internal Criminal Court.
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الفيدرالية ال�سخ�سية: نظام ال حتول فيه بع�س 
اإىل  بل  معني  اإقليم  اإىل  واالخت�سا�سات  احلقوق 
جمموعة من االأ�سخا�س )جمتمعات حملية( ال تكون 
جميع  يف  منت�سرة  بل  معني  اإقليم  يف  مرتكزة  غالًبا 

اأنحاء البالد.

Personal federalism: A system under 

which certain rights and powers are 

assigned not to a specific territory but 

to a group of people )communities( that 

are often not territorially concentrated but 

dispersed throughout the country.

الوحدات  قدرة  مدى  ال�سيا�سية:  الالمركزية 
�سيا�سية  وظائف  تنفيذ  على  الفرعية  احلكومية 

للحكم مثل التمثيل.

Political decentralization: The degree to 
which governmental subunits are able 
to undertake the political functions of 
governance such as representation.

م�ستوى  من  ال�سالحيات  نقل  االإقليمي:  الدمج 
اأو  االأوروبي  كاالحتاد  اإقليمية  موؤ�س�سة  اإىل  وطني 

املجموعة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا.

Regional integration: The upward transfer 

of powers from the national level to a 

regional institution, for example, the European 

Union )EU( or the Economic Community of 

West African States )ECOWAS(.

من  املحلية  امل�ستويات  ح�سول  الذاتي:  احلكم 
ق�سايا  تنفيذ  و/اأو  تنظيم  على �سالحيات  احلكومة 

معينة اعتماًدا على نف�سها.

Self-rule: Sub-national levels of 
government obtain the authority to 
regulate and/or implement certain issues 
on their own.

من  لكل  يكون  املنف�سل/املزدوج:  النموذج 
حماكم  نظام  املحلي  وامل�ستوى  الوطني  امل�ستوى 
خا�س به )عادة حماكم حملية ذات ثالثة م�ستويات 
وحماكم ا�ستئناف وحمكمة عليا(. وال تطبق املحاكم 
ب�سكل عام يف حني  بدولها  القوانني اخلا�سة  االأدنى 
مبوجب  الق�سايا  يف  الف�سل  الوطنية  املحاكم  تتوىل 

القانون الوطني.

Separated/dual model: Both the national 
level and the sub-national level each 

have their own court system )usually 

three-tiered—local courts, circuit courts of 

appeal and Supreme Court(. Lower courts 

generally only apply the laws of their 

respective states, whereas national law is 

adjudicated by national courts.

يف  املحلية  الكيانات  م�ساركة  امل�سرتك:  احلكم 
اتخاذ القرار الوطني.

Shared rule: Sub-national entities are 
involved in national rule making.

الـ�سلطـــة  نـقـــل  احلقيقيـــة:  الالمركزيـــة 
احلكومة.  من  خمتلفة  م�ستويات  اإىل  وال�سالحيات 
يتم ملء  للالمركزية كيف  املو�سوعي  املكون  ويقي�س 
اإليها  الهيكل الر�سمي ب�سالحيات مو�سوعية )ي�سار 

اأحيانًا با�سم الالمركزية الوظيفية(.

Substantive decentralization: The 

assignment of authority and power to various 

levels of government. The substantive 

component of decentralization measures 

how the formal structure is actually filled 

with substantive authorities )sometimes 

referred to as functional decentralization(.
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من  واحد  مل�ستوى  ميكن  نظام  االأحادي:  النظام 
اإلغاء التوزيع القائم لل�سلطات من  احلكومة مبوجبه 
احل�سرية  االخت�سا�سات  ذلك  يف  مبا  واحد  جانب 

على امل�ستوى املحلي.

Unitary system: A system in which 

one level of government can unilaterally 

revoke the existing distribution of powers, 

including exclusive competences at the 

sub-national level.
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ملحة عن املؤلف
ماركوس بوكنفورديه

هو حالياً رئي�س الفريق اال�ست�ساري لطاقم تخطيط ال�سيا�سات يف الوزارة االحتادية للتعاون االقت�سادي والتنمية 
وباحث اأول يف معهد التنمية االأملاين. توىل من 2009 وحتى اأبريل/ني�سان 2011 من�سب م�سوؤول الربامج، وب�سكل 
جزئي، القائم باأعمال مدير الربامج يف برنامج بناء الد�ستور يف املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف 
�ستوكهومل. وقبل ان�سمامه اإىل املعهد، كان رئي�س م�ساريع اأفريقيا وزميل بحث اأول يف معهد ماك�س بالنك للقانون 
العام املقارن والقانون الدويل )MPIL( يف هايدلربغ )2001-2008(. يف الفرتة )2006-2007( اإنتدبته وزارة 
اخلارجية االأملانية ب�سفة خبري قانوين اإىل جلنة التقدير والتقييم يف ال�سودان. وكانت مهمة اللجنة تقدمي الدعم 
واالإ�سراف على تنفيذ اتفاقية ال�سالم ال�سامل يف ال�سودان. ومنذ عام 1995 حتى 1997، عمل باحًثا م�ساعًدا 
لل�سوؤون  اال�ست�سارية  الهيئة  )وهي  البندقية  جلنة  اإىل  اأملانيا  مندوب  هيلموت �ستاينربجر،  الق�ساء  لربوف�سور 

الد�ستورية يف املجل�س االأوروبي(.
القانون  يف  ماج�ستري  و�سهادة  هايدلربغ  جامعة  من  دكتوراه  و�سهادة  القانون  يف  اإجازة  بوكنفورديه  د.  يحمل 
الد�ساتري  بناء  �سارك يف عمليات  ال�سيا�سية من جامعة فرايبورغ.  العلوم  وبكالوريو�س يف  من جامعة ميني�سوتا 
يف  مماثلة  عمليات  يف  �سارك  كما  املعنيتني،  التاأ�سي�سيتني  اجلمعيتني  مع  تعاون  حيث  وال�سومال،  ال�سودان  يف 
من  عدد  تاأليف  يف  �سارك  كما  الد�ساتري  وبناء  الد�ستوري  القانون  يف  كثرية  كتابات  ن�سر  ونيبال.  اأفغان�ستان 
اأدلة معهد ماك�س بالنك امل�ستخدمة كمواد تدريب يف م�ساريع املعهد. عمل م�ست�ساًرا يف برنامج االأمم املتحدة 
 ،)GIZ( التي اأ�سبح ا�سمها الوكالة االأملانية للتعاون الدويل )GTZ( االإمنائي، والوكالة االأملانية للتعاون الفني

ووزارة اخلارجية االأملانية، وموؤ�س�سة كونراد اأديناور، وموؤ�س�سة فريدي�س اإيربت.
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ملحة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ماهي املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟ 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )International IDEA( هي منظمة دولية حكومية 
مهمتها دعم الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل. تتمثل اأهداف املوؤ�س�سة يف دعم املوؤ�س�سات والعمليات 

الدميقراطية واإر�ساء دميقراطية تتمتع بقدر اكرب من اال�ستدامة والفعالية وال�سرعية.

ماهو دور املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟

تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على م�ستويات عاملية واإقليمية وقطرية، ويرتكز عملها 
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.

توفر املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات املعرفة املقارنة يف جماالت عملها الرئي�سية والتي ت�سمل 
العمليات االإنتخابية، وو�سع الد�ساتري، وامل�ساركة والتمثيل ال�سيا�سيني، والدميقراطية والتنمية، اإ�سافة 

اإىل عالقة الدميقراطية بالنوع االجتماعي والتعددية والنزاع واالأمن.
وتقّدم املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني ال�ساعني نحو 

االإ�سالح الدميقراطي، كما اأنها تعمل على ت�سيري احلوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من خالل عملها اإىل حتقيق مايلي:

• تعزيز الدميقراطية و�سرعيتها وم�سداقيتها.	
• تعزيز امل�ساركة ال�سمولية والتمثيل اخلا�سع للم�ساءلة.	
• زيادة فعالية و�سرعية التعاون الدميقراطي.	

اأين تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
مدينة  يف  الرئي�سي  مقرها  ويقع  عاملي،  م�ستوى  على  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  تعمل 
�ستوكهومل بال�سويد، ولها مكاتب يف اإفريقيا واآ�سيا واملحيط الهادئ واأمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي، 

اإ�سافة اإىل مناطق غرب اأ�سيا و�سمال اأفريقيا.
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الالمركزية هي اآلية لت�زيع �سلطات احلكم و�سالحياته من احلك�مة املركزية اإىل م�ؤ�س�سات 
وم�ست�يات اأخرى من احلكم، وبالتايل ت�سبح الالمركزية حاًل لكثري من امل�ساكل التي تن�ساأ 

يف الدول التي تعاين انق�سامات عميقة اأو متر بحقبة ما بعد النزاع.
يطرح هذا الف�سل من دليل عملي لبناء الد�ساتري، وه� بعن�ان »مناذج احلكم الالمركزي«، 

ق�سايا رئي�سية عن الالمركزية ويدر�س حما�سنها وم�ساوئها.

ال�سادر  الد�ساتري  لبناء  دليل عملي  ال�سابع من  الف�سل  ال�رقة حتت عن�ان  و تظهر هذه 
PDF ويف  بن�سق  بالكامل متاح  والدليل  واالنتخابات.  للدميقراطية  الدولية  امل�ؤ�س�سة  عن 
http://www.idea.int ويت�سمن ف�سال  التايل  الرابط  اإلكرتوين على  �س�رة كتاب 
ثقافة  واإر�ساء  الثاين(،  )الف�سل  الد�ساتري  بناء  يف  متداخلة  وم��س�عات  مبادئ  عن 
حق�ق االإن�سان )الف�سل الثالث(، وبناء الد�ساتري وت�سميم ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية 
ما  يف  للحك�مة  الالمركزية  واالأ�سكال  وال�ساد�س(  واخلام�س  الرابع  )الف�سل  والق�سائية 

يتعلق ببناء الد�ساتري )الف�سل ال�سابع(.
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املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات52

يوفر حمتوى الد�ستور خطة لعمل الدولة، وي�سمن احلقوق ويحدد اآليات لتنفيذها، ف�ساًل عن �سياغة م�ستقبل 
االأمة. ويوفر كتيب دليل عملي لبناء الد�ساتري ركيزة اأ�سا�سية لفهم الد�ساتري وبنائها. عالوة على ذلك، يقدم 
اأثناء عمليات  اعتمادها  واأحكام مبتكرة مت  رائدة  اتفاقات  العامل عن  اأنحاء  باأمثلة من خمتلف  املليء  الدليل، 
التعديالت الد�ستورية، جمموعة وا�سعة من طرق بناء الد�ساتري وكيف ميكن لهذا البناء اأن يوؤ�س�س وير�سخ القيم 
للد�ساتري  االأ�سا�سية  للمكونات  املقارنة، حتلياًل متعمقًا  االأمثلة  اإىل  اإ�سافة  التقرير،  الدميقراطية. كما يت�سمن 

وقوى التغيري التي ت�سكلها.

للغاية  مفيدًا  ويعترب  الد�ستوري،  الت�سميم  خيارات  ب�ساأن  االأولية  املناق�سات  ترثي  معلومات  الدليل  هذا  يقدم 
الد�ساتري  بناء  من  جديدة  موجة  قريبًا  العامل  ي�سهد  »قد  الد�ساتري...  لبناء  املعقدة  العملية  لفهم  كمدخل 
الدميقراطية نتيجة للتحركات االأخرية التي ي�سهدها العامل العربي. ولذلك ياأتي هذا الدليل يف الوقت املنا�سب«.

ق�ّسام اأوتيم - الرئي�س االأ�سبق لدولة موري�سيو�س
 )مقتب�س من فقرة »املقدمة« من الدليل(




