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مقدمة
جرى و�ضع �أقدم د�س��اتري العامل �إ َّبان القرن ال�س��ابع ع�ش��ر ،حيث ُو�صفت �آنذاك ب�أنها مواثيق ثورية نظ ًرا لظهورها
متاما .وفيما بني ذلك الزمن وهذه الآونة� ،ش��هد العامل العديد من الد�س��اتري .وظهر
يف ظل نظم �سيا�س��ية جديدة ً
الكثري منها عقب انتهاء احلرب الباردة يف عام  ،1989والتي ُو�صفت بالد�ساتري الإ�صالحية حيث كانت تهدف يف
املقام الأول �إىل حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات الدميقراطية.
وم��ن �أه��م الوظائ��ف اجلوهري��ة لأي د�س��تور ه��ي و�ض��ع الإط��ار الع��ام مل�ؤ�س�س��ات احلك��م وحتدي��د م��ن ال��ذي ي�ضطل��ع
ب�صالحي��ات الدول��ة و�س��لطاتها ،وكيفي��ة النهو���ض به��ذا ال��دور ولأي غر���ض� .إال �أن الد�س��اتري ال تهب��ط علين��ا م��ن
ال�س��ماء وال تنم��و كذل��ك و�س��ط الب�س��اتني .ب��ل ه��ي يف واق��ع الأم��ر نت��اج لإبت��كار و�إنت��اج الب�ش��ر� ،إذ تر�س��م خطوطه��ا
العري�ض��ة االتفاقي��ات وال�س��ياقات التاريخي��ة واالختي��ار والكف��اح ال�سيا�س��ي.
ويطال��ب املواط��ن يف ظ��ل النظ��ام الدميقراطي باحل�صول على حق �صاحب ال�س��لطات الأ�صلي .فالد�س��تور بالن�س��بة
له ميثل عقدً ا اجتماع ًيا يعمل على ق�صر ا�ستخدام احلكومة لل�سلطة على ال�سعي لتحقيق �صالح املواطن يف مقابل
والئه ودعمه لها .ويلخ�ص م�صطلح «الد�ستورية» فكرة ال�سلطة املحدودة.
ويف الوق��ت ذات��ه ،متت��د الأهمي��ة اجلوهري��ة للد�س��اتري الي��وم �إىل م��ا ه��و �أبعد من تل��ك الوظائف الأ�سا�س��ية .وتندرج
الد�س��اتري �ضم��ن الأجن��دات العام��ة عندم��ا يح�ين الوق��ت للتغي�ير �إىل نظ��ام �سيا�س��ي �أف�ض��ل .وت�س��عى ال�ش��عوب �إىل
و�ض��ع د�س��اتري ق��ادرة عل��ى ح��ل امل�ش��كالت الع�صري��ة للدول��ة واحلكوم��ة .ويف الوق��ت الراه��ن ،تت�س��م تل��ك امل�ش��كالت
بتع��دد �أوجهه��ا واتخاذه��ا نطاق� ًا عاملي� ًا عل��ى نح��و متزاي��د  -بداي��ة م��ن الف�س��اد �إىل الأزم��ات املالي��ة الطاحنة ،ومن
التده��ور البيئ��ي �إىل الهج��رة ب�أع��داد كب�يرة .وميك��ن بالطب��ع �إدراك م��دى رغب��ة ال�ش��عوب يف امل�ش��اركة يف حتدي��د
بن��ود الد�س��اتري والإ�ص��رار عل��ى عملي��ة ت�ش��ريع للد�س��اتري تت�س��م بال�ش��مولية والدميقراطي��ة .وق��د اقتح��م م�صطل��ح
«الد�ستورية اجلديدة» امل�صطلحات ال�سيا�سية كدليل �إ�ضايف على تلك الأهمية اجلديدة التي اكت�سبتها الد�ساتري.
ويتمث��ل التح��دي الآن يف �إتاح��ة الفر�ص��ة للقط��اع الأك�بر م��ن املجتمع �أن يدلو بدلوه يف عملية بناء الد�س��اتري ،مبا يف
ذلك الن�س��اء وال�ش��باب واملجموعات امل�س��ت�ضعفة واملهم�ش��ة.
وم��ا ي��زال ال�ص��راع يف الوق��ت ذات��ه ميث��ل �ش��وكة يف ظه��ر الد�س��اتري .فق��د كان��ت الد�س��اتري القدمي��ة متث��ل م��وروث
ال�ص��راع م��ع النزع��ة اال�س��تعمارية :بينم��ا ا�س��تهدفت الد�س��اتري احلديث��ة و�ض��ع نهاي��ة لذل��ك ال�صراع ال�ضرو���س بني
املجموع��ات والأمم املتناح��رة ح��ول الدول��ة ومل��ن تنتم��ي .ومم��ا ال يدع جما ًال لل�ش��ك ،جاءت تلك الد�س��اتري اجلديدة
وه��ي حتم��ل عل��ى �أعتاقه��ا الكث�ير م��ن التوقع��ات والآم��ال ب�أنه��ا �س��تكون املدخ��ل �إىل حقب��ة جدي��دة م��ن ال�س�لام
والدميقراطي��ة ،خملف��ة ورائه��ا الفا�ش��ية واال�س��تبداد واالحتق��ان ال�سيا�س��ي.
تُ�صاغ الد�ساتري الآن يف ع�صر تنت�شر فيه مناذج ومبادئ احلكم الر�شيد يف جميع قارات العامل .وكان من املمكن
�أن ي�س��تغرق ه��ذا التغي�ير ف�ترة زمني��ة �أط��ول لوال الدور الذي لعبته املنظمات الدولي��ة ،وعلى الأخ�ص الأمم املتحدة
وغريه��ا م��ن املنظم��ات مث��ل امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات ( .)International IDEAوجت��در
الإ�ش��ارة هن��ا �إىل �أن امل�س��توى املنخف���ض لل�ص��راع العني��ف ب�ين ال��دول كان ل��ه دوره كذل��ك يف تعزي��ز احل��وار ال��دويل
ب�ش��أن القيم امل�ش�تركة ،مثل حقوق الإن�س��ان و�س��يادة القانون واحلرية والد�س��تورية والعدالة وال�ش��فافية وامل�ساءلة -
والتي تعد جميعها عنا�صر جوهرية لأي نظام د�ستوري .وتتيح تلك القيم امل�شرتكة ملنظمات مثل االحتاد الإفريقي

ومنظم��ة ال��دول الأمريكي��ة �أن تك��ون �أط��راف �أ�سا�س��ية للحكم الد�س��توري يف دولها الأع�ضاء ،وه��و ما يتيح لها بدوره
التدخ��ل ب�ش��كل قان��وين عندم��ا ال ُيح�ترم الد�س��تور يف �أمور مثل تويل ونقل ال�س��لطة عقب �إج��راء انتخابات حرة.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق �أح��ث القائم�ين عل��ى بن��اء الد�س��اتري عل��ى اال�س��تفادة م��ن الدرو���س واخلي��ارات الت��ي ميك��ن �أن
تقدمه��ا ال��دول والهيئ��ات الدولي��ة الأخ��رى .ثم��ة حاج��ة �ضئيلة لإعادة اخ�تراع العجلة للتعامل م��ع ق�ضايا مثل �إدراج
حقوق الإن�س��ان �ضمن الد�س��اتري و�ضمان ا�س��تقالل الق�ضاء وت�صنيف قوات الأمن حتت مظلة احلكم الدميقراطي
امل��دين و�ضم��ان ل��كل مواط��ن �أن يتمت��ع مبمار�س��ة ت�صوي��ت حر وعادل و�ص��ادق .ويكمن اخلط�أ يف االعتق��اد ب�أن ذلك
االتفاق العام ال�س��طحي من �ش��أنه تربير اتخاذ منهج مر�س��وم �س��ل ًفا ل�صياغة الد�س��اتري.
�إن فك��رة النم��اذج والقي��م امل�ش��ركة ال يج��وز له��ا مب��كان �أن تقو���ض من حقيقة �أن القائمني على بناء الد�س��اتري كانوا
يتعلمون عن طريق املمار�س��ة .فكل حالة من حاالت بناء الد�س��اتري �س��تمثل ق�ضايا �س��اخنة يتعني حلها ،على �س��بيل
املث��ال ،م��ا ال��ذي يتوج��ب فعل��ه م��ع �ش��اغلي املنا�ص��ب الذي��ن يحجم��ون ع��ن التخل��ي ع��ن ال�س��لطة ويلج��أون �إىل كاف��ة
ال�س��بل للحفاظ على توليهم احلكم وال�س��يطرة� .إن هذا الرتكيز لل�س��لطة الذي �أبرزه م�ؤخ ًرا ميخائيل غوربات�ش��وف
يف تقييم��ه للع��امل الي��وم ،بع��د انته��اء م��وروث حقب��ة الت�س��عينيات م��ن الق��رن الع�ش��رين� ،إمن��ا ميث��ل تهدي��دً ا فعل ًي��ا
للدميقراطي��ة الد�س��تورية يف �أي م��كان بالعامل.
�إن الع��امل يتغ�ير بخط��ى �س��ريعة ،وه��و م��ا يجع��ل القائم�ين عل��ى بن��اء الد�س��اتري الي��وم يتمتع��ون مبي��زة مل يح��ظ به��ا
م��ن �س��بقوهم .فق��د �أ�صبح��ت الد�س��اتري القومي��ة م�صد ًرا عامل ًيا لفهم القيم العاملية امل�ش�تركة ،كم��ا تتيح تكنولوجيا
املعلوم��ات مبج��رد �ضغط��ة زر الو�ص��ول �إىل ع��دد ال متنا ٍه من خيارات ت�صميم الد�س��اتري.
�إن م��ا يقدم��ه ه��ذا الدلي��ل اجلدي��د ال�ص��ادر ع��ن امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات للجه��ات الفاعل��ة
امل�شاركة يف عملية بناء الد�ساتري هو مطالبة بتوفري �سبل �أكرث منهجية ملراجعة الد�ساتري ،والت�أكيد على �أنه ال يوجد
م��ا يدع��ى بنظ��م د�س��تورية م�س��تقرة �أو خارق��ة بطبيعته��ا �أو حت��ى �صيغ �أو مناذج معيارية تتنا�س��ب م��ع اجلميع .ويعمل
الدلي��ل عل��ى ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى حقيق��ة مفاده��ا �أن كل دولة يتع�ين عليها �أن تبحث عن �أ�س��لوبها اخلا�ص يف �صياغة
د�س��تورها اخلا���ص .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ال يع��د ت�صمي��م الد�س��اتري ممار�س��ة �أكادميي��ة بحت��ة ي�س��عى امل�ش��اركون فيه��ا
�إىل بلوغ احلل التقني الأمثل لبلدانهم .ويعد القائمني على �صياغة الد�س��اتري واملفاو�ضني ب�ش��أنها ن�ش��طا ًء �سيا�س��يني
يهدفون �إىل تف�سري �أجنداتهم ال�سيا�سية �ضمن ن�صو�ص الد�ستور .ومن ثم ف�إن الوثائق الد�ستورية الناجتة ناد ًرا ما
تك��ون �أف�ض��ل خي��ار تقن��ي متوف��ر ،بل هي يف واقع الأمر �أف�ضل حل و�س��ط د�س��توري ميك��ن التو�صل �إليه.
ويه��دف ه��ذا الدلي��ل �إىل حت�س�ين املناظ��رات املعني��ة بالبح��ث ع��ن من��وذج يعك���س متطلبات بل��د بعينه كنتاج لت�س��وية
�سيا�سية .ومن خالل توجهه �إىل القائمني على بناء الد�ساتري يف خمتلف �أنحاء العامل ،يكون �أف�ضل ا�ستخدام له يف
املرحلة املبكرة من عملية بناء الد�ساتري .وهو ي�ستعر�ض بع�ض املعلومات التي من �ش�أنها �إثراء املناق�شات املبدئية
حول خيارات ت�صميم الد�ستور املتاحة ،ويعد مفيدً ا للغاية كمقدمة لفهم جمال بناء الد�ساتري املعقد.
ق��د ي�ش��هد الع��امل قريب� ًا موج��ة جدي��دة م��ن بن��اء الد�س��اتري الدميقراطي��ة نتيج��ة للتح��ركات الأخ�يرة التي ي�ش��هدها
الع��امل العرب��ي .وبن��اء علي��هُ ،و�ض��ع ه��ذا الدلي��ل يف التوقي��ت املنا�س��ب
ق�سام �أوتيم
ّ
الرئي�س الأ�سبق لدولة موري�شيو�س

تمهيد
�أع��ادت العدي��د م��ن البل��دان م��ن جمي��ع ق��ارات الع��امل ت�ش��كيل نظمه��ا الد�س��تورية عل��ى م��دار العق��ود الأخ�يرة  -خ�لال
ال�س��نوات اخلم���س الأخ�يرة فح�س��ب �ش��اركت كل م��ن بوليفي��ا وم�ص��ر و�آي�س��لندا وكيني��ا وميامن��ار ونيب��ال و�س��ري الن��كا
وال�سودان وتايلند وتون�س يف مرحلة من مراحل عملية بناء الد�ساتري .ويف �أعقاب االنتفا�ضات ال�شعبية التي اندلعت
يف العامل العربي يف  ،2011بات بناء الد�ساتري مهي ًئا للنهو�ض بدور حموري يف �إقامة دميقراطية را�سخة يف املنطقة.
تُبن��ى الد�س��اتري ع��ادة يف �س��ياق حت��والت �سيا�س��ية �أو�س��ع نطا ًق��ا ق��د ترتب��ط بتنفيذ عملية �س�لام وبناء دول��ة ،كما قد
ترتب��ط كذل��ك باحلاج��ة �إىل امل�صاحل��ة وامل�ش��اركة والتوزيع العادل للموارد خ�لال الفرتات التي تعقب ال�صراعات.
و�أ�صبحت العديد من الد�ساتري ال يقت�صر دورها احلايل على حتديد �آليات احلكم فح�سب ،بل امتد كذلك لي�شمل
ً
ومقبول على نطاق وا�س��ع .وم��ع زيادة املطالب
�روعا
اال�س��تجابة لتل��ك التحدي��ات الأو�س��ع نطا ًق��ا عل��ى نح��و يعترب م�ش� ً
يرا م��ا تكون معق��دة ومطولة ،ومن ثم ت��زداد �صعوبة ت�صميمه��ا ،وكذلك تطبيقها.
امللق��اة عل��ى عات��ق الد�س��اتري ،كث� ً
ونتيج��ة مل��ا �س��بق ،يحت��اج القائم��ون عل��ى بن��اء الد�س��اتري �إىل الو�صول �إىل معارف وا�س��عة النط��اق ومتنوعة املجاالت
وعملي��ة حول عمليات وخيارات بناء الد�س��اتري.
تع��د م�ش��اركة املع��ارف املقارن��ة املعني��ة ببن��اء الد�س��اتري �أح��د �أه��م جم��االت العم��ل الرئي�س��ة للم�ؤ�س�س��ة الدولي��ة
للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات ،ويعم��ل ه��ذا الدلي��ل عل��ى جم��ع تل��ك املع��ارف واخلربات املقارن��ة للم��رة الأوىل يف دليل
عمل��ي لبن��اء الد�س��اتري ،والت��ي مت جمعه��ا مبنته��ى احلر���ص والعناي��ة بوا�س��طة جمموع��ة م��ن امل�ؤلف�ين اخل�براء.
ويه��دف ه��ذا الدلي��ل �إىل �س��د تل��ك الثغ��رات املعرفي��ة الت��ي يواجهه��ا ال�سيا�س��يون ووا�ضع��و ال�سيا�س��ات واملمار�س��ون
امل�ش��اركون يف عمليات بناء الد�س��اتري املعا�صرة .ويتمثل هدفه الرئي���س يف توفري �أداة م�س��اعدة من الدرجة الأوىل
ت�ستند �إىل الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واالجتاهات احلديثة يف بناء الد�ساتري .وهو مق�سم �إىل عدة ف�صول
ميكن قراءتها كمقاطع فردية ،بينما يوفر ا�ستخدام �إطار حتليلي مت�سق عرب كل ف�صل فه ًما �أعمق ملجال الق�ضايا
والعنا�صر الفعالة يف عمليات تطوير الد�س��اتري.
ويعك���س الدلي��ل العمل��ي لبن��اء الد�س��اتري م��دى �ض��رورة بن��اء الد�س��اتري بالن�س��بة �إىل �إن�ش��اء دميقراطي��ة م�س��تدمية.
ويعد بناء الد�ساتري عملية طويلة الأجل وتاريخية وهي غري مقيدة باحلقبة الزمنية التي ُيكتب فيها الد�ستور فعل ًيا.
وم��ع تركي��ز الدلي��ل عل��ى الد�س��اتري باعتباره��ا وثائ��ق رئي�س��ية يف ح��د ذاته��ا ،ي�ؤك��د عل��ى فه��م النظ��م الد�س��تورية على
نحو جممل ،مبا يت�ضمن املبادئ ذات ال�صلة (الف�صل  )2واحلاجة �إىل تعزيز ثقافة حقوق الإن�س��ان (الف�صل ،)3
ف�ض ً�لا ع��ن �أح��كام الت�صمي��م امل�ؤ�س�س��ي (الف�صل�ين  4و )6والأمن��اط الالمركزية للحكم (الف�ص��ل  .)7وهو بهذا ال
منوذجا للد�ساتري ،بل ي�ستنبط الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واملعارف احلديثة .ومن بني هذه
يقدم معيا ًرا �أو
ً
الدرو���س �أن الد�س��اتري ق��د تختل��ف ن�صو�صها عن تطبيقها الفعل��ي على �أر�ض الواقع.
و�أن��ا م��ن موقع��ي ه��ذا �إمن��ا �أرغ��ب يف التعب�ير عن عمي��ق امتناين للم�ؤلفني واملمار�س�ين الذي��ن �أ�س��هموا ب�آرائهم التي
ا�ستقوها من خرباتهم ،وكذلك حلكومة الرنويج ملا قدمته من دعم وم�ؤازرة� .إن الدليل العملي لبناء الد�ساتري مل
يكن ليظهر للنور بدون جهود ه�ؤالء.
فيدار هيلجي�سني
الأمني العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

شكر وتقدير
مل يكن هذا الدليل لريى النور دون دعم و�إ�سهامات العديد من الأفراد واملنظمات.
نقدر بكل امتنان �إ�س��هامات امل�ؤلفني وغريهم من امل�س��اهمني“ :ماركو���س بوكينفورد” ،و“ح�س��ن �إبراهيم” ،و“نورا
هيدلن��ج” ،و“�س��اكونتاال كاديرجام��ار  -راجا�س��ينجهام” ،و“باولو���س تي�سفاجورج���س” ،و“وين�لاك واهي��و” .ونق��دم
ج��ل تقديرن��ا �إىل كل م��ن “بيب�ين ادهي��كاري” و“�س��تيفن جومي��ز كومب���س” و“�س��والندا جوي���س” و“�ش�يرين حا�س��م”
و“توركوات��و ج��اردمي” و“ويلفريدو فيالكورتا” لإ�س��هاماتهم القيمة.
ونتوجه بال�شكر �إىل مراجعينا الأجالء“ :تيك برا�سد دوجنانا” ،و“كارلو�س �ألبريتو جوت�شيا” ،و“نوريا ما�شومبا”،
و“كي�س��تينا م��وراي” ،و“جين��ي توهاي��كا” ،و“جاميباثي ويكراماراتن” لعملهم ال�ش��امل وتوجيهاتهم املحنكة .ونقدم
�ش��كرنا اخلا���ص �إىل “كتي��ا بابجي��اين” مل�ش��اركتها اجلوهري��ة يف العدي��د م��ن امل�س��ودات .ون��ود �أن نعرب ع��ن امتناننا
جلميع الأ�ش��خا�ص الذين �أمدونا ب�أفكارهم و�آرائهم احلديثة لو�ضع ن�ص الدليل ،مبن فيهم “ر�ؤول �أفيال �أورتيز”،
و“�أندرو براديل” ،و“�أندرو �إلي�س” ،و“�شرييل �سوندرز” ،و“لينا ريكيال تاماجن” وكثريين غريهم ،من بينهم فريق
امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات الذين ال ي�س��مح عددهم الكبري بذكرهم فرد ًا فرد ًا.
ونع��رب ع��ن امتنانن��ا ل�ش��ريكتنا منظم��ة  Interpeaceلدوره��ا الب��ارز يف �إع��داد ت�ص��ور ه��ذا امل�ش��روع وتطوي��ره،
وي�ش��مل تقديرن��ا امل�س��اهمني يف “ Interpeaceمي�ش��يل بران��دت” و“جي��ل كوتري��ل” و“يا���ش ج��اي” ،و“�أنت��وين
ريجان”.
املزي��د م��ن ال�ش��كر للدع��م البحث��ي ال��ذي قدمت��ه “�إمييل��ي بينز” ،و“م��وج فازليوجل��و” ،و“�إيف جرينا” ،و“�س��نو يل”،
و“ج��ان �أورجتي���س” ،و“�أب��راك �س��اتي” ،و“�أن كاتري��ن �س��يكيميري” ،و“كاجت��ا �س��توكربجر” ،و“�أن��ا ماريا فارجا���س”،
و“فيليب وين�س��بريج”.
ونق��دم جزي��ل ال�ش��كر واالمتن��ان للخ�برة التحريري��ة الت��ي قدمه��ا “ج��ي ماثي��و �س�تريدي” و“�إي��ف جوهان�س��ون”،
وكذل��ك جله��ود فري��ق الن�ش��ر بامل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات ،وعل��ى الأخ���ص “نادية حن�ض��ل زاندر”
و“حت�س�ين زيون��ة” .وق��د كان تف��اين فري��ق عملي��ات بن��اء الد�س��اتري �أم��ر يف��وق التقدي��ر؛ ونتوج��ه ب�ش��كرنا �إىل كل من
“مي�لاين ال�ين” ،و“جين��ي فاندي��االن �إيزب�يرج” ،و“روزين��ا �إ�س��ماعيل-كالرك” ،و“تاي��وه جننج��ي” لإ�س��هاماتهم
العدي��دة ودعمه��م له��ذا امل�ش��روع.
و�أخ�ير ًا ولي���س �آخ��ر ًا ،نتوج��ه بال�ش��كر �إىل حكوم��ة الرنوي��ج مل��ا قدمته من م�س��اندة ،والتي بدونه��ا مل يكن يف الإمكان
�إ�صدار الن�سخة االجنليزية لهذا الدليل.
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 .1مقدمة

 1-1الهدف من هذا الفصل
ي�س��عى وا�ضع��و الد�س��اتري �إىل �ضم��ان متي��ز نتائ��ج عملي��ات بن��اء الد�س��اتري بال�ش��رعية والقب��ول عل��ى نط��اق وا�س��ع.
وتكت�س��ب نتائ��ج بن��اء الد�س��اتري �ش��رعيتها حينم��ا يت��م قبولها عل��ى نطاق وا�س��ع وتبنيها على امل�س��توى الوطني� .إال �أن
بن��اء الد�س��اتري تع��د عملي��ة �سيا�س��ية تاريخي��ة طويل��ة املدى قد تكون حم� ً
لا للجدال والنزاع بدرجة كبرية ،وال �س��يما
يف ظل جتارب ال�صراع املحتدم واالنق�سامات االجتماعية املمتدة والعميقة .وقد ت�ستند �شرعية النتائج على �صعيد
العملي��ة واخلي��ارات الرئي�س��ة املتاح��ة �إىل ح��د كب�ير ،عل��ى الق��رارات الت��ي يتخذه��ا وا�ضع��و الد�س��اتري �إب��ان املراح��ل
االولي��ة م��ن بن��اء الد�س��اتري .ويه��دف ه��ذا الف�ص��ل ،م��ن خ�لال درا�س��ة التج��ارب امل�ش��ابهة� ،إىل م�س��اعدة وا�ضع��ي
الد�س��اتري على التفكري والتخطيط لكيفية حتقيق بداية موفقة .ويبد�أ الف�صل بالت�أكيد على �إن بناء الد�س��اتري تعد
عملية �سيادية ،تختلف ممار�ستها من مكان لآخر ومن بلد لآخر .وهو ي�سلط ال�ضوء على التحديات اجلوهرية التي
تواجه وا�ضعي الد�س��اتري يف �س��ياق ال�صراعات الدائرة .ويتبنى هذا الف�صل وجهة النظر التي مفادها �أن �ش��رعية
عملية بناء الد�س��اتري وما تثمر عنه من نتائج ،ميكن حت�س��ينها من خالل ت�صميم عمليات �ش��املة وت�ش��اركية لبناء
الد�ساتري.
ويحت��اج وا�ضع��و الد�س��اتري ،عن��د اتخ��اذ اخلط��وات الأوىل يف �أغل��ب الأح��وال� ،إىل اتخ��اذ نوع�ين م��ن الق��رارات:
تلك املرتبطة ب�أبعاد العملية ومنها على �س��بيل املثال ،الإجراءات وامل�ؤ�س�س��ات والقواعد والتوقيت وامل�س��ؤوليات عن
اتخاذ القرار؛ وثاني ًا ،تلك املرتبطة باملحتوى .وتعتمد ال�شرعية يف �أغلب الأحوال على هذين البعدين يف ال�سياقات
املت�ضررة من ال�صراعات .وي�ؤكد هذا الف�صل على �أهمية ال�سياق باعتباره الدليل الرئي�س لوا�ضعي الد�ساتري وهم
ي�ش��رعون يف عملية بناء الد�س��اتري .وي�س�ير هذا الف�صل على التنظيم التايل:
�أ�	.أو ًال ،يحدد الف�صل املالحظات العامة واالفرتا�ضات الرئي�سة امل�ؤ�س�سة له.
ب .ثاني � ًا ،ي�ض��ع الف�ص��ل �إط��ا ًرا للتحدي��ات الرئي�س��ة الت��ي يحتم��ل مواجهته��ا يف �س��ياقات بن��اء الد�س��اتري
املت�ض��ررة م��ن ال�صراع��ات ا�س��تنادًا �إىل نب��ذة موج��زة ح��ول عملي��ة بن��اء الد�س��اتري عل��ى امل�س��توى العامل��ي.

دليل عملي لبناء الد�ساتري



ج .ثالث ًا ،تلي املناق�شات اخلا�صة بعنا�صر �أبعاد العملية يف ظل عالقتها بت�أمني حتقيق نتائج �شرعية.
يعرف بناء الد�ساتري ب�أنه عملية طويلة املدى .فهو لي�س
بحدث وال يعادل ب�أي حال �صياغة الد�ستور .فهو ي�شتمل
على �إن�شاء امل�ؤ�س�سات والإجراءات والقواعد التي يقوم عليها
و�ضع الد�ستور �أو �صياغته ،مانح ًا بذلك الفاعلية ال�شرعية
للد�ستور وتطبيقه.

د .رابع � ًا ،ترتب��ط املناق�ش��ات ببع���ض ق�ضاي��ا املحت��وى
التي تنجم عن العملية املذكورة �آنف ًا �أو تنبعث منها .
هـ .خام�س � ًا ،يق��دم الدلي��ل وكيفي��ة ا�س��تخدامه
ويحت��وي عل��ى نب��ذة ح��ول الف�ص��ول الأخ��رى الت��ي
يت�ضمنه��ا الدلي��ل.

 2-1مالحظات عامة
 .1يع��رف بن��اء الد�س��اتري عل��ى نح��و وا�س��ع النط��اق ب�أن��ه عملي��ة تاريخي��ة طويل��ة امل��دى .فه��و لي���س بح��دث
وال يع��ادل ب��أي ح��ال �صياغ��ة الد�س��اتري -الف�ترة الت��ي يت��م خالله��ا �صياغ��ة الد�س��اتري .ويف ه��ذا الف�صل،
يت�ضم��ن بن��اء الد�س��اتري ع��دة خط��وات�( :أ) االتفاق على احلاجة �إىل �إجراء تغيري د�س��توري ونطاق ذلك
التغي�ير ،وه��و ميث��ل يف �أغل��ب الأح��وال وعل��ى ال�صعيد العمل��ي �أحد عنا�صر عمليات �أ�ش��مل لتغيري تاريخي
يف البلد؛ (ب) مبوجب املبادئ ذات ال�صلة ،ت�أ�سي���س امل�ؤ�س�س��ات والإجراءات والقواعد التي يقوم عليها
و�ضع �أو �صياغة د�س��تور �ش��امل وت�ش��اركي ،وهو ما قد ي�س��تلزم بدوره ا�س��تخدام تدابري م�ؤقتة؛ (ج) منح
الفاعلية ال�شرعية للد�ستور �أو �إقراره؛ و(د) مرحلة التطبيق ،والتي تعد ذات طبيعة هامة ،وال �سيما يف
ال�س��نوات القليل��ة التي تلي الإقرار مبا�ش��رة.

 .2يتطل��ب بن��اء الد�س��تور يف �أغل��ب الأح��وال “ت�صمي ًم��ا عظي ًم��ا” و�إع��ادة �صياغ��ة �ش��املة وتطبي��ق د�س��تور
جدي��د ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن املراجع��ة ال�ش��املة للد�س��تور القائ��م و�إ�صالح��ه ميث�لان خيار ًا �آخ��ر .وقد كان
ه��ذا ه��و الو�ض��ع بالن�س��بة لعملي��ة بن��اء الد�س��اتري خ�لال الف�ترة الت��ي تل��ت ع��ام .1990
 .3ي�ش��ارك وا�ضع��و الد�س��اتري يف حماول��ة حتقي��ق نتائ��ج د�س��تورية �ش��رعية ،ب��د ًال م��ن االكتف��اء مبج��رد و�ض��ع
ن���ص د�س��توري جم��رد .تع��د �ش��رعية الد�س��تور متع��ددة الأبع��اد ،وه��ي تت�ضم��ن:
 ال�ش��رعية القانوني��ة  -وه��ي تُكت�س��ب من خ�لال االمتثال للقواعد واملبادئ والأع��راف القانونية ذاتال�صلة؛
 ال�ش��رعية ال�سيا�س��ية  -وهي تنعك���س يف امللكية الوطنية �أو اال�س��تقالل ال�س��يادي لل�ش��عوب التي تتبنىالد�س��اتري ،وه��و م�صطل��ح �ش��امل ق��د يتك��ون م��ن جمموعات ذات �س��مات متميزة؛
 ال�ش��رعية الأخالقي��ة  -وه��ي تتمث��ل يف وج��ود عالق��ة وثيق��ة ب�ين الد�س��تور والقي��م امل�ش�تركة الت��يمتثل الأ�سا�س الأخالقي للدولة؛ هذا عالوة على �أن الد�ستور قد يرمي �إىل �أهداف مثل امل�صاحلة
االجتماعية والعفو يف �أعقاب اال�ست�ضعاف لفرتة طويلة والدمج االجتماعي وجتديد منظومة القيم
بالدولة.
 .4ميكن تعزيز �ش��رعية الد�س��تور من خالل العملية التي يتم بنا�ؤه مبوجبها .كما ميكن �أن تتطور مع مرور
احرتاما وا�سع النطاق وي�صبح �أداة
الوقت حتى ي�أخذ الد�ستور �شكله النهائي مع تطبيقه ،حيث يكت�سب
ً
معي�ش��ية �أ�سا�س��ية يف حياة الدولة� .إن كال من العملية التي يتم مبوجبها بناء الد�س��تور وحمتواه النهائي
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 3-1االفرتاضات الرئيسة
هناك افرتا�ضات رئي�سية يقوم عليها املنهج املتبع يف الدليل ويف هذا الف�صل.
•

ال�سياق ،وال �سيما القوى املحركة لل�سلطة الذي يت�ضمنها ،يحمل �أهمية بالغة.

•

اله��دف م��ن وراء بن��اء الد�س��اتري يف املجتمع��ات امل�س��تقطبة واملت�أث��رة بال�صراع��ات ه��و دع��م النتائ��ج
الدميقراطي��ة.

•

التن��وع املجتمع��ي ،عن��د تبل��وره ح��ول �سيا�س��ات الهوي��ة ،يعت�بر حتدي� ًا رئي�س��ي ًا ينبغ��ي مواجهت��ه لتحقي��ق
�إجم��اع وا�س��ع النط��اق عل��ى �أه��داف الد�س��اتري وتطبيقه��ا.

•

ظه��ور عوام��ل دف��ع جماعي��ة للتغي�ير داخ��ل الدول��ة وخارجه��ا يع��د م��ن العوام��ل الرئي�س��ة لعملي��ات بن��اء
الد�س��اتري.

•

يت��م بن��اء الد�س��اتري يف ال��دول الت��ي له��ا جت��ارب �س��ابقة م��ع الد�س��اتري واالنتق��ال الد�س��توري واحلك��م
الد�س��توري؛ فن��ادر ًا م��ا تت��م تل��ك العملي��ة يف دول��ة دون �س��ابق خ�برة.

•

ق��د تنخ��رط ال��دول املت�أث��رة بال�صراع��ات يف �ص��راع داخل��ي عني��ف �أو ق��وى حمرك��ة للتغي�ير فيم��ا بع��د
مرحل��ة ال�ص��راع (�أي بع��د انته��اء العنف الفعلي) .و�أكرث ال�صراعات عنف ًا على امل�س��توى العاملي هي التي
ق��د حت��دث داخ��ل الدول.

•

يج��ب �أن يو�ض��ع يف االعتب��ار االجتاه��ات العاملي��ة ال�س��ائدة والتح��رك نحو الد�س��تورية والدميقراطية ذات
ال�صبغ��ة العاملية

 4-1ملحة حول املمارسة العملية لبناء الدساتري
تتف��اوت ممار�س��ة بن��اء الد�س��اتري داخ��ل البل��دان والأقالي��م وفيم��ا بينه��ا .وتع��د ممار�س��ة بن��اء الد�س��تور �أق��دم يف
�أمري��كا الالتيني��ة عنه��ا يف �أفريقي��ا و�آ�س��يا وحت��ى يف بع���ض �أج��زاء �أوروب��ا ،م��ع الأخ��ذ يف االعتب��ار �أن كو�س��تا ري��كا
وبوليفي��ا عل��ى �س��بيل املث��ال ،و�ضعت��ا �أول د�س��تور عام��ي  11825و 21826عل��ى الت��وايل .و�ش��هدت حقب��ة الت�س��عينيات
م��ن الق��رن الع�ش��رين �إع��ادة كتاب��ة د�س��اتري �أمري��كا اجلنوبي��ة ،كم��ا ه��و احل��ال يف كولومبي��ا وباراغ��واي وب�يرو عل��ى
�س��بيل املث��ال� ،أو مراجعت��ه بالكام��ل ،كم��ا ه��و احل��ال يف الأرجنت�ين و�أوروغواي .وقد مرت كل من الإك��وادور وبوليفيا
بعملي��ة �إع��ادة �صياغ��ة الد�س��تور ع��دة م��رات خ�لال ف�ترة تتج��اوز العق��د بقلي��ل .وق��د كان الف�ش��ل الوا�ض��ح للعملي��ات
ال�سابقة  -مبا يف ذلك نوعية �إدراج وم�شاركة كافة الفئات االجتماعية يف عملية اتخاذ القرار الد�ستوري  -مرب ًرا
لل�شروع يف عمليات جديدة لبناء الد�ساتري .وات�سمت عملية بناء الد�ساتري خالل فرتة �أحدث يف �أمريكا اجلنوبية
بانخفا���ض غ�ير م�س��بوق يف م�س��توى ثق��ة ال�ش��عب يف امل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية .و�ضم��ت الق��وى الدافع��ة لبن��اء الد�س��تور
دليل عملي لبناء الد�ساتري



 .1مقدمة

يعتربان العن�صرين الرئي�سيني ل�شرعيته .ومع ذلك ،فكال من هذين العن�صرين يواجه حتديات فريدة
يف ظ��ل عملي��ة بن��اء الد�س��اتري املت�ض��ررة م��ن ال�صراع��ات .وي��ؤدي التغل��ب عل��ى تل��ك التحدي��ات وحتقي��ق
اال�س��تجابة امل�ستمرة لل�س��ياق �إىل متكني وا�ضعي الد�ساتري
�إن كال من العملية التي يتم مبوجبها بناء الد�ستور وحمتواه
من بناء د�س��اتري �أكرث �ش��رعية.
النهائي يعتربان العن�صرين الرئي�سني ل�شرعيته.

ح��ركات اجتماعي��ة و�سيا�س��ية معار�ض��ة حلكوم��ات �أغلبه��ا دميقراطي��ة .وعل��ى النقي���ض م��ن ذل��ك ،دفع��ت الأغلبي��ة
الربملاني��ة بالتغي�ير الد�س��توري يف �أوروب��ا ال�ش��رقية يف �أواخ��ر الثمانيني��ات والت�س��عينيات م��ن الق��رن الع�ش��رين ،مم��ا
�س��هل االنتقال �إىل الدميقراطية والقبول الكامل للنماذج الد�س��تورية الأوروبية ،مثل اقت�صاد ال�س��وق احلر وامللكية
اخلا�صة .3و�ساعدت العملية الد�ستورية يف هنغاريا (التعديالت التي �أجريت يف  )1990-1989وبلغاريا (-1989
 )1991على حتويل احلكام ال�شيوعيني ال�سابقني �إىل �أحزاب ا�شرتاكية دميقراطية .وكما �سنطرح بالنقا�ش �أدناه،
�أدت ق��وى ال�ص��راع وح��ركات التم��رد امل�س��لحة �إىل تعزي��ز خ�برة بن��اء الد�س��تور احلديث��ة يف �أفريقي��ا ،كم��ا يت�ض��ح يف
�أنغ��وال وبورون��دي وت�ش��اد وجمهوري��ة الكونغ��و الدميقراطي��ة و�أثيوبي��ا وموزمبي��ق وناميبي��ا ونيجريي��ا وجن��وب �أفريقيا
وال�سودان و�أوغندا .وعلى ال�صعيد الآخر ،دفع املحتوى املعياري بعملية بناء الد�ستور نحو الطابع الدميقراطي يف
كيني��ا وزامبي��ا وزمبابوي.
حت��دد الظ��روف الت��ي ت�س��بق مبا�ش��رة التغي�ير الد�س��توري احلاج��ة والتربي��ر لوج��ود د�س��تور وذل��ك يف �أغل��ب الأحوال.
ويف واق��ع الأم��ر ،ف��إن الد�س��تور وح��ده ق��د ال ينج��ح يف حتقيق الأهداف املن�ش��ودة ،مثل ال�س�لام والدميقراطية والنمو
االقت�ص��ادي .فالد�س��اتري ال تطب��ق نف�س��ها بنف�س��ها :ولتحقي��ق النتائ��ج املرج��وة ،يتع�ين عل��ى اجلماع��ات املعني��ة العمل
عل��ى نح��و يقظ على ممار�س��ة ال�ضغط والتفاو�ض واملطالبة
بكاف��ة املراك��ز الت��ي مت االتف��اق عليه��ا بالفع��ل يف الد�س��تور.
�إن الد�ستور وحده قد ال ينجح يف حتقيق الأهداف املن�شودة،
مثل ال�سالم والدميقراطية والنمو االقت�صادي .فالد�ساتري ال ه��ذا ويعم��ل الد�س��تور عل��ى و�ض��ع �إط��ار لتحقي��ق �أه��داف
تطبق نف�سها بنف�سها .ويتعني على القادة واملواطنني امل�شاركة بعينه��ا .وم��ع �أهمي��ة امل�ؤ�س�س��ات ،فم��ن ال�ض��روري كذل��ك �أن
يف العمل �سوي ًا ح�سبما ين�ص الد�ستور .ويع ِّرف الدليل هذا
ي�شرتك القادة واملواطنون يف العمل �سوي ًا بح�سب ما ين�ص
االلتزام با�سم “بناء الد�ساتري”.
الد�ستور.
يعت�بر الدلي��ل �أن ه��ذا االلت��زام بامل�ش��اركة ميث��ل عملي��ة “بن��اء الد�س��اتري” .وق��د تبن��ى العدي��د م��ن الإ�صالحي�ين
نظ��رة طويل��ة امل��دى للق�ضاي��ا الد�س��تورية �إال �أن امل�صال��ح احلزبي��ة ق�ص�يرة امل��دى  -مث��ل �إع��ادة االنتخ��اب ملن�ص��ب
مع�ين واال�س��تفادة م��ن امل��وارد املتاح��ة واالحتف��اظ باملزاي��ا واحل�صان��ة �ض��د املالحقة اجلنائية  -حتت��ل عادة مركز
ال�ص��دارة يف قل��ب عملي��ة بن��اء الد�س��اتري .وم��ن ه��ذا املنطل��ق تع��د عملي��ة بن��اء الد�س��اتري �أم� ًرا �سيا�س� ًيا � -أي هن��اك
دوم� ًا فائ��زون وخا�س��رون حقيقي��ون .ف��إذا كان ثم��ة ت�ضارب ق��وي يف امل�صالح بني املتطلبات طويل��ة وق�صرية املدى،
ق��د ي�ضط��ر وا�ضع��و الد�س��اتري �إىل تبن��ي “�س��تار اجله��ل” ويغ�ض��ون الط��رف ع��ن امل�صال��ح ق�صرية امل��دى� .إن حتقيق
نتيج��ة تر�ض��ي جمي��ع الأط��راف يعت�بر �أم� ًرا �صعب املنال على ال�صعيد ال�سيا�س��ي .فمن خ�لال التجربة القائمة على
املالحظة واالختبار ،لن يعمد القائمون على بناء الد�ستور
فمن خالل التجربة القائمة على املالحظة واالختبار ،لن
يعمد القائمون على بناء الد�ستور �إىل قبول غالبية الأحكام �إىل قب��ول غالبي��ة الأح��كام طويل��ة امل��دى الت��ي تعار���ض
امل�صال��ح اجلوهري��ة ق�ص�يرة امل��دى  .لذل��ك ،جل��أ العدي��د
طويلة املدى التي تعار�ض امل�صالح اجلوهرية ق�صرية املدى
 .لذلك ،جل�أ العديد من املمار�سني الذين تدفعهم امل�صالح
من املمار�سني الذين تدفعهم امل�صالح واملنافع �إىل اختيار
واملنافع �إىل اختيار ت�أطري الد�ساتري مبا يتنا�سب مع املدى
الق�صري مع العمل يف الوقت ذاته على حتقيق الأهداف طويلة ت�أطري الد�ساتري مبا يتنا�سب مع املدى الق�صري ،مع العمل
يف الوق��ت ذات��ه عل��ى حتقي��ق الأه��داف طويل��ة امل��دى عل��ى
املدى على نحو تراكمي فح�سب ،من خالل و�سائل م�ؤقتة
وانتقالية.
نح��و تراكم��ي فح�س��ب ،من خالل و�س��ائل م�ؤقت��ة وانتقالية.
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 .2التحديات العامة التي تواجه واضعي
الدساتري

يتناول هذا الق�سم نوعني من التحديات التي تواجه وا�ضعي الد�ساتري ب�شكل عام:
�أ .بن��اء د�س��تور يف ظ��ل �س��ياق م��ن ال�ص��راع بال��غ العن��ف ،مما ي��ؤدي �إىل ال�ضعف ال�ش��ديد للقدرة ال�سيا�س��ية
وامل�ؤ�س�س��ية عل��ى دع��م بن��اء الد�س��تور؛ و
ب .بن��اء د�س��تور يه��دف �إىل ن��زع فتي��ل ال�ص��راع يف الإقلي��م بعين��ه م��ن خ�لال الدميقراطي��ة �أو اتخ��اذ الطاب��ع
الدميقراط��ي.
 1-2التحديات التي يفرضها الصراع العنيف
يتعام��ل ه��ذا الدلي��ل م��ع ال�ص��راع باعتب��اره �س��مة ب��ارزة لكاف��ة املجتمع��ات ،ويفرت���ض �أن الد�س��اتري حت��اول �إدارة
حاالت ت�ضارب امل�صالح بني املجموعات االجتماعية والأفراد من خالل قواعد عادلة وم�ؤ�س�سات حيادية .وي�ساعد
ت�ش��خي�ص طبيعة ال�صراع ونوعه على نحو دقيق وا�ضعي الد�س��اتري على التو�صل �إىل حل د�س��توري لذلك ال�صراع.
و ُيعام��ل ال�ص��راع العني��ف كفئ��ة خا�ص��ة م��ن ال�ص��راع .ويج��ب �أن يت�ضم��ن بن��اء الد�س��اتري يف �أغل��ب الأح��وال �أطراف
�شاركت بالفعل يف ال�صراع العنيف ،رمبا دون �إحراز �أي ن�صر ع�سكري وا�ضح� ،أو حيثما تتطلب اتفاقيات ال�سالم
املربم��ة ب�ين العنا�ص��ر احلكومي��ة وجماع��ات املعار�ض��ة واملتمردي��ن امل�س��لحني �إج��راء تعدي�لات د�س��تورية .ه��ذا وق��د
�أدت الكث�ير م��ن ال�صراع��ات الداخلي��ة �إىل �إيج��اد �أبع��اد �إقليمي��ة مهم��ة عل��ى �صعي��د الدع��م ال�سيا�س��ي والتدري��ب
واكت�س��اب الق��وة الع�س��كرية الالزم��ة .وبغر���ض التفاو���ض ح��ول احلل��ول الد�س��تورية لل�صراع��ات امل�س��لحة احلديث��ة
يف كولومبي��ا وجمهوري��ة الكونغ��و الدميقراطي��ة ونيب��ال
و�س��ري الن��كا وال�س��ودان ،حت��ول املمار�س��ون م��ن املحادث��ات
يجب �أن يت�ضمن بناء الد�ساتري يف �أغلب الأحوال �أطراف
�شاركت بالفعل يف ال�صراع العنيف ،رمبا دون �إحراز �أي ن�صر
الثنائي��ة التقليدي��ة �إىل حمادث��ات ب�ين اجله��ات املعني��ة م��ع
ع�سكري وا�ضح� ،أو حيثما تتطلب اتفاقيات ال�سالم �إجراء
اجلماع��ات املختلف��ة ،مم��ا ي�ش�ير �إىل �أن �ضم��ان تواف��ر
تعديالت د�ستورية.
عملي��ات تغي�ير د�س��توري �أ�صبح مرتبط ًا باملخ��اوف املتعلقة
بالأم��ن واال�س��تقرار ك�أه��م الأولوي��ات.
دليل عملي لبناء الد�ساتري



وي�ؤث��ر ال�ص��راع العني��ف � ً
أي�ض��ا بق��وة عل��ى عالق��ات ال�س��لطة عل��ى �صعي��د البع��د ال��ذي يت�ضم��ن تركي��ز ال�س��لطات يف
مقاب��ل توزيعه��ا� .إن الت�س��ويات الد�س��تورية الالحق��ة لل�ص��راع يف دول �أنغ��وال وكولومبي��ا وموزمبي��ق متخ�ض��ت ع��ن
حكوم��ات مركزي��ة تنفيذي��ة م��ن خ�لال القي��ادة التنفيذية لقوات الأمن وال�س��لطات الأمنية لإع�لان حاالت الطوارئ
و�إب��رام اتفاقي��ات ال�س�لام .ولق��د �أدت االنته��اكات اجل�س��يمة حلق��وق الإن�س��ان �أثن��اء ف�ترات ال�ص��راع �إىل اختب��ار
م�صداقية جهود امل�صاحلة .فعلى �سبيل املثال ،ويف �إطار عمليات الإبادة اجلماعية يف كمبوديا ورواندا وما تالها
م��ن عملي��ات م�صاحل��ة� ،أدى ال�ش��ك العمي��ق يف اال�س��تغالل ال�سيا�س��ي للهوي��ة �إىل �إج��راءات قانوني��ة قوي��ة حلماي��ة
املواطنة.
وعموم��ا �إذا مت��ت مواجه��ة ت�ض��ارب امل�صال��ح م��ن خ�لال اخلي��ارات القانوني��ة (حق��وق تف�صيلي��ة للأقلي��ات،
ً
اال�س��تقالل) وال�سيا�س��ية ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل احلد من �أو الق�ضاء على مبد�أ “الفائز يح�صد كل �ش��يء” يف جمال
ال�سيا�س��ة .ولق��د �أثبت��ت التجرب��ة �أهمي��ة االرت��كاز عل��ى هي��اكل موج��ودة م�س��بق ًا ب��د ًال من ا�س��تغالل ال�صراع ك�أ�سا���س
لو�ض��ع بداي��ة د�س��تورية حديث��ة .وق��د ي��ؤدي ف�ش��ل امل�ؤ�س�س��ات اجلدي��دة �إىل عرقل��ة بن��اء الد�س��تور وجت��دد ال�ص��راع.
ق��د ي ��ؤدي العن��ف املف��رط داخ��ل املجتم��ع �إىل �إ�ضع��اف الق��درة احلكومي��ة وامل�ؤ�س�س��ية حي��ث ي ��ؤدي ال�ص��راع �إىل
تبديد املوارد �أو ا�س��تبعاد الإداريني امل�ؤهلني ،بل قد ي�ؤدي كذلك �إىل ت�ش��كيل حكومة تفتقر �إىل ال�ش��رعية الوظيفية
رغ��م قدرته��ا عل��ى �إدارة الب�لاد .وميك��ن �أن ت ��ؤدي كلت��ا
قد يكون من امل�ستحيل مبا�شرة عملية بناء الد�ستور قبل
احلالتني �إىل تعري�ض املواطنني للحرمان من االحتياجات
�إبرام اتفاقية �سالم �أو معاهدة �أمنية م�ؤقتة �إال �أن منح
الأ�سا�س��ية وتعري�ضه��م للعدي��د م��ن ال�صدم��ات مب��ا فيه��ا
الأولوية لتحقيق ال�سالم مهما كانت الكلفة يفر�ض بع�ض
املخاطر بالن�سبة لعملية بناء الد�ستور ،كما يت�ضح من
الك��وارث الطبيعي��ة ،مم��ا ي��ؤدي ب��دوره �إىل انت�ش��ار الفق��ر
اتفاقية دايتون لل�سالم.
املدق��ع و�إ�ش��عال دورات ال�ص��راع العني��ف.
�سوف تت�ضمن التحديات ما يلي:
•

ق��د ي�س��تحيل مبا�ش��رة عملي��ة بن��اء الد�س��تور داخ��ل �أي بل��د قب��ل �إب��رام اتفاقي��ة �س�لام �أو معاه��دة �أمني��ة
م�ؤقتة لإيقاف رحى ال�صراع العنيف ال�س��ائد و�إتاحة الفر�صة �أمام وا�ضعي الد�س��تور لل�ش��روع يف عملهم.
وقد ت�أخذ عملية �إر�س��اء ال�س�لام التي ت�س��بق عملية بناء الد�س��تور �أ�ش� ً
�كال متباينة� ،إال �إنها ،ب�ش��كل عام،
قد ت�ضع اخلطوط العري�ضة لعملية بناء الد�س��تور التي ينبغي �إتباعها ،بل قد يت�س��ع نطاقها لت�ضع بع�ض
التفا�صي��ل الت��ي ينبغ��ي �إدراجه��ا �ضم��ن الد�س��تور .ومتث��ل عملي��ة بن��اء الد�س��تور يف �أفغان�س��تان احلال��ة
الأخ�يرة :فق��د و�ض��ع اتف��اق ب��ون لع��ام  ،2001وال��ذي ظه��ر كخط��وة رابع��ة يف خريط��ة الطري��ق لتحقي��ق
ال�س�لام ،عملي��ة بن��اء د�س��تور لإع��ادة �إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات حكومي��ة دائم��ة .ويف نيب��ال ،ا�ش��تمل د�س��تور م�ؤقت
جرى االتفاق عليه بني الأحزاب ال�سيا�س��ية يف عام  2006على �أهداف حمددة لوا�ضعي الد�س��تور ،وهي
�صياغة د�ستور يحقق جمهورية دميقراطية فيدرالية .وعلى ال�صعيد الآخر ،متثل موزمبيق ا�ستثنا ًء عن
احلالتني ،حيث قامت احلكومة القائمة بو�ضع د�ستور �أكرث دميقراطية يف عام  1990لتوجيه املتمردين
قدم��ا .ويف واقع الأمر ،كانت بروتوكوالت ال�س�لام ال�ش��املة التي
نح��و ال�س�لام ودف��ع املفاو�ض��ات اجلاري��ة ً
ُوقع��ت بع��د ع��ام  1991ت�س��ود الد�س��تور �سيا�س��ي ًا� ،إال �إنه��ا م��ا لبث��ت �أن خ�ضع��ت ل��ه الحق�اً.

•	�إن �س��هولة احل�ص��ول عل��ى الأ�س��لحة الت��ي ال ت��زال وا�س��عة االنت�ش��ار ق��د يخف���ض م��ن تكلف��ة العن��ف وق��د
يتمك��ن “املف�س��دون” م��ن تعزي��ز ال�ش��عور بع��دم الر�ض��ا ع��ن عملي��ة بن��اء الد�س��تور.
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•

م��ن الأم��ور الت��ي ق��د تثب��ت �صعوبته��ا وانطوائه��ا عل��ى حتدي��ات ه��ي عملي��ة التحق��ق م��ن وجه��ات النظ��ر
يف الد�س��تور مل��ن عان��وا م��ن انته��اكات ج�س��يمة حلق��وق الإن�س��ان وم��ن يرك��زون ج��ل اهتمامه��م عل��ى نح��و
م�برر عل��ى الع��ودة لأوطانه��م وحتقي��ق العدال��ة .ورمب��ا يظل كثري م��ن املواطنني نازحني داخ��ل بلدانهم �أو
خارجه��ا ،مم��ا يزي��د م��ن التكالي��ف اللوج�س��تية والأمني��ة الناجم��ة ع��ن �ش��مولهم يف عملي��ة بن��اء الد�س��تور.

•

رغ��م �أن بن��اء الد�س��تور عملي��ة حتت��اج �إىل ال�ص�بر ،ق��د يعن��ي التهدي��د بالعن��ف �ض��رورة مواجه��ة ق�ضاي��ا
بعينها على وجه ال�س��رعة .ولهذا الغر�ض ،قد تهيمن الأطر الزمنية والعنا�صر الرئي�س��ة لعملية ال�س�لام
عل��ى ن�ش��ر الوع��ي ب�ين املواطن�ين واحل��ث عل��ى �إقام��ة جدل مدين ح��ول احللول الد�س��تورية ،كم��ا حدث يف
الع��راق (يف العملي��ة الت��ي �أدت اىل د�س��تور .)2005

•	�إن وا�ضعي الد�ساتري الذين ي�سعون �إىل التعامل مع ه�شا�شة الدولة فقط من بني �أبعاد ال�صراع املختلفة
�س��يواجهون حتدي��ات ج�س��يمة ،منه��ا ف��رط الت�أكي��د عل��ى م�ش��اركة ال�س��لطة به��دف ا�س�تر�ضاء اجلماع��ات
امل�س��لحة �أو احل��كام امل�س��تبدين ،وه��و م��ا ق��د يت�أت��ى عل��ى ح�س��اب الت�ضحي��ة بامل�س��اءلة االنتخابي��ة ل�صال��ح
حتقي��ق اال�س��تقرار .وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ق��د ي�س��تفحل الف�س��اد و�إ�س��اءة ا�س��تغالل ال�س��لطة عن��د ت�س��ليط
االهتم��ام ب�ش��كل �أك�بر عل��ى احل��د م��ن العن��ف ً
عو�ض��ا عن بن��اء الد�س��تور لبناء حكوم��ة خا�ضعة للم�س��اءلة.
•

م��ع كل اجله��ود الت��ي ترك��ز يف املق��ام الأول عل��ى احل��د م��ن ه�شا�ش��ة الدول��ة ،ق��د ال يت��اح �أم��ام وا�ضع��ي
الد�س��اتري �س��وى القليل من الوقت لو�ضع �إطار قانوين لتوجيه باقي العنا�صر الأخرى التي ينطوي عليها
بناء الد�س��تور .وعلى النقي�ض ،ويف ظل بع�ض ال�س��ياقات ،قد متثل العناية بعنا�صر بناء الد�س��تور �ش��رط ًا
رئي�س� ًا للح��د من ه�شا�ش��ة الدولة.

يف ال�س��ياقات املعني��ة ببن��اء الد�س��اتري والت��ي ت�ش��هد
عن ًف��ا �أو �س��بق وان ح�ص��ل فيه��ا ،يواج��ه وا�ضع��و الد�س��اتري
�أثن��اء مرحل��ة “الب��دء” حتدي��ات تتمث��ل يف جتنب ال�س��يطرة
املفرط��ة لعملي��ة حتقي��ق ال�س�لام ،يف ظ��ل النط��اق ال�ضي��ق
لوق��ف ال�ص��راع امل�س��لح ،عل��ى االتف��اق الد�س��توري النهائي.
وق��د �أ�ش��ارت العدي��د م��ن التج��ارب ال�س��ابقة �إىل بع���ض املمار�س��ات اجلي��دة يف ه��ذا ال�ص��دد.

�إن وا�ضعي الد�ساتري الذين ي�سعون �إىل التعامل مع ه�شا�شة
الدولة فقط من بني �أبعاد ال�صراع املختلفة �سيواجهون
حتديات ج�سيمة ،منها فرط الت�أكيد على م�شاركة ال�سلطة
بهدف ا�سرت�ضاء اجلماعات امل�سلحة �أو احلكام امل�ستبدين.
فكلما �أمكن يجب الف�صل بني حتقيق ال�سالم وبناء الد�ستور.

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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•

يفر���ض من��ح الأولوي��ة لتحقي��ق ال�س�لام مهما كان��ت الكلفة بع�ض املخاطر بالن�س��بة لعملية بناء الد�س��تور.
عل��ى �س��بيل املث��ال ،ق��د ي��ؤدي و�ض��ع الأولوي��ة لل�س��يطرة عل��ى العن��ف وانع��دام الأم��ن عل��ى ح�س��اب حتقي��ق
الإجم��اع عل��ى الد�س��تور �إىل ف�ش��ل العملي��ة برمتها .وق��د اتفقت �أطراف اتفاق دايتون لل�س�لام لعام 1995
عل��ى د�س��تور البو�س��نة والهر�س��ك كملح��ق التفاقي��ة ال�س�لام .و�أدى ذل��ك �إىل ع��دم �إتاح��ة الفر�صة لت�ش��اور
رئي�س��ا يف �صعوب��ة تطبي��ق
�سيا�س��ي ٍ
كاف ب�ين املواطن�ين ووا�ضع��ي الد�س��تور ،مم��ا ميك��ن اعتب��اره �س��ب ًبا ً
الد�س��تور الحق�اً.

املمار�سات اجليدة املقرتحة:
•

ت�صميم عمليات بناء د�س��تور مكونة من خطوتني ،وهما )1( :اال�س��تعانة بخطة د�س��تورية م�ؤقتة
�أو انتقالي��ة ،تتن��اول عل��ى وج��ه اخل�صو���ص اال�س��تقرار و�إمت��ام عملي��ة ال�س�لام؛ و( )2ال�س��ماح
بوج��ود د�س��اتري نهائي��ة م��ع الرتكي��ز ب�ش��كل �أكرب عل��ى ر�ؤية طويل��ة املدى للت�صميم امل�ؤ�س�س��ي.

•

حتدي��د م��ا �إذا كان��ت احلل��ول الد�س��تورية اخلا�ص��ة الت��ي ق��د تنج��ح يف جتن��ب �أو �إيق��اف العن��ف
تتناول � ً
أي�ضا الق�ضايا الد�س��تورية الأخرى بفاعلية ،مثل الف�س��اد واحلكومة اخلا�ضعة للم�س��اءلة
واالنته��اك وا�س��ع النط��اق حلق��وق الإن�س��ان.

•

حينم��ا ميك��ن الف�ص��ل ب�ين حتقي��ق ال�س�لام وبن��اء الد�س��تور به��دف احليلول��ة دون التداخ��ل فيم��ا
بينهما وال�سماح بانق�سام العمل املتخ�ص�ص بحيث تتلقى كافة الق�ضايا الد�ستورية عناية واعية
وافية ومنا�س��بة.

•

يتعني على املمار�سني كذلك �إتاحة الفر�صة لو�سطاء ال�سلطة لفح�ص م�شكالت بعينها الح ًقا.

 2-2املطالبة بالديمقراطية
كان��ت الدميقراطي��ة دائ ًم��ا �س��مة مهم��ة م��ن �س��مات الد�س��تور ال�ش��رعي وظل��ت مطل ًب��ا رئي�س� ًيا �أثن��اء بن��اء الد�س��اتري
نظام��ا �ضرور ًي��ا لإدارة ال�ص��راع املجتمع��ي .تعم��ل الدميقراطية ،على م�س��توى �أدنى ،عل��ى تعزيز التكاف�ؤ
باعتباره��ا ً
بني املواطنني وم�شاركتهم الفعالة يف احلكم ،وذلك من خالل التمثيل وامل�شاركة يف عملية اتخاذ القرار احلكومي.
ت�شتمل �أداة تقييم حالة الدميقراطية املو�ضوعة من قبل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على جمموعة
ت�ضم � 14س�� ًؤال ميكن لوا�ضعي الد�س��اتري ا�س��تخدامها لت�صميم الد�س��اتري وا�ضعني يف اعتبارهم �أبعادها املتعددة.
ت�ؤث��ر التفاع�لات ب�ين امل�س��ؤولني ع��ن توجي��ه التغي�ير وم�صاحله��م امل�ؤ�س�س��ية عل��ى التح��ول نح��و الدميقراطي��ة .فق��د
جنح التمثيل املتنا�س��ب للأقليات يف اجلمعية الت�أ�سي�س��ية يف الهند ،والتي كانت خا�ضعة متام ًا لهيمنة الكوجنر���س
الوطن��ي الهن��دي ،يف و�ض��ع ن�صو���ص �ش��املة يف د�س��تور الهن��د ( - )1949ومت تو�س��يع نط��اق تل��ك الن�صو���ص الحق� ًا
بوا�س��طة حركات العدالة االجتماعية التي مت متكينها من خالل ذات الد�س��تور .ومن ثم ،ف�إن بناء الد�س��تور الذي
يت�ضم��ن وي�س��مح مب�ش��اركة كاف��ة اجلماع��ات والفاعل�ين وامل�س��اهمني ال�ش��رعيني ،من الأرجح �أن يثم��ر عن اختيارات
م�ؤ�س�س��ية تع��زز م��ن التوج��ه نح��و الدميقراطي��ة ب��د ًال م��ن
�إن بناء الد�ستور الذي يت�ضمن وي�سمح مب�شاركة كافة
�إ�ضعافه��ا .وميك��ن للممار�س�ين حينئ��ذ �صياغ��ة معاي�ير
اجلماعات والفاعلني وامل�ساهمني ال�شرعيني ،من الأرجح
لتقدي��ر ج��ودة �أو م�س��توى عملي��ة بن��اء د�س��تور دميقراط��ي
�أن يثمر عن اختيارات م�ؤ�س�سية تعزز من التوجه نحو
الدميقراطية.
يق��وم عل��ى الت�ضم�ين وامل�ش��اركة.
هناك بع�ض الت�صميمات والعمليات امل�ؤ�س�سية التي من الأرجح لها �أن تعزز من الدميقراطية ،على الرغم من �أن
الكثري يعتمد على الإطار العام .وتت�ضمن تك الت�صميمات والعمليات و�سائل حلماية حقوق الإن�سان ،مثل الو�صول
�إىل املعلوم��ات الر�س��مية ودرج��ة املركزي��ة والالمركزي��ة ال�سيا�س��ية والإداري��ة واالقت�صادي��ة ،وعالق��ات ال�س��لطة بني
ال�س��لطة الت�ش��ريعية والتنفيذي��ة .ويغط��ي الدلي��ل كاف��ة تل��ك العنا�ص��ر يف ف�صول الحقة .وعادة ما ت�ش��تمل التحديات
التي تواجه ت�صميم تلك امل�ؤ�س�س��ات يف املراحل املبدئية على ما يلي:
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•

كث�ير ًا م��ا يل��زم توجي��ه ق��در كب�ير م��ن االهتم��ام �إىل ن��وع النظ��ام االنتخاب��ي ال��ذي �س��يتحدد بن��ا ًء علي��ه
التمثي��ل يف عملي��ة بن��اء الد�س��تور .وق��د تن�ش ��أ �صراع��ات جدي��دة ذات �صل��ة بتل��ك االختي��ارات.

•

ق��د ي�س��لط الإط��ار القان��وين اجلدي��د ال�ض��وء عل��ى انتخ��اب ممثل�ين للأجه��زة الرئي�س��ة املعني��ة ببن��اء
الد�س��تور ،وم��ع ذل��ك ،وداخ��ل تل��ك الأجه��زة ،ق��د يت��م توجيه ق��در �أقل م��ن االهتمام �إىل النظ��ام الداخلي
الواج��ب �إتباع��ه لدع��م عملي��ة اتخ��اذ ق��رارات دميقراطي��ة.

•

تت�س��م عملي��ة بن��اء الد�س��اتري يف بع���ض احل��االت ب�صفق��ات تُ�برم م��ع وجوه النظام ال�س��ابق بهدف ت�س��هيل
التغيري .بيد �أن مثل هذه ال�صفقات قد تثمر عن خ�صائ�ص غري دميقراطية يف ظل د�ساتري دميقراطية.
�إذا تفاو�ض �أع�ضاء كيان �أوتوقراطي قدمي للفوز مبراكز يف النظام الد�س��توري اجلديد ،ف�إن دورهم يف
مراك��ز القي��ادة اجلدي��دة ع��ادة م��ا يقلل م��ن توافر املوارد الالزمة لتعوي���ض �ضحاياهم .كما قد تتعار�ض
تل��ك ال�صفق��ات م��ع االلتزام��ات املعياري��ة ،مم��ا يجعلها �صادمة للكثريين النحرافها ع��ن املبادئ �أو لعدم
�إن�صافها.

•

يف ظ��ل ه��ذه ال�س��ياقات ،ق��د ترتب��ط احلاج��ة �إىل احل�ص��ول عل��ى تفوي���ض ل�صناع��ة الد�س��تور م��ن جمه��ور
الناخبني� ،أو التعامل مع االنتخابات ك�أولوية عقب �إقرار د�ستور جديد ،بالبناء الناجح للد�ستور .وتتمثل
املخاط��رة يف فه��م التح��ول نح��و الدميقراطي��ة عل��ى �أنه��ا عم��ل انتخاب��ي م��ع الرتكي��ز الع��ام عل��ى �أو�ض��ح
العنا�ص��ر يف املناف�س��ة االنتخابي��ة .وق��د ثب��ت �أن التح��ول نح��و الدميقراطي��ة تع��د عملي��ة �أك�ثر تعقي��د ًا يف
واقع الأمر يف ظل املمار�سة العملية لبناء الد�ساتري ،حيث ت�ستلزم اتفاق خمتلف اجلماعات للتمكن من
حتقي��ق �إجماع عل��ى الق�ضايا ال�سيا�س��ية.

•	ال تلت��زم جمي��ع الأط��راف الت��ي تطال��ب ببن��اء الد�س��تور بالدميقراطي��ة كنتيجة لتلك العملي��ة ،على الرغم
م��ن موافقته��ا عل��ى امل�ش��اركة يف عملي��ة بن��اء الد�س��تور الدميقراطي��ة .فق��د يعم��دون �إىل التقليل من �ش��أن
التحول نحو الدميقراطية حتى ت�صبح جمرد عملية لإكت�س��اب ال�س��لطة بد ًال من كونها عملية تهدف �إىل
�س��يطرة ال�ش��عب على احلكومة.
•

كم��ا يحت��اج القائم��ون عل��ى بن��اء الد�س��تور �إىل �إدراك �أن النا�ش��طني ال�سيا�س��يني املختلف�ين ي�س��تغلون
عمليات بناء الد�ستور لتحقيق م�آربهم اخلا�صة يف ظل امل�ؤ�س�سات احلكومية اجلديدة .ومن التهديدات
احلديثة التي تواجه الدميقراطية ا�ستخدام امل�ؤ�س�سات اجلديدة لت�شكيل مناطق د�ستورية ذات �سيطرة
ح�صري��ة ،مم��ا يزي��د من ت�ض��ارب امل�صالح.

•

و�أخ�ير ًا ،ق��د يت��م ال�س��عي وراء حتقي��ق الدميقراطي��ة حت��ى و�إن كان��ت العملي��ة الد�س��تورية قي��د التنفي��ذ
تخ�ضع ل�س��يطرة حزب �سيا�س��ي واحد �أو جمموعة منفردة .يف بع�ض الأحيان ،يحظى احلزب ال�سيا�س��ي
املهيمن مبراكز �س��ابقة التحديد يف الد�س��تور ،بل قد يكون لديه كذلك م�س��ودة د�س��تور خا�صة به .وتتمثل
خماط��ر ذل��ك الو�ض��ع يف ا�س��تغالل العملي��ة
تت�سم عملية بناء الد�ساتري يف بع�ض احلاالت ب�صفقات ُتربم
برمته��ا للرتكي��ز عل��ى ال�س��لطة واملزاي��ا الت��ي
مع وجوه النظام ال�سابق بهدف ت�سهيل التغيري .بيد �أن مثل
هذه ال�صفقات قد تثمر عن خ�صائ�ص غري دميقراطية يف
ينبغ��ي منحه��ا للمجموع��ة امل�س��يطرة ،ب��د ًال م��ن
ظل د�ساتري دميقراطية .وي�ستغل النا�شطون ال�سيا�سيون
الرتكي��ز عل��ى املع�ض�لات الد�س��تورية امللح��ة
املختلفون عملية بناء الد�ستور لتحقيق م�آربهم اخلا�صة.
الأخ��رى.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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•

قد ي�شكل عدم وجود م�ؤ�س�سات دميقراطية لبدء بناء الد�ستور م�شكلة يجب مواجهتها.

وجت��در الإ�ش��ارة هن��ا �إىل �أن عن�ص��ر الأداء يف الدميقراطي��ة يحظ��ى بنف���س الق��در م��ن الأهمي��ة يف عملي��ة بن��اء
الد�ساتري .ف�إذا كان وا�ضعو الد�ساتري ي�سعون �إىل الربط بني التوجه نحو الدميقراطية والتقدم االقت�صادي ،فهذا
يث�ير الت�س��ا�ؤل الت��ايل :ه��ل ي�س��اعد بن��اء الد�س��اتري الفقراء؟ قد تعتم��د الإجابة على ما �إذا كان بناء الد�س��تور يدعم
احلال��ة الراهن��ة �أم يدع��م حتقيق عالقات �سيا�س��ية واجتماعي��ة واقت�صادية جديدة ،وذلك عن طريق الق�ضاء على
نظام احلكم الإقطاعي �أو و�ضع �أهداف حمددة للم�ش��اركة ال�سيا�س��ية للجماعات املهم�ش��ة على �س��بيل املثال .ف�إذا
ا�س��تخدم بن��اء الد�س��تور الدميقراطي��ة لتوجي��ه الأ�س��باب
يت�ضمن التعامل مع االنتخابات ك�أولوية عقب �إقرار د�ستور
اجلذري��ة للمظ��امل ،ف��إن ه��ذا يتطل��ب �ضمن ًي��ا نظ��رة طويلة
جديد خماطرة امل�ساواة بني التوجه نحو الدميقراطية
امل��دى ،ولي���س االكتف��اء مبج��رد اال�س��تجابة للمطالب��ات
واملناف�سة االنتخابية .ويف ظل املمار�سة العملية لبناء
الد�ساتري ،ثبت �أن التوجه نحو الدميقراطية عملية �أكرث
احلالية جلماعات بعينها .وقد متثل حاالت اجلور الفادح
تعقيد ًا يف واقع الأمر ،ت�ستلزم اتفاق خمتلف اجلماعات
املتبقي��ة م��ن النظ��ام الد�س��توري الق��دمي م�ؤ�ش��ر ًا للف�ش��ل
لتحقيق الإجماع.
الد�س��توري.
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عادة ما تت�ش��بع الفرتة التي ت�ش��هد بداية بناء الد�س��تور بوعود “ببدايات جديدة” .كما �أنها تعد فرتة نادرة ن�س��بي ًا،
حيث تتاح �أمام ال�ش��عوب فر�صة تاريخية للت�أكيد على الأ�سا�س��يات واملبادئ الرئي�س��ة للحكومة ،فيما يتجاوز نطاق
“ال�سيا�س��ات العادي��ة” .كم��ا لوح��ظ �أن��ه ع��ادة م��ا يت��م اعتب��ار عملي��ة بن��اء الد�س��تور ج��ز ًءا م��ن عملي��ات �أو�س��ع نطاق ًا
لتحويل ال�صراع �أو حتوله نحو الدميقراطية ،كما �أو�ضحنا �أعاله .وقد تكون نقطة بداية هذه العملية مت�ضمنة يف
ه��ذه العمليات الأكرب.
ول�ضمان الو�صول �إىل �أف�ضل النتائج ،ف�إن القرارات التي يتم اتخاذها �أثناء املراحل الأولية لبناء الد�س��تور فيما يتعلق
بعملية التغيري الد�ستوري والق�ضايا اجلوهرية التي يتعني �صياغتها حتمل يف طياتها �أهمية بالغة على وجه اخل�صو�ص.
وفيما يلي بع�ض الأ�سئلة املهمة التي عادة ما تطرح فيما يتعلق بالعملية:
•

نطاق التغيري

•

ا�ستخدام �أدوات م�ؤقتة وانتقالية

•

ق�ضايا العدالة االنتقالية

•

التمثيل الدميقراطي �أثناء العملية

•

امل�شاركة ال�شعبية

•

دور الأطراف الفاعلة اخلارجية.

القرارات التي يتم اتخاذها �أثناء املراحل الأولية لبناء
الد�ستور فيما يتعلق بعملية التغيري الد�ستوري والق�ضايا
اجلوهرية التي يتعني �صياغتها حتمل يف طياتها �أهمية
بالغة.

 1-3نطاق التغيري
قد ي�س��عى وا�ضعو الد�س��اتري �إىل و�ضع ت�صميم جممل ينطوي على تغيري د�س��توري �ش��امل من خالل �صياغة د�س��تور
نظاما د�س��تور ًيا جديدً ا .ويف بع�ض
جدي��د ليح��ل حم��ل الد�س��تور الق��دمي .وحتق��ق القوانني ذات الت�صمي��م الإجمايل ً
احلاالت املتناق�ضة ،يتم ال�سعي لتحقيق تغيري د�ستوري من خالل ت�صميم متدرج عن طريق العمل با�ستمرار على
دليل عملي لبناء الد�ساتري 

نظاما د�ستور ًيا
�إ�صالح الد�ستور القائم .هذا وقد تتجمع الإ�صالحات الرتاكمية واملتقدمة حتى تعك�س يف النهاية ً
جديدً ا �أو ،على �أقل تقدير ،خمتل ًفا اختال ًفا جوهري ًا.
يرا جذر ًي��ا .وميث��ل ما�ض��ي جمهوري��ة
وميك��ن �أن ن��ورد جت��ارب ال�ص��راع �أو اال�س��تبداد للمطالب��ة بتغي�ير املا�ض��ي تغي� ً
جن��وب �أفريقي��ا احلاف��ل بالتميي��ز العن�ص��ري ب�ين خمتل��ف الأجنا���س يف ظ��ل �سيا�س��ة التميي��ز العن�ص��ري �أو الإق��رار
الر�س��مي بعملي��ات الإب��ادة اجلماعي��ة يف كمبودي��ا وروان��دا �أمثل��ة جلي��ة عل��ى الرف���ض القاط��ع والف��وري للما�ض��ي ب��ل
وحترمي��ه كذل��ك .وتعر���ض النظ��ام احلاك��م يف الع��راق لهزمي��ة ع�س��كرية �س��احقة .وكان م��ن املتوق��ع �أن ميث��ل بن��اء
الد�س��تور� ،إن مل يك��ن لي�ؤك��د كذل��ك عل��ى انف�ص��ال ت��ام عن
التغيري الد�ستوري قد يكون عملية قائمة على الت�صميم
املا�ض��ي .ويتمث��ل نط��اق التغي�ير يف ه��ذه ال�س��ياقات ب�صف��ة
الإجمايل والذي ينطوي على تغيري د�ستوري �شامل من خالل
رئي�س��ية يف �إع��ادة �إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات الدول��ة .وق��د واجه��ت
�صياغة د�ستور جديد ليحل حمل الد�ستور القدمي ،رمبا
حيثما يلزم االنف�صال متام ًا عن املا�ضي� ،أو عملية قائمة على دول �أخ��رى طموح��ات مماثل��ة يف ظ��ل نط��اق التغي�ير
ت�صميم متدرج ،يتم من خالله �إ�صالح الد�ستور القائم على
نتيج��ة لتاري��خ �س��ابق لف�ش��ل احلكوم��ة ،كم��ا ه��و احل��ال يف
نحو متوا�صل.
�أفغان�س��تان.
وعل��ى النقي���ض ،ثم��ة �س��ياقات �أخ��رى واج��ه فيه��ا وا�ضع��و الد�س��اتري مطالب��ات بالتغي�ير عق��ب حقب��ة م��ن اال�س��تبداد
�أو ال�ص��راع ،والت��ي �أهل��ت التغي�ير ليق��وم �إما با�س��تعادة تقالي��د املا�ضي �أو االحتفاظ بعنا�صر من النظام الد�س��توري
الق��دمي حت��ت عب��اءة الد�س��تور اجلدي��د .فق��د جل��أت �إندوني�س��يا خ�لال حقب��ة الإ�ص�لاح (� )reformasiإىل د�س��تور
 1945ومب��ادئ بانكا�س��يال ( )pancasilaالأ�سا�س��ية (انظ��ر الف�ص��ل الث��اين) ،وعم��دوا �إىل تعدي��ل الد�س��تور ع��دة
م��رات ،دون �أن يلق��وا باملا�ض��ي متام� ًا خل��ف ظهوره��م ،ب��ل �أدخل��وا عليه الكثري م��ن التعديالت.
وم��ن ث��م ،ميك��ن ر�ؤي��ة نط��اق التغي�ير م��ن منظ��ور الت�صميم��ات الإجمالي��ة �أو التغي�ير التدريج��ي .فالأم��ر يعتم��د �أو ًال
و�أخ ًريا على ما ميكن حتقيقه يف ظل �سياق بعينه .ففي �أفغان�ستان ،تفاوتت امل�شاورات يف املجل�س الأعلى للد�ستور
( )Loya Jirgaب�ين عام��ي  2003و ،2004ب�ين الدع��م املبدئ��ي لنظ��ام �ش��به رئا�س��ي ي�ش��تمل عل��ى رئي���س ورئي���س
وزراء و�ص��و ًال �إىل تف�ضي��ل نظ��ام رئا�س��ي بنهاي��ة املحادث��ات .م��ن املزم��ع �إن ذلك قد حدث ل�ضم��ان وجود خطة عمل
يرا م��ن وا�ضع��ي الد�س��تور ظن��وا �أن النظ��ام الربمل��اين �س��يكون قاع��دة �أق��وى لإقام��ة
تنفيذي��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن كث� ً
حك��م طوي��ل الأم��د .وق��د اق�ترح الرئي���س �أثناء تد�ش�ين الد�س��تور �أن يرتكز نط��اق التغيري خالل الف�ترة الراهنة على
بناء الدولة و�ضروريات ت�أ�سي�س حكومة وظيفية ،و�أ�شاروا �إىل احتمال �إعادة النظر بعد مرور � 10سنوات فيما �إذا
كانت الظروف ال�س��ائدة حينها تربر اختيار نظام برملاين .ويف ظل هذا ال�س��ياق ،مت عمل ًيا حتديد امل�س��ائل املتعلقة
بنطاق التغيري واملدة الالزمة لتحقيقه من خالل الهواج�س الراهنة يف البيئة ال�سائدة بد ًال من اال�ستناد �إىل ر�ؤية
طويلة املدى الحتياجات �أفغان�ستان ح�سبما يحددها الد�ستور .فال�سياق هو الذي حدد نطاق التغيري نظر ًا للحاجة
مل�س��اومة عنا�صر النظام القدمي بوا�س��طة جمموعة �س��ائدة جديدة تظهر يف م�س��رح الأحداث وما �إىل ذلك.
ويف حال��ة كيني��ا ،مت االتف��اق مبك��ر ًا يف ع��ام  1997عل��ى احلاج��ة �إىل �إج��راء تغي�ير د�س��توري �ش��امل .وبن��اء علي��ه ،مت
ت�أ�سي���س جلنة جلمع الآراء وو�ضع م�س��ودة د�س��تور جديد .ويف عام  ،2004مت �إبرام اتفاقية وطنية ت�ضم الربملانيني
املنتخبني وممثلي اجلماعات املختلفة للتداول ب�ش�أن م�سودة الد�ستور .وخالل تلك املرحلة ،ظهر عدد من الق�ضايا
ال�ش��ائكة الت��ي ترك��ز عل��ى نظ��ام احلك��م يف امل�س��ودة ،وه��و م��ا ترت��ب علي��ه ان�س��حاب ع��دد م��ن الأط��راف امل�ش��اركة.
وفيم��ا بع��د ،ق��ام احل��زب احلكوم��ي ب�إدخ��ال تعدي�لات عل��ى م�س��ودة الد�س��تور ،عام��دً ا ب�صف��ة رئي�س��ة �إىل ا�س��تبدال
النظ��ام �ش��به الرئا�س��ي بنظ��ام رئا�س��ي بالكام��ل م��ع احل��د م��ن م�س��توى انتق��ال ال�س��لطة ،وقدم ه��ذه امل�س��ودة لإجراء
ا�س��تطالع �ش��عبي عليها .ويف ت�ش��رين الثاين/نوفمرب  ،2005مت رف�ض امل�س��ودة املقرتحة يف اال�س��تطالع بن�س��بة %58
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والإجراءات.

يف بع���ض احل��االت ،ي�س��تفيد وا�ضع��و الد�س��اتري م��ن
أ�سا�س��ا يقوم��ون بالبن��اء علي��ه .ولق��د كان ه��ذا مفي��دً ا ب�صف��ة خا�ص��ة يف
امل�ؤ�س�س��ات والقواع��د القائم��ة الت��ي تق��دم � ً
احل��االت الت��ي يك��ون فيه��ا هن��اك برمل��ان قائ��م بالفع��ل يتمت��ع بال�ش��رعية الكافي��ة لتوجي��ه العملي��ة حت��ى نهايته��ا.
اجل��دول  .1العملي��ة الد�س��تورية ب�ين �أع��وام  1975و :2002الأح��داث �أو امل�ؤ�س�س��ات الت��ي ب��ادرت
بها
نوع العملية
�أ .خا�ضعة لل�سلطة التنفيذية
ب .مفاو�ضات �سالم/موائد م�ستديرة
ج .م�ؤمتر وطني�/سلطة ت�شريعية انتقالية
د� .سلطة ت�شريعية �أو جمعية د�ستورية

 %من العملية الإجمالية
%23
%5.6
%7.2
%62.6

امل�صدر :جينيفر ويدنر ،جامعة برين�ستون
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن الربملان��ات ق��د متث��ل الطري��ق الوحي��د لتحقي��ق التغي�ير الد�س��توري .وتتمث��ل مزاياه��ا يف �أن
وا�ضعي الد�ساتري ال يحتاجون �إىل الرتكيز على �إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة ،قد حتتاج �إىل اكت�ساب القبول ال�سيا�سي
لعنا�صره��ا اجلدي��دة وكذل��ك احلالي��ة .كم��ا ميك��ن للربملان��ات القائم��ة حتقي��ق اال�س��تقرار يف ظ��ل تل��ك البيئ��ات
االنتقالي��ة ،فه��ي حتاف��ظ عل��ى االلت��زام بالقان��ون �إىل جان��ب ال�ش��رعية .وعلى الرغم مما �س��بق ،فهي ي�ش��وبها ثالثة
دليل عملي لبناء الد�ساتري 
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مم��ن �ش��اركوا يف الت�صوي��ت .وعق��ب �أح��داث العن��ف املرتبط��ة باالنتخاب��ات يف  ،2008مت ت�ش��كيل حكوم��ة ائتالفي��ة
�ش��املة مل�ش��اركة ال�س��لطة .ومت و�ضع �أجندة بالإ�صالحات التي يجب تنفيذها ملنع اندالع املزيد من �أحداث العنف،
حي��ث احت��ل ا�س��تكمال التغي�ير الد�س��توري املطل��ب الراب��ع منه��ا .ومت ت�ش��كيل جلن��ة م��ن اخل�براء لت�س��وية اخلالف��ات
القائمة ب�ش�أن الق�ضايا ال�شائكة الرئي�سة .ومرة �أخرى ،اقرتحت اللجنة اعتماد نظام �شبه رئا�سي ،لكن هذه املرة
قام��ت اللجن��ة الد�س��تورية لالئت�لاف بتبدي��ل االق�تراح بنظ��ام برمل��اين خال���ص� ،إال �إنه��ا تعه��دت بتحقي��ق المركزي��ة
مطلق��ة للم�ؤ�س�س��ات واخلدم��ات .مت �إق��رار الد�س��تور اجلدي��د مبوجب ا�س��تطالع �ش��عبي عام  2010م��ع ت�صويت %70
من امل�صوتني بـ “نعم” .وكان من الوا�ضح يف هذه احلالة �أن نطاق التغيري كان مبثابة ت�صميم �إجمايل �إال �أنه كان
ي�س��تند �إىل اتفاقي��ة �سيا�س��ية بوا�س��طة كاف��ة الأط��راف املعني��ة بالق�ض��اء عل��ى النظ��ام الق��دمي .ويف كيني��ا ،ا�س��تغرق
حتقي��ق ه��ذا الإجم��اع عل��ى امل�س��توى ال�سيا�س��ي عق��د كام��ل ومت حتفي��زه بوا�س��طة احلاج��ة ملن��ع املزيد م��ن العنف بعد
جترب��ة ع��ام  .2008ويف جن��وب �أفريقي��ا ،ا�س��تغرق حتقي��ق الإجم��اع عل��ى نط��اق التغي�ير �س��تة �أع��وام ،م��ا ب�ين 1990
و ،1996ومن خالل اتفاقيتني دميقراطيتني فا�شلتني ،د�ستور م�ؤقت وحكومة وحدة وطنية حتت ظل د�ستور م�ؤقت.
ويف غواتيماال� ،أدى الف�ش��ل يف �ضم كافة اجلماعات امل�س��لحة �إىل املحادثات �إىل �ضمان ا�س��تحالة ا�س��تكمال عملية
التغي�ير بنج��اح ،كم��ا �أثب��ت ال�صراع داخل املجتم��ع مدى �صالبته ومقاومته لنطاق التغيري املقرتح �ضمن املحادثات
الد�س��تورية .وبن��اء علي��ه ،ف��إن ال�س��ؤال عم��ا �إذا كان نط��اق
�سوف يعتمد نطاق التغيري على ما ميكن حتقيق يف ظل �سياق
التغي�ير قاب��ل للتحقي��ق �إمن��ا يرتب��ط كذل��ك باملرون��ة ب�ش��أن
بعينه .ف�إن ال�س�ؤال عما �إذا كان نطاق التغيري قابل للتحقيق
الف�ترة الزمني��ة الت��ي ق��د تل��زم عل��ى نح��و معق��ول ليقب��ل
�إمنا يرتبط كذلك باملرونة ب�ش�أن الفرتة الزمنية التي قد
كافة الأطراف الرئي�س��يني بالتحول الد�س��توري فيما يتعلق
تلزم على نحو معقول ليقبل كافة الأطراف الرئي�سيني
بالتحول الد�ستوري فيما يتعلق بالأدوار اجلديدة وامل�ؤ�س�سات
ب��الأدوار اجلدي��دة وامل�ؤ�س�س��ات والإجراءات.

قي��ود� .أو ًال ،الربملان��ات ،مثله��ا يف ذل��ك مث��ل �أي ط��رف ي�ش��ارك يف امل�س��اومة الد�س��تورية ،لديه��ا م�صال��ح م�ؤ�س�س��ية
قدم��ا م��ن خ�لال ال�س��يطرة عل��ى عملي��ة بناء الد�س��تور ،وهو ما ين�صب ع��ادة ،لكن لي���س دائم ًا ،يف
ت�س��عى للدف��ع به��ا ً
غ�ير �صال��ح اجله��ات امل�ؤ�س�س��ية الأخ��رى .ويكم��ن اخلط��ر يف �أن الربمل��ان �س��ي�صب ج��ل تركي��زه عل��ى تعزي��ز �س��لطته
اخلا�ص��ة .ثاني� ًا ،يق��وم الربمل��ان با�س��ت�ضافة الأح��زاب ال�سيا�س��ية .وحت��ت �إط��ار العدي��د م��ن ال�س��ياقات ،تفتق��ر تل��ك
الأح��زاب �إىل هي��اكل دميقراطي��ة داخلي��ة وتخ�ض��ع لهيمن��ة دائ��رة قيادي��ة حم��دودة .ومع و�ض��ع �أهمية بناء الد�س��تور
يف االعتب��ار ،ق��د تعرت���ض الأط��راف املعني��ة عل��ى قي��ام ع�صب��ة �صغ�يرة وقوي��ة بالب��ت يف الق�ضايا الرئي�س��ة ،رمبا من
خ�لال املفاو�ض��ات ال�صارم��ة الع�س�يرة .وثالث� ًا ،من الأرج��ح �أن تقوم الأحزاب ال�سيا�س��ية الفردية يف الربملان بدعم
الت�صميم��ات والنظ��م االنتخابي��ة احلزبي��ة الت��ي تن�ص��ب يف �صاحله��م يف االنتخاب��ات .وحي��ث �أن احل��زب والقواع��د
االنتخابي��ة حت��دد كيفي��ة توزي��ع الربمل��ان لل�س��لطة ،ف��إن مث��ل ه��ذه التف�ضيالت قد ت�ش��وه الإط��ار الد�س��توري لتنال من
الدميقراطي��ة واال�س��تقرار ،وال �س��يما �إذا ارت��دت الأط��راف امل�س��تبعدة �إىل ال�ص��راع والعن��ف.
حت��ى الهيئ��ات احلديث��ة متام� ًا ،والت��ي مت �إن�ش��ا�ؤها بغر���ض بن��اء الد�س��تور ،ميك��ن له��ا تعزي��ز م�صاحله��ا امل�ؤ�س�س��ية.
فعل��ى �س��بيل املث��ال ،قام��ت اجلمعي��ات الت�أ�سي�س��ية املنتخب��ة يف الهن��د و�إ�س��رائيل بتعزي��ز ال�س��لطة الت�ش��ريعية قب��ل
التح��ول �إىل م�ش��رعني عادي�ين .وم��ن ث��م ،يتع�ين عل��ى
يتعني على املمار�سني �أن يتوقعوا �أن ت�ؤثر امل�صالح امل�ؤ�س�سية
املمار�س�ين �أن يتوقع��وا �أن ت�ؤث��ر امل�صال��ح امل�ؤ�س�س��ية عل��ى
على النتائج الد�ستورية .فالربملانات القائمة ،رغم �أنها توفر
النتائ��ج الد�س��تورية .وله��ذا يتع�ين عل��ى وا�ضع��ي الد�س��اتري
للعملية االلتزام بالقانون وال�شرعية ،لديها م�صالح م�ؤ�س�سية
�إدراك م�صاحله��م ال�ش��خ�صية �ضم��ن النتائج الد�س��تورية،
ت�سعى للحفاظ عليها  -كما �ستفعل الهيئات اجلديدة التي مت
�إن�شا�ؤها خ�صي�ص ًا لبناء الد�ستور.
وه��و م��ا ق��د ي�ؤثر بدوره على ت�صميم امل�ؤ�س�س��ات والعمليات
الد�س��تورية.
 2-3الرتتيبات املؤقتة
عند بناء د�س��تور مت�أثر بال�صراع �أو عقب فرتة ممتدة من الأزمات ،قد ال تعد اللحظة التي تتوقف فيها العداءات
�أو الأزمة هي اللحظة الأكرث مالئمة ل�صياغة د�ستور .فالتحدي يف تلك احلالة يتمثل يف ال�سماح ب�أكرب قدر ممكن
من التغيري مع االنف�صال يف الوقت ذاته متام ًا عن املا�ضي .وقد تتخذ تلك الرتتيبات امل�ؤقتة العديد من الأ�ش��كال
و�أحيان ًا ما يتم و�صفها بالتدابري االنتقالية.
يع��د م�صطل��ح التداب�ير االنتقالي��ة اخت�ص��ار ًا مل��ا يل��ي :فيق�ص��د به��ذه التداب�ير (�أ) ال�س��ماح لوا�ضع��ي الد�س��اتري
بالعم��ل عل��ى �أ�سا���س �أط��ر قانوني��ة و�سيا�س��ية جدي��دة حت��ل
قد ال تعد اللحظة التي تتوقف فيها العداءات �أو الأزمة
حم��ل الأط��ر القدمي��ة لل�س��ماح بالتغي�ير م��ع �أق��ل ق��در م��ن
اللحظة الأكرث مالئمة ل�صياغة د�ستور .وقد تنجح
اال�ضطراب��ات ،و(ب) �إتاح��ة املج��ال لبن��اء الد�س��تور يف
الرتتيبات امل�ؤقتة يف تي�سري ت�شكيل �إطار للد�ستور فيما بني
الأطراف املت�صارعة .بيد �أن و�ضع ترتيبات م�ؤقتة مقبولة
ظروف م�ستقرة من �ش�أنها حت�سني الفر�ص �أمام ا�ستكمال
ينطوي على الكثري من التحديات.
عملي��ة بن��اء د�س��تور جدي��د بنج��اح.
ه��ذا وق��د تنج��ح الرتتيب��ات امل�ؤقت��ة يف تي�س�ير ت�ش��كيل �إط��ار للد�س��تور فيم��ا ب�ين الأط��راف املت�صارع��ة .بي��د �أن و�ض��ع
ترتيب��ات م�ؤقت��ة مقبول��ة ينط��وي عل��ى الكث�ير م��ن التحدي��ات ،مثل��ه يف ذل��ك مث��ل االتف��اق عل��ى التفوي���ض وم��دة تل��ك
الرتتيب��ات امل�ؤقت��ة ،مب��ا يت�ضم��ن كيفي��ة الرب��ط بينه��ا وب�ين الرتتيب��ات الد�س��تورية الدائم��ة .وميك��ن رب��ط الرتتيب��ات
النهائي��ة ع��ن طري��ق الن���ص عل��ى املبادئ والنظم التي �س��يتم تبنيها� ،أو حتى �إدراج م�س��توى �أعلى من االمتثال� .أدى
الد�س��تور امل�ؤقت احلايل لدولة نيبال ( ،)2007والذي مت التفاو�ض عليه لإنهاء ع�ش��رة �أعوام من ال�صراع امل�س��لح،
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يح��دد ال�س��ياق م��دة الرتتيب��ات امل�ؤقت��ة .وح��ددت كل م��ن نيب��ال وجنوب �أفريقي��ا مهلة عامني ل�صياغة الد�س��تور (يف
نيب��ال كان هن��اك ا�ضط��رار �إىل متدي��د تل��ك املهل��ة) ،بينما قامت دول �أخرى بتقرير فرتات �أق�صر �أو �أطول .وبينما
قد تفر�ض مقت�ضيات الأمور الفرتة امل�س��موح بها ل�صياغة الد�س��تور ،يجب على املمار�س�ين تخ�صي�ص ما يكفي من
الوقت للمناق�ش��ات ال�سيا�س��ية ،والتي بدونها تزيد فر�ص الإخفاق بدرجة كبرية.
ق��د يتطل��ب كل م��ن النط��اق الإجم��ايل والت�صمي��م املت��درج فا�ص ً�لا زمن ًي��ا ل�ضم��ان �إمتامهم��ا عل��ى الوج��ه الأكم��ل.
فالت�سل�سل ال�سليم له �أهمية كبرية لإتاحة الفر�صة للأطراف الوطنية للرتكيز على املدى البعيد وبنا ًء على �إجماع
�أو�س��ع نطاق� ًا حي��ث جتتم��ع م�صال��ح العدي��د م��ن الأط��راف حت��ت مظلة الد�س��تور .ولقد ح��اول العديد من املمار�س�ين
الف�صل بني املراحل يف ت�سل�سل واحد لهذا الغر�ض ،ولقد كانت الختياراتهم �آثارها على ت�ضمني وا�ستبعاد الأطراف
يف خمتلف املراحل .وتعد هذه اال�سرتاتيجيات على الدوام ذات ا�شكالية لل�سبب التايل  -فالأخطاء التي ترتكب
يف احلا�ض��ر ه��ي م��ن �أجل م�صلحة احلف��اظ على الهدف و�إدامته.
 3-3العدالة االنتقالية
�إن الب��ت يف مطالب��ات العدال��ة االنتقالي��ة عل��ى نح��و مر� ٍ��ض ميك��ن �أن يزي��د م��ن تعقي��د املهم��ة الت��ي حتم��ل بالفع��ل
العدي��د م��ن التحدي��ات لإر�س��اء ثقاف��ة د�س��تورية بع��د حقب��ة م��ن ال�ص��راع �أو يف ظ��ل حال��ة م��ن االنق�س��ام العمي��ق .قد
تت�ضم��ن املع�ض�لات املعني��ة م��ا يل��ي :كي��ف ينبغ��ي علين��ا التعام��ل مع املا�ض��ي؟ كيف ميكننا تعلم التعاي���ش م��ع الطغاة
ال�سابقني �أو مرتكبي جرائم املا�ضي؟ كيف ميكننا الت�صالح والغفران؟ عقب انتهاء ال�صراع ،قد يحتاج املمار�سون
�إىل ع�لاج االنق�س��امات الكائن��ة ب�ين احل��كام ال�س��ابقني واملقاتل�ين و�ضحاي��ا انته��اكات حق��وق الإن�س��ان واملتعاطف�ين
معه��م .وق��د ي�س��تلزم ه��ذا الع�لاج �إيج��اد منفذ للغ�ضب الع��ارم وال�صدمات التي يعانيها ال�ضحاي��ا� ،إىل جانب و�ضع
عملي��ة للك�ش��ف ع��ن احلقائ��ق التاريخي��ة الت��ي �أدت �إىل ذل��ك الظل��م ،رمب��ا كجزء م��ن عملية �أك�بر للم�صاحلة �أو حل
ع��ادل للجرائ��م واالنته��اكات الت��ي ارتكب��ت� .إن التح��دي الأعظ��م املتمث��ل على �أر���ض الواقع هو �إع��ادة ت�أهيل جمتمع
ب�أ�س��ره بنجاح بدون متزيق الدولة �إىل �أ�ش�لاء ،وال �س��يما حينما يكون ال�صراع قد تعرث ،دون وجود منت�صر وا�ضح،
مم��ا يفر���ض التو�صل �إىل ت�س��وية بع��د املفاو�ضات.
 4-3الشمولية والتمثيل
يع��د التمثي��ل ال�ش��امل �أثن��اء عملي��ة بن��اء الد�س��تور غاي��ة يف حد ذاته .فهو عل��ى ال�صعيد النظري ،يع��د عن�صر ًا مهم ًا
يف �شرعية العملية .ولطاملا مت ربط بناء د�ستور دميقراطي باال�ستقرار ،وكذلك بالنتائج املقبولة على نطاق وا�سع
والتي ت�شري �إىل �أنه من الأرجح �أن يتمتع الد�ستور بالإرادة ال�سيا�سية الالزمة لتطبيقه ،ومن ثم الإذعان له.
ولق��د رك��ز وا�ضع��و الد�س��اتري عل��ى التمثي��ل الدميقراط��ي املتزاي��د م��ع رف���ض ال�صياغ��ة ال�س��رية والإع�لان ع��ن
الد�س��اتري .وعو�ض ًا عن ذلك ،متت درا�س��ة اخليارات املتاحة لفر�ض التمثيل الأو�س��ع نطاق ًا لكافة �أطياف املجتمع،
ح�س��بما ه��و منعك���س يف اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية احلالي��ة يف نيب��ال .كم��ا مت اعتب��ار بن��اء د�س��تور دميقراط��ي عملي��ة
كاف وظ��روف م�س��تقرة.
ا�ست�ش��ارية حتت��اج �إىل وق��ت ٍ
دليل عملي لبناء الد�ساتري 
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ووجه اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية املنتخبة
�إىل تغي�ير هي��كل احلكوم��ة م��ن حكوم��ة ملكي��ة منف��ردة �إىل جمهوري��ة فيدرالي��ة ّ
نحو �صياغة د�س��تور جديد يعك���س هذا التغيري .ت�ضمن الد�س��تور امل�ؤقت يف جنوب �أفريقيا  34مبد�أ ينبغي �أن يلتزم
بها الد�س��تور النهائي.

وتع��د اخلي��ارات الت��ي م��ن �ش ��أنها متدي��د نط��اق بن��اء د�س��تور دميقراط��ي خي��ارات م�ؤ�س�س��ية �إجرائي��ة .وت�ضمن��ت
الأدوات امل�ؤ�س�س��ية التي مت و�ضعها يف االعتبار منتديات احلوار يف امل�ؤمترات الوطنية امل�س��تخدمة يف بع�ض �أجزاء
من �أفريقيا .ومت عقد مثل هذه امل�ؤمترات من قبل ال�سلطات ال�سيا�سية يف بنـــن وغانا وكينيا ومايل كو�سائل جلذب
املزيد من ممثلي خمتلف الأطياف والتيارات لالن�ضمام �إىل احلزب احلاكم يف مناق�شات حول التغيري الد�ستوري
نحو الدميقراطية .ومع انحدار م�س��توى امل�ش��اركة وات�س��ام
امل�ؤمتر بعدم ال�ش��فافية والو�ضوح ،زادت ال�صراعات ،كما
يعد التمثيل ال�شامل �أثناء بناء الد�ستور مه ًما بالن�سبة
ل�شرعية العملية يف حني يحمل التمثيل املنحرف خماطرة
يف م��ايل عل��ى �س��بيل املث��ال� .أم��ا حال��ة بنـــ��ن ،حي��ث حظ��ي
�ضمنية تتمثل يف �أن يتم �إمالء املناق�شات من قبل م�صالح
امل�ؤمت��ر الد�س��تور مبزي��د م��ن النج��اح ،فق��د متث��ل جن��اح
املنا�صرين للحزب املهيمن �أو �أن يتم ت�شتيتها حول ال�سلطة
�أك�بر يف ا�س��تخدام امل�ؤمت��ر الوطن��ي لتوجي��ه احلكوم��ة نح��و
واملزايا التي تتمتع بها املجموعة املهيمنة.
الدميقراطية.
ُو�ض��ع يف االعتب��ار � ً
أي�ض��ا امل�ؤمت��ر الد�س��توري وه��و عب��ارة ع��ن هيئ��ة م��ن املمثل�ين تنعق��د �إم��ا باالنتخ��اب �أو بالتعي�ين
بغر�ض واحد  -وهو �صياغة ومناق�شة الد�ستور واالتفاق عليه .وميكن مقابلته باجلمعيات الد�ستورية ،وهي مبثابة
هيئات منتخبة موكلة بو�ضع د�ستور وتعمل كذلك كجمعيات ت�شريعية تتوىل الوظائف الت�شريعية العادية املتمثلة يف
الإ�ش��راف على ال�س��لطة التنفيذية وامل�س��اءلة و�صياغة القانون .وعادة ما تقوم البالد التي ت�أثرت باملنهج الفرن�س��ي
يف و�ضع الد�ستور باال�ستعانة باجلمعية الت�أ�سي�سية ،والتي لطاملا كانت كذلك الو�سيلة التقليدية لو�ضع الد�ستور يف
�أمري��كا الالتيني��ة .وم��ع وج��ود جمعيت�ين منف�صلت�ين تعم�لان �س��وي ًا يف الوقت ذاته ،ميك��ن للجمعية الت�أ�سي�س��ية تبني
منهج طويل الأمد عند تناول الق�ضايا الد�ستورية ،دون �أن تعوقها الوظائف الت�شريعية والأمور ال�سيا�سية املعتادة.
وم��ع ذل��ك ،ف��إن اجلم��ع ب�ين اجلمعية الت�أ�سي�س��ية والربملان التقليدي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �ش��لل م�ؤ�س�س��ي وحكومي� ،أو
حتى اندالع �صراع عنيف ،وهو ما حدث بالفعل يف �أمريكا الالتينية ،حيث �سعت بع�ض اجلمعيات الت�أ�سي�سية التي
مت انتخابها على نحو منف�صل عن اجلمعيات الت�شريعية �إىل اكت�ساب ال�سيادة ،بل حتى والإ�شراف على اجلمعيات
الت�شريعية .وعلى ال�صعيد الآخر ،ف�إن اجلمعية التي جتمع بني وظائف اجلمعية الت�أ�سي�سية والوظائف املوكلة �إىل
امل�ش� ّرع قد تواجه هي الأخرى قيودًا ت�ش��غيلية .ففي نيبال ،حيث مت ت�ش��كيل اجلمعية الت�أ�سي�س��ية لتقوم بدور ّ
امل�ش��رع
يف نف���س الوقت ،فقد متكن ،من خالل وظيفتها الأخرية ،من ت�ش��كيل حكومة  -وهي مهمة معقدة نتيجة مل�ش��كالت
م�شاركة ال�سلطة واتخاذ القرارات بالإجماع .كما حتتاج الوظيفتان �إىل مت�سع من الوقت ،وهو ما يت�ضح من خالل
متديدات الإطار الزمني لإ�س��تكمال �صياغة الد�س��تور يف نيبال.
وتت�ضم��ن امل�ش��كالت الرئي�س��ة الت��ي تنط��وي عليها تلك املنتديات اال�ست�ش��ارية م�ش��كلة التمثيل .فف��ي بع�ض احلاالت،
ق��ام ط��رف واح��د بفر���ض هيمنت��ه بفاعلي��ة عل��ى التمثيل وم��ن ثم على امل�ش��اورات  -اجلبهة الثورية لتيمور ال�ش��رقية
امل�س��تقلة يف تيم��ور ال�ش��رقية ،وح��زب امل�ؤمت��ر يف الهن��د ( ،)1949-1947واجلبه��ة الوطني��ة الرواندي��ة يف روان��دا،
وجبه��ة حتري��ر ال�ش��عب الإري�تري يف �أثيوبي��ا� .إن التمثي��ل املنح��رف يحم��ل يف طيات��ه خماط��رة تتمث��ل يف �إم�لاء
املناق�ش��ات م��ن قب��ل م�صال��ح املنا�صري��ن للح��زب املهيم��ن �أو �أن يت��م ت�ش��تيتها ح��ول ال�س��لطة واملزاي��ا الت��ي تتمت��ع بها
املجموع��ة املهيمن��ة .وملواجه��ة تل��ك امل�ش��كلة ،ب��رزت �أهمي��ة النظ��ام االنتخاب��ي امل�س��تخدم لإنتخ��اب الهيئ��ة املعني��ة.
فع��ادة م��ا حت��دد القواع��د والإج��راءات االنتخابي��ة امل�س��تخدمة لإنتخ��اب رج��ال ون�س��اء اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية املعايري
الت��ي يج��ب توافره��ا يف املواطن�ين للح�ص��ول عل��ى الع�ضوي��ة م��ن خ�لال ع�ضويته��م يف اجلماع��ات االحتادي��ة �أو
الأحزاب ال�سيا�سية �أو الرابط الإقليمية �أو الأقليات �أو �أي معايري �أخرى للهوية ال�سيا�سية .ويحمل ت�صميم النظام
االنتخابي معانٍ مت�ضمنة مهمة على �صعيد تكوين الع�ضوية ملثل تلك الهيئات ،بل وبالن�س��بة حلجمها كذلك .ت�ضم
اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية البوليفي��ة ،املنتخب��ة يف  ،2006ع��دد  301ع�ض��و ًا بينم��ا ت�ض��م اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية النيبالي��ة،
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 5-3املشاركة الشعبية
ت�ضاعف دور امل�ش��اركة ال�ش��عبية ،حيث �أ�صبحت تعترب على نحو متزايد مبثابة منح ال�ش��رعية ال�ش��عبية لعملية بناء
الد�ستور وما تثمر عنه من نتائج من خالل م�شاورة ال�شعب واتخاذ �آرائه يف االعتبار .ومن هذا املنطلق ،جرى يف
جنوب �أفريقيا جمع �آراء مليوين �شخ�ص.

مزايا امل�شاركة ال�شعبية
•

ميكن لل�شعب امل�شاركة بدميقراطية يف �صياغة الد�ستور الذي �سيحكم عالقته باحلكومة.

•

ا�س��تطالع �ش��عبي ي�ضم��ن ال�ش��فافية وامل�س��اءلة م��ن خ�لال م�ش��اركة املعلوم��ات املعني��ة بالد�س��تور وبعملي��ة
و�ض��ع الد�س��تور م��ع ال�ش��عب.

•

ي�صبح يف �إمكان الأ�شخا�ص تثقيف وتعريف �أنف�سهم مب�ضمون املع�ضالت الد�ستورية قبل الت�صويت.

التكاليف
•

يف حقيق��ة الأم��ر ،تع��د امل�ش��اركة ال�ش��عبية باهظ��ة التكلف��ة ،حي��ث �إنها متت���ص املوارد التي ق��د تكون نادرة
بالفع��ل ،وق��د تفتق��ر �إىل �أي راب��ط معتم��د بال�ش��رعية الالحق��ة للد�س��تور.

•

ميك��ن ل�سما�س��رة ال�س��لطة الت�أث�ير يف امل�ش��اركة ال�ش��عبية �إم��ا م��ن خ�لال �صياغ��ة الأ�س��ئلة الت��ي يتع�ين
عل��ى ال�ش��عب الإجاب��ة عليه��ا �أو م��ن خ�لال حم�لات املنا�صري��ن الت��ي ترم��ي �إىل الت�أثري على امل�ش��اركني يف
االق�تراع.

•

يف املجتمع��ات املنق�س��مة ح��ول تي��ارات الهوي��ة ال�سيا�س��ية ،ميك��ن للم�ش��اركة ال�ش��عبية �أن تتي��ح ملجموع��ة
اقرتاح��ا د�س��تور ًيا وفق � ًا ل�ش��روطهم اخلا�ص��ة.
عرقي��ة �أو ديني��ة �أن تتبن��ى �أو ترف���ض بب�س��اطة
ً

•

ميك��ن للم�ش��اركة االجتماعي��ة �أن ت�ضف��ي ال�ش��رعية عل��ى التداب�ير ال�ش��عبية الت��ي م��ن �ش��أنها اخ�تراق �أو
انته��اك حق��وق الأقلي��ة.

�إن نوعي��ة امل�ش��اركة ال�ش��عبية يف البل��دان الت��ي م��ا لبث��ت �أن خرج��ت م��ن بوتق��ة ال�ص��راع والت��ي عان��ى مواطنيه��ا م��ن
�سيا�س��ات القم��ع والإق�ص��اء م��ن قب��ل احلكومات لفرتات زمنية طويلة� ،إمنا ت�ش�ير �إىل احلاج��ة العملية �إىل التثقيف
امل��دين .ولق��د مت��ت الإ�ش��ارة �إىل �أن التثقي��ف امل��دين ،له��ذا ال�س��بب ،يج��ب �أن ي�س��بق عملي��ة جم��ع الآراء يف م�س��ودة
الد�س��تور �أثن��اء مراح��ل ال�صياغ��ة .ه��ذا بينم��ا يب��دو م�س��توى امل�ش��اركة ال�ش��عبية �أعل��ى يف البل��دان الت��ي ُن�ش��رت فيه��ا
الثقافة املدنية من قبل هيئة م�ستقلة عو�ض ًا عن الأطراف
تتزايد وجهات النظر التي ترى �أن امل�شاركة ال�شعبية متنح
امل�ش��اركة يف العملي��ة الد�س��تورية ،مب��ا ي�ش��مل احلكوم��ة .يف
ً
ارتباطا
�شرعية لعملية بناء الد�ساتري غري �أنها قد ال ترتبط
وا�ضحا بال�شرعية الالحقة للد�ستور وهي مفتوحة للتالعب.
بوليفي��ا ،قام��ت اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية بتنظي��م امل�ش��اركة
ً
دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .3التحديات التي تواجه عمليات ت�صميم بناء الد�ستور

املنتخب��ة يف  ،2008ع��دد  601ع�ض��و �إجم��ا ًال .ويف جن��وب �أفريقي��ا ،حي��ث كان م��ن الوا�ض��ح �أن الكوجنر���س الوطن��ي
الأفريق��ي �س��يهيمن عل��ى اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية بع��د االنتخاب��ات� ،أ�ص��رت �أح��زاب الأقلية على �أن يت��م الت�صديق على
نتائ��ج اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية م��ن قب��ل املحكمة الد�س��تورية حديثة الن�ش��أة.

ال�ش��عبية ث��م قام��ت بتكوي��ن جل��ان جلم��ع مقرتح��ات ال�ش��عب .ويف ح��االت �أخ��رى ،مث��ل حال��ة �أوغن��دا ،قام��ت جلن��ة
م�س��تقلة بتوعي��ة ال�ش��عب ث��م جم��ع الآراء.
يكت�س��ب دور ال�ش��عب � ً
و�ضوح��ا متزاي��دً ا يف مراح��ل امل�صادق��ة عل��ى الد�س��تور .فق��د �س��محت بع���ض العملي��ات
أي�ض��ا
ً
بامل�ش��اركة ال�ش��عبية م��ن خ�لال ا�س��تطالع �ش��عبي للم�صادق��ة عل��ى الد�س��تور وكذل��ك جلم��ع الآراء ،كم��ا ه��و احلال يف
�أفغان�س��تان وكيني��ا ،حي��ث كان ت�صدي��ق الربمل��ان وح��ده كاف ًي��ا فيم��ا �س��بق .وم��ع ذلك ،ف�إن ا�س��تخدام اال�س��تطالعات
ال�شعبية يف ظل انق�سام جمتمعي عميق يحتاج �إىل املزيد من االنتباه احلري�ص حتى ال ي�ؤدي �إىل ا�ستقطاب جمتمع
منق�س��م بالفعل.
ويف �ضوء الت�أثري الذي متار�س��ه املجموعات احلاكمة يف عملية بناء الد�س��تور ،ف�إن حتقيق هدف �إجراء مفاو�ضات
د�س��تورية ت�ش��اركية �ش��املة ووا�س��عة النط��اق ب��ات يعتم��د �إىل ح��د كب�ير عل��ى م��دى م��ا يوف��ره �إط��ار العم��ل ال�سيا�س��ي
والقان��وين م��ن فر���ص حقيقي��ة للمجموع��ات اخلارجي��ة لت�ش��كيل �أي ت�س��وية د�س��تورية ناجت��ة .وحت��ى يف ظ��ل هي��اكل
احل��وار ال�سيا�س��ي املفت��وح ،كث�ير ًا م��ا حتتف��ظ املجموع��ات احلاكم��ة ب�س��يطرة �س��احقة عل��ى املفاو�ض��ات الد�س��تورية.
�أم��ا �إذا كان��ت العملي��ة ال ت�س��مح بهي��كل مفاو�ض��ات مفتوح��ة �أو امل�صادق��ة العام��ة ،فيمك��ن �أن تقت�ص��ر عملي��ة بن��اء
الد�س��تور على عدد قليل من املجموعات الداخلية التي تنكب على تق�س��يم ال�س��لطة فيما بينها خلف الأبواب املغلقة
وفق� ًا مل�صاحله��ا و�أهوائه��ا ال�ش��خ�صية .بينم��ا يع��د ت�أث�ير النخب��ة عل��ى بن��اء الد�س��تور حقيق��ة �سيا�س��ية ال ري��ب فيه��ا،
تظه��ر التجرب��ة كذل��ك �أن اال�س��تعانة بح��وار �أك�ثر انفتاح� ًا ،مب��ا ي�ضم��ن نط��اق �أو�س��ع م��ن الأ�ص��وات ،ميك��ن �أن يخل��ق
ً
م�ستقل ويحقق ال�شرعية الد�ستورية .وعلى ال�صعيد الآخر ،ف�إن تو�سيع “املظلة” ميكن �أن يغري من
زخ ًما د�ستور ًيا
ت��وازن وهي��كل ال�س��لطة الفعلي��ة كم��ا ميك��ن �أن ي��ؤدي �إىل ت�س��ويات مل تعتزمه��ا املجموع��ات احلاكم��ة وال ترغب فيها.
ال ميك��ن لوا�ضع��ي الد�س��اتري ب ��أي ح��ال م��ن الأح��وال �إن��كار دور الزعم��اء؛ بي��د �أن ال�س ��ؤال ميك��ن �أن يك��ون كيفي��ة
اال�س��تعانة بكب��ار الزعم��اء �أثن��اء بن��اء الد�س��تور دون احل��د بال�ضرورة من �أدوار الذين ال ي�ش��غلون مراكز رئي�س��ة .قد
يك��ون هن��اك ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،مب��ادئ تقت�ض��ي اال�س��تعانة بالزعم��اء يف اللحظ��ات الإ�س�تراتيجية احلا�س��مة فق��ط
ولي�س يف جل�سات العمل التف�صيلية .وقد يكون هناك كذلك �أمثلة على زعماء يعملون على تي�سري املرور �أو اخلروج
م��ن عن��ق الزجاج��ة .وع�لاوة عل��ى م��ا �س��بق ،ق��د ي�صب��ح الزعم��اء رهين��ة ملطال��ب جمموع��ات منا�صريه��م ،وهن��اك
العديد من الزعماء الذين يحظون بالت�أثري على بناء الد�س��تور على الرغم من افتقارهم لتفوي�ض �سيا�س��ي ،وعلى
الأخ���ص ر�ؤ�س��اء القبائ��ل الديني��ة وق��ادة احل��روب ور�ؤ�س��اء و�س��ائل الإعالم ور�ؤ�س��اء ال�ش��ركات .ويتع�ين على وا�ضعي
الد�ساتري يف جميع ال�سياقات �إدراك الأ�سباب التي تدفع بع�ض الزعماء �إىل تعزيز عملية بناء الد�ستور بينما يعمل
�آخ��رون عل��ى مقاوم��ة �أو عرقل��ة بنائ��ه ،والتع��رف عل��ى الظروف الت��ي تعد يف ظلها املقاي�ضات الت��ي تتم بني الزعماء
م�ؤمنة لل�س��ماح ب�إ�س��تكمال بناء الد�س��تور بنجاح.
 6-3دور األطراف الخارجية
م��ع الت�أكي��د عل��ى مب��د�أ امللكي��ة الوطني��ة لبن��اء الد�س��تور ،ميك��ن لوا�ضع��ي الد�س��اتري اال�س��تفادة بدرج��ة كب�يرة م��ن
الدع��م املق��دم م��ن �أط��راف خارجي��ة .وتختل��ف ه��ذه الأط��راف :فه��ي تت�ضم��ن املتربع�ين الذي��ن مبقدوره��م تق��دمي
امل�س��اعدات املالية؛ على �س��بيل املثال من �أجل امل�ش��اركة ال�ش��عبية والتثقيف املدين وجوالت الدرا�سة الفعالة؛ وت�ضم
كذل��ك املخت�ص�ين ب�أم��ور بعينه��ا مم��ن تت��م دعوته��م لتوجي��ه م�ش��ورتهم ب�ش��أن خي��ارات حم��ددة؛ واجله��ات متع��ددة
وثنائية الأطراف التي ميكن تكليفها مبهام التو�سط والت�سهيل املحايد للمحادثات احل�سا�سة وال�ضمانات الأمنية؛
والهيئ��ات الدولي��ة الت��ي تنتم��ي له��ا ال��دول ،والت��ي تتبن��ى مب��ادئ مهم��ة و�إعالن��ات باملعاي�ير الت��ي ميك��ن ا�س��تخدامها
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م��ن ال�ض��روري لوا�ضع��ي الد�س��اتري �إدراك �أن �أدوار �أغل��ب الأط��راف اخلارجي��ة ،و�إن مل تك��ن جميعه��ا ،ال تخل��و م��ن
فر���ض بع���ض القي��م �أو �أنه��ا ال تت�س��م باحليادية .فعلى �أحد الأ�صعدة ،رمب��ا تكون القيم املقدمة من الهيئات متعددة
الأطراف مثل الأمم املتحدة ،والتي ت�ضم ع�ضوية �أغلب الدول ،ذات فائدة لوا�ضعي الد�ساتري الوطنيني .وقد كان
ه��ذا ه��و احل��ال حينم��ا قام��ت الأط��راف الوطني��ة القائم��ة يف ناميبي��ا بالتفاو���ض م��ع الق��وات امل�س��لحة م��ن �أج��ل حق
تقرير امل�صري باتخاذ قرار ب�إ�سناد مبادئهم الد�ستورية �إىل قرار من جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة .ويف تلك
احلال��ة ،كان تاري��خ م�ش��اركة الأمم املتح��دة يف ناميبي��ا قب��ل ا�س��تقاللها عام  1990هو الأ�سا���س الذي اعتمدت عليه
الأط��راف الوطني��ة دون �أن تتمت��ع بال�س��يطرة الكامل��ة عل��ى موقفها الوطني لو�ضع مبادئ د�س��تورية توجه عملية بناء
الد�س��تور نحو حتقيق نتائج تت�س��م بال�ش��رعية على ال�صعيدين الوطني والدويل .وعلى ال�صعيد الآخر ،جل�أت الأمم
املتح��دة نف�س��ها �إىل ا�س��تخدام االلت��زام بحق��وق الإن�س��ان الدولي��ة كعام��ل حا�س��م لإق��رار ال�ش��رعية يف جمي��ع ح��االت
م�ش��اركتها يف و�ض��ع الد�س��تور ،وذل��ك م��ن خ�لال الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة( .مذك��رة توجي��ه ب�ش��أن دور الأمم
4
املتح��دة يف و�ضع الد�س��تور).
ويف بع���ض احل��االت ،تك��ون القي��م الت��ي تقرتحه��ا �أط��راف خارجي��ة متعار�ض��ة �صراح��ة �أو �ضمن � ًا م��ع �أه��داف �أو
طموح��ات �أو �أولوي��ات وا�ضع��ي الد�س��تور الوطني�ين .فعل��ى �س��بيل املث��ال ،قد تك��ون الأطراف اخلارجي��ة يف و�ضع يتيح
لها حتديد توقيت ومدة عملية بناء الد�ستور ،مع ت�سليط جل الرتكيز على مرحلة ال�صياغة .ففي كمبوديا ،ن�صت
يوم��ا ،وه��و م��ا متخ�ض عنه د�س��تور
اتفاق��ات باري���س لل�س�لام ( )1991عل��ى �أن تت��م �صياغ��ة الد�س��تور يف غ�ض��ون ً 90
 .1993ويعتق��د الكث�ير م��ن الكمبودي�ين �أن الإط��ار الزمن��ي كان حم��دود ًا ،وب��أي مع��دل كان ،ميكن اعتب��ار االنقالب
ال��ذي وق��ع يف  1997خ�ير دلي��ل عل��ى دق��ة التحذي��رات ب�أن��ه مل يت��م �إ�ش��راك كاف��ة الأط��راف املتنازع��ة يف العملي��ة
الد�س��تورية .ينبغ��ي عل��ى وا�ضع��ي الد�س��اتري الإ�ص��رار عل��ى اتخ��اذ ق��رار التوقيت واملدة ب�أنف�س��هم.
ويف ح��االت �أخ��رى ،ا�ضط��ر وا�ضع��و الد�س��اتري �إىل �إدراج خي��ارات جوهري��ة �ضم��ن الد�س��اتري حتت �ضغ��ط من �أطراف
خارجي��ة �أو نتيج��ة للوق��وع حت��ت ت�أثريه��ا وه��و م��ا ق��د يتح��ول �إىل مع�ضل��ة قانوني��ة� ،إال �أن الت�أث�ير العمل��ي الف��وري ق��د
يتمثل يف عدم التطبيق �أو الف�شل نتيجة لعدم مالئمة الد�ستور لل�سياق العام .وللحيال دون ذلك ،عادة ما يتم حتذير
الأطراف اخلارجية لتجنب الأدوار البارزة عندما يتعلق الأمر بتحديد خيارات �أو يطلب منها العمل حتت غطاء من
املب��ادئ وا�ضح��ة ال�ش��فافية و�أط��ر عم��ل معياري��ة .وتق��ع على عات��ق وا�ضعي الد�س��اتري الوطنيني م�س��ؤولية ت�صميم بناء
الد�س��تور عل��ى نح��و يوف��ر عملي��ات م�ش��روعة ونتائ��ج جوهري��ة .وحينم��ا ميك��ن ،ميكن الب��دء بفاعلية ع��ن طريق حتديد
الأولويات والأهداف الوطنية و�إدراج �أي دور لطرف خارجي �ضمن �إطار العمل هذا� .إال �أنه من الأ�سهل التفاعل عن
طري��ق ت�سيي���س �أدوار الأط��راف اخلارجي��ة “ك�إج��راء وقائ��ي” ،حيث لن يتم الت�صدي مل�ش��كالت فعلية على هذا النحو،
دون الت�ضحية يف الوقت ذاته ب�أي �إ�س��هامات مفيدة �أخرى قد تقدمها الأطراف اخلارجية لعملية بناء الد�س��تور.
دليل عملي لبناء الد�ساتري 
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لإل��زام الأط��راف الوطني��ة مب�س��ار عم��ل مع�ين؛ ه��ذا ع�لاوة عل��ى منظم��ات املجتم��ع امل��دين الدولية والت��ي مبقدورها
تق��دمي و�س��ائل ت�أيي��د مفيدة ومراقبة م�س��تقلة .ويتم كذلك
اال�س��تعانة ب�أط��راف خارجي��ة لفتح بع�ض الطرق امل�س��دودة
ميكن للأطراف اخلارجية توفري التمويل �أو اخلربة �أو
التو�سط �أو الت�سهيل احليادي للمحادثات؛ �إال �أن دور �أغلبها ال ب�ين الأط��راف الوطني��ة .ويف ظ��ل العملي��ات الت��ي ي�س��يطر
يخلو من فر�ض بع�ض القيم �أو ال تت�سم باحليادية .ويف بع�ض
عليه��ا ط��رف واح��د �أو جمموع��ة واح��دة ،تُطال��ب الأطراف
احلاالت ،تكون القيم التي تقرتحها الأطراف اخلارجية
اخلارجية بالتحقق من اخليارات املطروحة وتقدمي بدائل
متعار�ضة مع �أهداف �أو طموحات �أو �أولويات وا�ضعي الد�ستور
�أو امل�س��اعدة عل��ى ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى الآراء البديل��ة يف
الوطنيني.
املحادثات.
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ع��ادة م��ا تك��ون العدي��د م��ن املجموع��ات املعنية غري متيقنة ب�ش��أن االنحياز �إىل �أي جانب فيم��ا يتعلق ب�أي ق�ضية ما.
ويدفع هذا النوع من عدم التيقن �إىل القلق ب�ش��أن حتقيق الإجماع الأو�س��ع نطاق ًا على حمتوى الد�س��تور .فكلما زاد
م�س��توى الإجم��اع املطل��وب ،احت��اج املمار�س��ون عل��ى الأرج��ح �إىل مزي��د م��ن الوق��ت للتو�ص��ل �إىل الق��رارات وارتفع��ت
كذلك تكلفة �صنع القرار .وعالوة على ذلك� ،ستحت�سب العديد من املجموعات ذات امل�صالح واخللفيات املختلفة
كيفية م�ضاعفة ما حتققه من مزايا من خالل االختيارات امل�ؤ�س�س��ية التي يتم حتديدها �أثناء بناء الد�س��تور.
ورمب��ا ال ينج��ح الد�س��تور يف ت�س��وية كاف��ة الق�ضاي��ا اجلوهري��ة .وق��د ت�ش��اور وا�ضع��و الد�س��اتري ح��ول ماهي��ة الق�ضاي��ا
التي يجب ت�ضمينها يف الد�ستور وب�أي م�ستوى من التف�صيل .وحتت �إطار العمليات املوجهة على امل�ستوى الوطني،
يتمت��ع وا�ضع��و الد�س��اتري باحلري��ة يف و�ض��ع د�س��اتري تتف��ق م��ع احلك��م املحل��ي .ومل��ا كان��ت تل��ك الق�ضايا ق��د �أ�صبحت
مث�يرة للج��دل وم�س��تع�صية عل��ى الع�لاج ،ف��إن خماط��ر املف�س��دين ت��زداد .وه��م الأط��راف الت��ي ميكنه��ا الت�س��بب يف
ع��دم تطبي��ق الأح��كام الد�س��تورية الت��ي تعرت���ض عليه��ا وتقاومها .وعند اختيار �أهدافهم الرئي�س��ة ،كث�ير ًا ما احتاج
وا�ضعو الد�س��اتري �إىل وقت للتعامل مع املف�س��دين املحتملني من خالل امل�س��اومات �أو الإقناع بحيث يدخل الد�س��تور
حي��ز التنفي��ذ حت��ت مظل��ة ثق��ة املجم��وع الأك�بر م��ن الأط��راف ،وهو ما ي�س��اعد ب��دوره على توحي��د امل�ؤ�س�س��ات العامة
واحلكوم��ة .ويف الوق��ت ذات��ه ،ق��د يحتاج وا�ضعو الد�س��اتري
قد ال ينجح الد�ستور يف ت�سوية كافة الق�ضايا اجلوهرية.
�إىل التعام��ل م��ع التوقع��ات ،وال �س��يما توقع��ات الفئ��ات
املهم�شة.
وكان��ت هن��اك بع���ض الق�ضاي��ا الأك�ثر �إث��ارة للج��دل والأك�ثر عر�ض��ة للمناق�ش��ة م��ن غريه��ا .وب�صف��ة عام��ة ،ترتب��ط
بع���ض املج��االت الت��ي طامل��ا �س��عى وا�ضع��و الد�س��اتري �إىل طل��ب التوجي��ه ب�ش��أنها �أو ا�س��تغرقوا وق ًت��ا �أط��ول للب��ت يف
اخليارات اجلوهرية ،بنظم ال�سلطة  -من الذي ميتلكها ومداها والغر�ض منها  -وكذلك احلال بالن�سبة للم�س�ألة
املتعلقة باحلقوق ،وخا�صة يف �ضوء املعتقدات �أو الأعراف امل�ضادة مع �سعة انت�شارها ،كما ترتبط ب�أغلبية الأطراف
واملعنيني ،مبا يت�ضمن ما يتعلق بتنوعها ،و�إخ�ضاع العمل ال�سيا�سي لإطار قانوين فعال ملنع �إ�ساءة ا�ستغالل املنا�صب
والتحق��ق م��ن احل�صان��ة .وق��د ج��رت اال�ش��ارة يف �أدناه �إىل التحديات التي ينط��وي عليها حل تلك الق�ضايا.
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يج��ري وا�ضع��و الد�س��اتري يف �أغل��ب الأح��وال مناق�ش��ات مطول��ة ح��ول الت�صمي��م امل�ؤ�س�س��ي ال��ذي عليه��م تبني��ه
ك�إ�س��تجابة لل�ص��راع القائ��م .وع��ادة م��ا تو�ض��ع نظرية الت�صميم امل�ؤ�س�س��ي للد�س��تور من خالل املمار�س��ة الد�س��تورية
القائمة ،والتي على الرغم من ذلك ،ال تعد مت�سقة ،وهو ما يعود ب�صفة خا�صة �إىل ال�صراع املحتدم ،حيث تت�سم
املمار�س��ة بح�سا�س��يتها املفرط��ة جت��اه ال�س��ياق الع��ام .ويعم��ل ه��ذا الدلي��ل كذلك على و�ض��ع نظرية للت�صميم ت�س��تند
�إىل املمار�سات واالجتاه احلديثة ال�سائدة على �صعيد بناء الد�ستور .وتتمثل �أبعاده النظرية الأولية يف (�أ) عوامل
الق��وى الت��ي ترك��ز �أو ت�ش��تت “ال�س��لطة” و(ب) عوام��ل الق��وى الت��ي ت�ص��ادق عل��ى الق�ضاي��ا يف الد�س��تور مقارنة بتلك
الت��ي حت��اول �إيج��اد جم��ال �أو�س��ع للأم��ور ال�سيا�س��ية .وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ج��رى ت�س��ليط ال�ض��وء � ً
أي�ضا ،عل��ى العالقة
القائم��ة ب�ين الن���ص الد�س��توري و�أغرا�ض��ه الأو�س��ع نطاق� ًا والتي تتج��اوز متثيل القان��ون الأعلى.
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الهي��كل الد�س��توري ه��و مبثاب��ة م�صطل��ح يرب��ط ب�ين الن�صو���ص الد�س��تورية والوظائ��ف والنواي��ا الرئي�س��ة .وترتب��ط
ً
ارتباط��ا وثي ًق��ا بالأغرا���ض الت��ي يق�ص��د منه��ا خدمته��ا .ويع��د فه��م الهي��كل
العنا�ص��ر الت��ي ينط��وي عليه��ا الد�س��تور
الد�س��توري دلي� ً
لا مفي��دً ا لتف�س�ير ن�صو���ص الد�س��تور الح ًق��ا يف مراح��ل تطبيقه .وم��ن بني اخلي��ارات الهيكلية اعتبار
ً
الد�س��تور مبثاب��ة �أداة �إطاري��ة .فوفق�ا للت�صمي��م ،يقت�ص��ر الن�ص على الق�ضايا واملبادئ املعياري��ة �أو اجلوهرية التي
حتظى بالإجماع .وقد يحدد الد�ستور الإطاري عددًا كب ًريا من الق�ضايا ،التي ال حتظى بالإجماع يف الوقت الراهن،
وذلك بغر�ض �إجراء ال�صفقات الت�شريعية م�ستقب ًال ،على الرغم من �أنه قد ين�ص على املبادئ العامة التي �ستوجه
الت�ش��ريع .ول��و كان وا�ضع��و الد�س��اتري يف العملي��ة الراهن��ة يف نيب��ال ق��د اتفق��وا ع��ام  2010عل��ى تبن��ي د�س��تور �إطاري
يت�ضم��ن �أجن��دة ت�ش��ريعية ،لرمب��ا كان��وا ق��د جتنب��وا الت�أخ�ير مل��دة العامني الذي��ن ا�س��تغرقتهما اجلمعية الت�أ�سي�س��ية.
وكان��ت التكلف��ة ق��د �أدت �إىل �إرج��اء بع���ض الق�ضايا احلا�س��مة الأخرى ،مثل �إر�س��اء عملية ال�س�لام.
يق��دم منه��ج “الهي��كل الأ�سا�س��ي” خي��ا ًرا يتي��ح لوا�ضع��ي الد�س��اتري الت�أكي��د عل��ى وظائ��ف احلكوم��ة الرئي�س��ة وو�ض��ع
الأولوية لإن�ش��اء امل�ؤ�س�س��ات التي �ستمار���س ال�س��لطة احلكومية ،مثل �أفرع احلكومة الثالثة  -الت�ش��ريعية والتنفيذية
والق�ضائية .وقد يت�ضمن منهج الهياكل الأ�سا�سية م�ستويات ال مركزية � ً
أي�ضا .وهناك افرتا�ض م�سبق ب�أن احلكومة
تتمت��ع بال�س��لطة القانوني��ة الت��ي تخ��ول له��ا الت�ص��رف �إال يف حال��ة ظه��ور بع���ض القي��ود �ضم��ن ن�صو���ص الد�س��تور �أو
مبوج��ب �أي قان��ون �آخ��ر .وق��د تعم��ل الهي��اكل احلكومي��ة
ً
ارتباطا وثي ًقا
ترتبط العنا�صر التي ينطوي عليها الد�ستور
املختلفة على فر�ض �سيطرتها يف جماالت بعينها ،ومن ثم
بالأغرا�ض التي يق�صد منها خدمتها .ومن بني اخليارات
حت��د من ال�س��لطة احلكومية وتتحق��ق منها ،وهو ما ي�ضمن
الهيكلية اعتبار الد�ستور مبثابة �أداة �إطارية .فوفق ًا
للت�صميم ،يقت�صر الن�ص على الق�ضايا واملبادئ املعيارية �أو
مع��ه حماي��ة احلري��ات الفردي��ة و�إيجاد توازن �سيا�س��ي.
اجلوهرية التي حتظى بالإجماع.

ميك��ن كذل��ك ذك��ر املنه��ج “القائ��م عل��ى احلق��وق” ال��ذي
متت �صياغته ب�صفة رئي�سة ا�ستنادًا �إىل الثورة الفرن�سية التي قامت عام  ،1789حيث يعترب هذا املنهج �أن املهمة
الأ�سا�س��ية للدول��ة ه��ي حماي��ة حق��وق و�صال��ح املواطن�ين .ويتم ت�أ�سي���س احلكومات لتفعي��ل احلقوق ك�أه��م �أولوياتها.
وقد يعمل هذا اخليار على ت�س��ليط ال�ضوء على ثقافة د�س��تورية قانونية وو�ضع اخليارات املتاحة للتطبيق القانوين
والإداري للحق��وق .وق��د �س��اد ه��ذا املنه��ج يف الد�س��اتري الت��ي ا�س��تخدمت ب�صف��ة رئي�س��ية لغ��ة احلق��وق للدالل��ة عل��ى
حتقي��ق تغي�ير ج��ذري .و�ش��دد وا�ضع��و الد�س��اتري عل��ى �أهمية هذا املنهج من خالل و�ضع حق��وق الكرامة يف مو�ضعها
ال�صحي��ح �ضم��ن ن���ص الد�س��تور .فتن���ص امل��ادة الأوىل م��ن د�س��تور غواتيم��اال ( )1985عل��ى �أن الد�س��تور هو �أ�سا���س
 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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ي�ؤكد “الد�ستور القانوين” على الطبيعة الأ�سمى للد�ستور
ويجعله خا�ضع ًا للأحكام الق�ضائية .تعمل و�سائل احلماية
على منع الأغلبية العابرة من تغيري املبادئ الرئي�سة .وعلى
ال�صعيد الآخر ،يعني “الد�ستور ال�سيا�سي” بالت�شديد على
�أهمية ت�سوية الق�ضايا من خالل العمليات ال�سيا�سية و�ضمن
�إطار �سيا�سي �أو�سع نطاقا.

ي�ؤك��د “الد�س��تور القان��وين” عل��ى الطبيع��ة العلي��ا الت��ي
يتمي��ز به��ا القان��ون الد�س��توري ،وا�ض ًع��ا الد�س��تور يف مكانة
�أعل��ى م��ن كاف��ة �أ�ش��كال القان��ون الأخ��رى ،م��ع فر���ض
التزام��ات قانوني��ة واخل�ض��وع للأح��كام الق�ضائي��ة .وعل��ى
�صعي��د �آخ��ر ،يعن��ى “الد�س��تور ال�سيا�س��ي” بالت�ش��ديد عل��ى
�أهمي��ة ت�س��وية الق�ضاي��ا م��ن خ�لال العملي��ات ال�سيا�س��ية
و�ضم��ن �إط��ار �سيا�س��ي �أو�س��ع نطا ًق��ا ،حتت �س��لطة م�ؤ�س�س��ة
�سيا�س��ية مث��ل ّ
امل�ش��رع �أو جمل���س الدول��ة.

تن�ش ��أ الد�س��اتري القانوني��ة وال�سيا�س��ية ع��ن �إ�س�تراتيجيات ت�ضعه��ا الأط��راف املعني��ة .ويف�ض��ل م�ؤي��دو الد�س��اتري
القانونية اليقني القانوين حلماية م�صاحلهم من ال�صفقات ال�سيا�س��ية امل�س��تقبلية .ويتيح �إيثار مواجهة النزاعات
باعتباره��ا �أم��و ًرا قانوني��ة للأط��راف جتن��ب الرتاج��ع ال�سيا�س��ي الفعل��ي �أو املرتق��ب .فعل��ى �س��بيل املث��ال ،ق��ام ن��واب
جن��وب �أفريقي��ا يف اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية ( )1996-1994حتدي��دً ا ب�إحال��ة ق��رار ب�ش��أن �إلغ��اء عقوب��ة الإع��دام ،الت��ي
يقبلها امل�صوتون� ،إىل املحكمة الد�ستورية احلديثة الن�ش�أة .وعلى الرغم من ذلك الدعم ال�شعبي� ،أعلنت املحكمة
ع��دم د�س��تورية عقوب��ة الإع��دام ،وه��و م��ا ج��اء كمقدم��ة لقراره��ا ب�ش��أن تر�س��يخ حق��وق الإن�س��ان يف الد�س��تور امل�ؤق��ت
( .)1996-1994وي�ش�ير ه��ذا الدلي��ل �إىل منه��ج تن��اول النزاع��ات القانوني��ة باعتب��اره “تقنني”.
عادة ما يجادل املمار�سون املدافعون عن التقنني مبا يلي:
•	ال يت�س��اوى النظ��ام احلاك��م م��ع �أغلبي��ة دميقراطي��ة (ق��د تك��ون حكوم��ة �أقلي��ة �أو حكوم��ة ذات �أغلبي��ة
دوم��ا �ضواب��ط قانوني��ة عل��ى احل��كام وال�سيا�س��يني.
�ضئيل��ة) ،ل��ذا يج��ب �أن يفر���ض الد�س��تور ً
•

يتطل��ب �أي تغي�ير ج��ذري حتقي��ق احل��د الأق�ص��ى م��ن الإجم��اع ،وال��ذي ن��ادر ًا م��ا يتواج��د خ��ارج كي��ان
الد�س��تور .وفور االتفاق على الد�س��اتري ،ينبغي �أن تعمل و�س��ائل احلماية على منع الأغلبيات العابرة من
تغي�ير املب��ادئ الرئي�س��ة ب�س��هولة.

دليل عملي لبناء الد�ساتري 
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ت�شكيل حكومة غواتيماال التي تتحمل م�س�ؤولية حماية الأفراد وعائالتهم .وقد �أدى هذا الد�ستور اخلا�ص �إىل �إنهاء
واحدة من �أ�شر�س احلروب الأهلية و�أكرثها دموية على الإطالق على م�ستوى �أمريكا الو�سطى ،والتي دارت رحاها
فيم��ا ب�ين  1962و� .1985إال �أن ه��ذا ال�ش��كل والنم��ط الهيكل��ي ،وال��ذي يعن��ي بالت�أكي��د عل��ى �أهمي��ة احلق��وق ،يتف��ق
يف واق��ع الأم��ر م��ع التقلي��د الد�س��توري ال�س��ائد يف �أمري��كا الأ�س��بانية .وي�ؤك��د هذا املنه��ج � ً
أي�ضا على م�س��توى االلتزام
باحلقوق .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستخدم د�ستور جنوب �أفريقيا ( )1996هذا املنهج لإتاحة التطبيق القانوين للحقوق
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة وتطبي��ق وثيق��ة احلقوق “�أفقي ًا” فيما يتعل��ق بالعالقات بني املواطنني ،كما �أقر
ه��ذا الد�س��تور ح��ق �أف��راد الق��وات امل�س��لحة يف الإ�ض��راب.
من اخليارات الأخرى املتاحة املنهج “القائم على احلقوق”
قانونية ويع��د كل م��ن ه��ذه العنا�ص��ر مث�ير ًا للده�ش��ة يف ح��د ذات��ه،
الذي يعمل على ت�سليط ال�ضوء على ثقافة د�ستورية
كم��ا �إن �إدراج كليهم��ا يع��د ع��ادة �س��ب ًبا جزئ ًي��ا لإعتب��ار هذا
وو�ضع اخليارات املتاحة للتطبيق القانوين والإداري وتنفيذ
احلقوق وحتديد مدى االلتزام نحو احلقوق.
الد�س��تور �أكرث الد�س��اتري مراعاة للحقوق.

•

يف املجتمع��ات الت��ي تع��اين م��ن انق�س��امات عميق��ة ،ميك��ن للمنا�صرين للر�ؤية ال�سيا�س��ية للد�س��تور �ضمان
الف��وز باالنتخاب��ات ومن ثم ال�س��يطرة على امل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية  -املجل���س الت�ش��ريعي والف��رع التنفيذي
والأح��زاب ال�سيا�س��ية  -ل�صال��ح قاع��دة ال�س��لطة اخلا�ص��ة بهم.

•

توف�ير املزي��د م��ن الو�ض��وح ب�ش��أن الد�س��تور م��ن �ش��أنه دع��م خ�ض��وع امل�س��ؤولني للم�س��اءلة .فعل��ى �س��بيل
املثال ،تطالب فقرة يف الد�س��تور ال�ش��رطة بتوجيه االتهام �إىل ال�ش��خ�ص يف غ�ضون � 48س��اعة من �إلقاء
القب���ض علي��ه ،وم��ن ث��م حت��دد مت��ى ميك��ن �أن يح��دث انتهاك وحت��دد املرتكب؛ وملا كانت احلي��اة واحلرية
عل��ى املح��ك ،يل��زم تواف��ر ال�ش��فافية والو�ض��وح .وق��د تطال��ب الأقلي��ات مبزي��د م��ن التف�صي��ل عن��د حتدي��د
حق��وق الأقلي��ات به��دف تقلي��ل النط��اق امل�س��تقبلي للتدخ��ل الت�ش��ريعي.

تخ�ضع القرارات يف الد�س��اتري املوجودة يف �س��ياق من االنق�س��ام العميق حلكم الأغلبية ال�سيا�س��ية .ولتوفري و�س��ائل
حماي��ة فعلي��ة ،يج��ب �أن تك��ون �إج��راءات الفح���ص والت��وازن عملي��ة وقابل��ة للتنفي��ذ� .إن املب��د�أ الد�س��توري ب�أن �س��لطة
�أي �أغلبية تعد حمدودة هو مبد�أ يف غاية الأهمية يف ظل دولة متعددة الثقافات �أو متعددة الأغلبيات .ويف مثل تلك
ال�سياقات ،يكت�سب فهم الد�ستور كممثل للقانون الأعلى �أهمية كبرية.
ويف نف���س الوق��ت ،تع�بر الد�س��اتري ع��ن الأف��كار والرتتيب��ات ك�صفق��ات �سيا�س��ية تعك���س ت��وازن الق��وى عن��د االتف��اق
عليها .وعلى نحو لي���س بالنادر ،كانت هذه االتفاقيات هي الطريقة الوحيدة الكافية وال�صاحلة �سيا�س��ي ًا لالنتقال
م��ن الق��دمي �إىل اجلدي��د .ويتعار���ض ت�أيي��د ر�أي �سيا�س��ي بعين��ه م��ع التقن�ين وتبجي��ل ال�س��لطة الق�ضائي��ة .وكث�ير ًا م��ا
طالب��ت القي��ادات والأط��راف الت��ي ت�ش��غل منا�ص��ب بح��ق �أو حت��ى بواج��ب ،لتف�س�ير الد�س��تور عل��ى �أ�سا���س تفوي�ضه��م
االنتخاب��ي .وم��ن جه��ة �أخ��رى ،يف�ض��ل منا�ص��رو املنه��ج ال�سيا�س��ي احلكوم��ة �أو ال�س��لطة التنفيذي��ة اال�س��تفادة م��ن
افرتا�ض م�س��بق قوي بد�س��تورية �إجراء �سيا�س��ي ما .عالوة على ما �س��بق ،فهم يطالبون ب�أال تظهر القيود املفرو�ضة
على �سلطة احلكومة �ضمن الد�ستور فح�سب ،بل كذلك �ضمن الت�شريعات ،حيث ميكن تعديل تناوب املجموعات على
ال�س��لطة .ب��ل ق��د ين���ص الد�س��تور كذل��ك عل��ى �أن ميار���س
الن��واب املنتخب��ون ال�س��يادة .يق��ر د�س��تور جمهوري��ة �أثيوبيا
تعرب الد�ساتري عن الأفكار والرتتيبات ك�صفقات �سيا�سية
الفيدرالية الدميقراطية ( )1995ب�س��يادة الد�س��تور ،لكن
تعك�س توازن القوى عند االتفاق عليها .وميكن للد�ستور �أن
يعك�س املبادئ العامة ،تار ًكا املجال لالتفاقيات ال�سيا�سية
عند اندالع النزاعات التي تتطلب تف�س�ير الد�س��تور ،يجب
عليه،
واملمار�سات العرفية مللء الثغرات غري املكتوبة .وبناء
عل��ى جمل���س اال�س��تعالم الد�س��توري التح��ري والتو�صي��ة
ي�ؤكد املنهج ال�سيا�سي على �أهمية احلوار يف مقابل التحكيم
بتكلي��ف جمل���س الن��واب مبزي��د م��ن الإج��راءات ،حي��ث �إن��ه
الق�ضائي للم�شكالت الد�ستورية.
الهيئ��ة الوحي��دة املخول��ة بف���ض النزاعات الد�س��تورية.
وقد جتادل م�ؤيدو املنهج ال�سيا�سي مبا يلي:
•

بد ًال من التف�صيل القانوين ،يجب �أن يعك���س الد�س��تور املبادئ العامة ،تار ًكا املجال ملزيد من الغمو�ض،
بحيث ميكن لالتفاقيات ال�سيا�س��ية واملمار�س��ات العرفية ملء الثغرات غري املكتوبة ،فعلى �س��بيل املثال،
االتفاق ب�أنه ال ميكن للواليات االن�سحاب من احتاد فيدرايل (الواليات املتحدة) �أو �أن الرئا�سة تتناوب
ب�ين اجلزئني ال�ش��مايل واجلنوبي للدولة (نيجرييا).

•

ينبغ��ي عل��ى امل�س��ؤولني العام�ين القابل�ين للنقل فقط البت يف الق�ضايا الد�س��تورية ب�أحكام نهائية يف حني
تت��م التعدي�لات م��ن خالل الدميقراطية املبا�ش��رة واملبادرات العامة بحيث يتطور الد�س��تور ب�صفة �أولية
عن طريق املناف�س��ات ال�سيا�س��ية.
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•

تفتق��ر ال�س��لطات الق�ضائي��ة ع��ادة للمعلوم��ات الالزم��ة للتو�ص��ل �إىل ق��رارات مبني��ة على معلوم��ات وافية.
فعل��ى �س��بيل املث��ال ،م��ا ه��ي العواق��ب املرتتب��ة عل��ى قي��ام الق�ض��اة ب�إبط��ال اتفاقي��ة �س�لام ب�ين احلكوم��ة
املنتخب��ة والث��وار امل�س��لحني لإنته��اك ه��ذه االتفاقية حلكم د�س��توري ين�ص على عدم ج��واز االنف�صال عن
دول��ة احتادي��ة؟ �أو م��اذا �س��يحدث �إذا م��ا ق��ررت ال�س��لطة الق�ضائي��ة �ض��رورة ا�س��تقالة احلكوم��ة املنتخب��ة
ب�س��بب ارت��كاب �أع�ض��اء احل��زب ال�سيا�س��ي احلاك��م لتزوي��ر انتخابي؟ عل��ى النقي�ض من امل�ش��رعني الذين
يتخذون قرارات مع�ضلة على هذا النحو ،لن يواجه الق�ضاة العواقب االنتخابية املرتتبة على قراراتهم،
وحت��ى ل��و مت �إ�س��ناد الأم��ر �إىل حمكم��ة د�س��تورية ،ف�س��وف ت�س��تلزم طبيع��ة امل�ش��كلة ال�سيا�س��ية �أن تق��وم
املحكم��ة باتخ��اذ قرار �سيا�س��ي.

•

قد تكون الثقافة القانونية �شديدة الوهن لتدعم التنفيذ القانوين للق�ضايا ال�شائكة للغاية.

ي�ؤك��د املنه��ج ال�سيا�س��ي عل��ى �أهمي��ة دور احل��وار يف مقاب��ل التحكي��م الق�ضائ��ي للم�ش��كالت الد�س��تورية .وانطالق� ًا
م��ن ه��ذا املنظ��ور ،تنت�ش��ر �آلي��ات الت�ش��اور يف مث��ل ه��ذه الد�س��اتري ،وتتخ��ذ �أ�ش��كال جمال���س د�س��تورية وجمال���س �أم��ن
وجلان برملانية �إلزامية قائمة على �أحزاب ثنائية وهيئات تنفيذية لها رئي�سان وم�شاركة ال�سلطة املفو�ضة د�ستور ًيا
وم�ش��اركة ال�س��لطة املفو�ض��ة انتخاب ًي��ا والغ��رف العلي��ا يف الربمل��ان ذات الأدوار املح��ددة واملجال���س االقت�صادي��ة وم��ا
مياثل ذلك .وعالوة على ما �سبق ،هناك الكثري من املراجع حول “كيفية” اتخاذ القرارات ،لي�س فقط على �صعيد
و�ضع القواعد للعمليات الت�ش��ريعية يف الد�س��تور ،بل كذلك عن طريق الإلزام ب�أن تتخذ القرارات التنفيذية �صي ًغا
بعينه��ا .وميك��ن كذل��ك �إدراج التو�صي��ات بالإجم��اع وت�أ�سي���س حكوم��ة تعاوني��ة .ويف واق��ع الأم��ر ،يع��د كل م��ا �س��بق يف
جوه��ره خي��ارات داعمة للحوار.
يرا م��ن وا�ضع��ي
وق��د مت الت�أكي��د عل��ى تراب��ط الد�س��اتري القانوني��ة وال�سيا�س��ية .فعن��د النظ��ر ع��ن كث��ب ،جن��د �أن كث� ً
الد�س��اتري يتبن��ون كال م��ن منهج��ي الد�س��تور القان��وين وال�سيا�س��ي .ه��ذا وق��د ي�س��ود منه��ج م��ا للتعام��ل مع م�ش��كالت
بعينه��ا (مث��ل حق��وق الإن�س��ان ،والتف�س�ير الد�س��توري) بينم��ا ي�س��ود املنه��ج الآخ��ر للتعام��ل م��ع نوعي��ات �أخ��رى م��ن
امل�ش��كالت (مث��ل العالق��ات الأجنبي��ة ،احلوكم��ة االقت�صادي��ة) .وم��ع ذل��ك ،ف��إن التي��ارات الد�س��تورية احلالية متيل
�إىل اجت��اه التقن�ين ،وه��و م��ا يتمث��ل يف التف�صي��ل املتزاي��د يف الد�س��اتري وتو�س��يع نط��اق ال�س��يادة الق�ضائي��ة على عدد
كب�ير م��ن الق�ضاي��ا ،و�إن�ش��اء حماك��م د�س��تورية جدي��دة ،كم��ا ه��و احل��ال م�ؤخ��ر ًا يف �إندوني�س��يا ومنغولي��ا وتايلند.
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•

تعم��ل الدميقراطي��ة الد�س��تورية عل��ى ف���ض الغالبية العظمى من النزاعات عن طريق الت�ش��اور ال�سيا�س��ي
والت�صويت.

اجلدول  .2الد�ساتري القانونية والد�ساتري ال�سيا�سية
الد�ستور القانوين
•ت�أكيد على احلدود املفرو�ضة على العمل
احلكومي
•املراجعة الق�ضائية لد�ستورية العمل احلكومي
•فكرة ال�سيادة الق�ضائية؛ املحكمة الد�ستورية
مبثابة و�صي م�ستقل على الد�ستور
•املزيد من �أجهزة املراقبة الد�ستورية امل�ستقلة
البارزة
•املزيد من الق�ضايا اخلا�ضعة للتحكيم
الق�ضائي ،اخت�صا�ص ق�ضائي �أو�سع نطاقاً
للمحاكم على الق�ضايا الد�ستورية
•الو�ضوح� ،إدراج التفا�صيل �ضمن ن�ص الد�ستور
لتي�سري التنفيذ القانوين
•وثيقة حقوق مو�سعة و�إنفاذ قانوين �أكرب
•د�ساتري تركز على احلقوق يف املقام الأول ،لذا
فهي د�ساتري �أكرث �إطالة
•يعنى الد�ستور واملحاكم بالبت يف عدد متزايد
من الق�ضايا عو�ض ًا عن �إحالتها �إىل ال�سيا�سيني
•فر�ض قوانني �صارمة على تعديالت الد�ستور؛
ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي لزيادة �صعوبة
�إجراءات التعديل.

الد�ستور ال�سيا�سي
•افرتا�ض را�سخ بد�ستورية العمل احلكومي
•فكرة ال�سيادة الت�شريعية
•عدد �أقل من �أجهزة املراقبة الد�ستورية
اخلارجية �أو امل�ستقلة
•اخلالف ال�سيا�سي ب�ش�أن الق�ضايا بد ًال من
التحكيم الق�ضائي
•�إدراج مبادئ عامة بد ًال من التفا�صيل �ضمن
الد�ستور؛ ا�ستخدام لغة غام�ضة
•تنفيذ احلقوق مييز بني احلقوق الأ�سا�سية
واملطالب التي حتتاج �إىل تدابري �سيا�سية
•د�ساتري ق�صرية مدجمة ،ت�شتمل على د�ساتري
�إطار العمل واملناهج الد�ستورية القائمة على
الهيكل الأ�سا�سي
•ميكن حل امل�سائل ال�شائكة عن طريق
الدميقراطية املبا�شرة واملبادرات ال�شعبية

“ 3-1-4تجميع” و“توزيع” السلطة

حتت��اج الدميقراطي��ة م��ن ناحي��ة �إىل التعددي��ة عل��ى �صعي��د الأف��كار ال�سيا�س��ية واىل التدقيق��ات وت��وازن العالق��ات
القائم��ة ب�ين م�ؤ�س�س��ات احلكوم��ة ،بينم��ا �أك�ثر م��ا يقو�ضه��ا ه��و تركي��ز ال�س��لطة يف �أي��دي ع��دد قلي��ل م��ن الأط��راف.
وم��ن ث��م ،يج��ب �أن يدع��م منط��ق الت�صمي��م امل�ؤ�س�س��ي يف
تف�ضل االجتاهات احلالية املنهج القانوين والذي يت�ضح من
النظ��ام الدميقراط��ي �إن�ش��اء مراك��ز ق��وة متع��ددة عل��ى
خالل التفا�صيل املتزايدة يف الد�ساتري وتو�سيع ال�سيادة
امل�س��توى الوطني ،بل وكذلك ر�أ�س��ي ًا ،بني ال�صعيد الوطني
الق�ضائية على عدد متزايد من الق�ضايا و�إن�شاء حماكم
د�ستورية جديدة.
وال�صعي��د املحل��ي.
توزي��ع ال�س��لطة ه��و م�صطل��ح ي�س��تخدم لو�ص��ف النتيج��ة املرتتب��ة على تعيني �س��لطة �ش��املة لإتخاذ قرارات د�س��تورية
بعينه��ا �إىل جه��ات �أو م�صال��ح د�س��تورية م�س��تقلة متع��ددة� .إذا كان الت�صمي��م يف حاج��ة �إىل توزي��ع الق��وة ،ميك��ن
حتقيق ذلك من خالل خيارات �أفقية (الف�صل بني ال�سلطات ،عدد �أكرب من �أجهزة املراقبة الد�ستورية) ور�أ�سية
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وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ،ف��إن الدول��ة الت��ي كان��ت دميقراطي��ة يف البداي��ة ق��د تتج��ه نح��و تركي��ز ال�س��لطة يف �أي��دي هيئ��ة
تنفيذي��ة حت��ت وط��أة ال�ص��راع �أو �أزم��ات وطني��ة متوا�صل��ة ،كما هو احلال عن طريق زيادة ا�س��تخدام �س��لطات حالة
الط��وارئ .ه��ذا وق��د يل��زم التو�ص��ل �إىل تهدئ��ة ناجح��ة قب��ل �إلغ��اء تركي��ز ال�س��لطة يف �أي��دي الهيئ��ات التنفيذي��ة الت��ي
كانت حتمل مقاليد ال�س��لطة فيما �س��بق .والتجميع هو امل�صطلح امل�س��تخدم لو�صف النتائج املرتتبة على تقليل عدد
الأطراف �أو امل�صالح امل�ستقلة التي تتمتع ب�سلطات �شاملة التخاذ قرارات د�ستورية .كما ميكن �إدراك ذلك املفهوم
من خالل الت�أثري الناجت عن ال�س��ماح لهيئات د�س��تورية معينة بتويل العمل املنفرد بدون �أية معار�ضة جادة من �أي
ف�صيل �سيا�س��ي �آخر.
قد يعمد وا�ضعو الد�س��اتري �إىل تعزيز هدف م�ضاعفة ا�س��تخدام ال�س��لطة لل�صالح العام يف ظل �س��ياقات االنق�س��ام
العمي��ق .ويف تل��ك احلال��ة ،يج��ب �أن تتواف��ر ل��دى اخلي��ارات الد�س��تورية املتخ��ذة ،الق��درة عل��ى من��ح احلكوم��ة
ال�سلطة الكافية والتفوي�ض بالعمل .وميكن �إدراك جتميع ال�سلطة على م�ستوى النطاق ال�سيا�سي وداخل م�ؤ�س�سات
وجماع��ات بعينه��ا .ويتمث��ل ت�أث�يره املج��رد يف متتع م�ؤ�س�س��ات القمة بنطاق �أو�س��ع للتعامل بالن�س��بة لعدد امل�ش��كالت،
وتخوي��ل ال�س��لطات ملجموع��ات متناق�ص��ة تتمت��ع مبزي��د من ال�س��لطات جمتمع��ة عما تتمتع ب��ه كل منها منفردة.
ميث��ل برمل��ان وي�ستمن�س�تر الربيط��اين مث��ا ًال عل��ى تراكم هائل لل�س��لطات .فعل��ى �صعيد املجموعة ،اقت�صرت ال�س��لطة
عل��ى ط��رف �سيا�س��ي واح��د ،وعل��ى �صعي��د النط��اق ،يتمت��ع الربمل��ان ،املك��ون م��ن الرئي���س وجمل���س ال��وزراء والهيئ��ة
الت�ش��ريعية ،بال�س��يادة على كافة امل�س��تويات .وهناك عدد من الأطراف التي حتث على �إجراء تغيري د�س��توري حيث
ت�ؤك��د عل��ى �أن ال��دول احلديث��ة تواج��ه م�ش��كالت ت�س��تلزم وج��ود حكوم��ة تتمت��ع مبزي��د م��ن ال�صالحي��ات لال�س��تجابة
حت��ى يت�س��نى له��ا التعام��ل م��ع امل�ش��كالت املعق��دة والدولي��ة والفني��ة .وهو م��ا يت�ضمن الق�ضايا �س��الفة الذك��ر املتعلقة
بالت�صمي��م الد�س��توري للتح��ول نح��و الدميقراطي��ة  -لتحقي��ق امل�س��اواة ب�ين املجموع��ات وتوف�ير الآلي��ات الت��ي تق��دم
التعوي�ض��ات الالزم��ة للإ�ص�لاح ،و�ضم��ان ع��دم ف�ص��ل �أي عالق��ات هام��ة لل�س��لطات عن ال�سيا�س��ات الد�س��تورية .يف
�أغل��ب الأحي��ان يرغ��ب النا���س العادي��ون يف �س��لطة حكومي��ة ق��ادرة عل��ى ط��رح امل�ش��كالت الرئي�س��ة التالي��ة لل�ص��راع،
والت��ي ق��د تت�ضم��ن انت�ش��ار اجلرمي��ة و�إع��ادة ب��دء النظام الدرا�س��ي وغياب البني��ة التحتية لالت�ص��االت واملوا�صالت
وامل�س��ؤولني احلكوميني غري اخلا�ضعني ل�س��لطة القانون وما �إىل ذلك ،ويف مثل تلك احلاالت� ،س��وف حتتاج القدرة
احلكومي��ة اىل التمكني.
ه��ذا ويك��ون جتمي��ع ال�س��لطة �أك�ثر قابلي��ة للتحق��ق عندم��ا ت�س��ود العالق��ات االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والثقافي��ة ب�ين
�أفراد ال�ش��عب مع �أحد �أ�ش��كال الهوية اجلماعية ،بحيث تتمكن حتى املجموعات اال�س��تثنائية من املجتمع  -الن�س��اء
والأقلي��ات العرقي��ة والديني��ة  -املعني�ين باحل�ص��ول عل��ى معامل��ة متكافئ��ة داخ��ل النظ��ام م��ن احل�ص��ول عل��ى فر���ص
عادل��ة داخ��ل النظ��ام ولي���س خارج��ه .ويف تل��ك احلال��ة ،ت�برز �إمكاني��ة جتمي��ع ال�س��لطة ،حي��ث �أن ال�س��لطة املركزة ال
تك��ون �أك�ثر فاعلي��ة فح�س��ب لقي��ادة �أجن��دة الإ�صالح لتحقيق الرخ��اء جلميع الأطياف والفئات ،ب��ل �إنها حتقق ذلك
وف ًق��ا للح�س��ابات املنطقي��ة مبزي��د م��ن الكف��اءة .وم��ن ثم ،ف�إن اخلي��ارات التي تهدف �إىل جتميع ال�س��لطة مع انعدام
رواب��ط قوي��ة ب�ين �أف��راد ال�ش��عب �إمن��ا حتمل يف طياتها خماطرة �س��يطرة بع�ض الفئات على غريها م�س��تغلة يف ذلك
ال�س��لطة ل�صال��ح م��ن يق��ودون الدف��ة عل��ى ح�س��اب الآخري��ن.
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(�أ�ش��كال م��ن الالمركزي��ة بداي��ة م��ن التفوي���ض و�ص��و ًال �إىل الفيدرالي��ة) .وميك��ن توزيع ال�س��لطة والنج��اح يف الوقت
ذات��ه يف �إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات وطني��ة قوي��ة طامل��ا مت التوزي��ع عل��ى امل�س��توى الوطن��ي ،حي��ث تق��وم الهيئ��ات التنفيذي��ة
والت�ش��ريعية والق�ضائي��ة وغريه��ا م��ن �أجه��زة املراقب��ة بتفق��د �أو�ضاع بع�ضه��ا البع�ض .كما ميكن توزيع ال�س��لطة على
م�س��توى الهيئات التنفيذية ،بحيث تتم م�ش��اركتها فيما بني رئي���س ورئي���س وزراء وجمل���س وزراء ،وكذلك من خالل
جمال���س د�س��تورية مبقدوره��ا فر���ض �إرادتها على الهيئ��ة التنفيذية.

قد يتم كذلك احلث على جتميع ال�سلطة �أو املطالبة به من قبل وا�ضعي الد�ساتري ال�ساعني �إىل �إي�ضاح ال�سبب وراء
تواجد احلكومة يف املقام الأول ،عادة حينما ينخف�ض الوعي ال�سيا�س��ي و�إدراك املواطنني .وقد يكون ذلك �س��بي ًال
لتوجي��ه عملي��ات بن��اء الق��درة داخ��ل الدول��ة ،ع��ن طري��ق حتديد الإج��راءات التي يتع�ين تبنيها حتت �إطار ال�سيا�س��ة
لتح�س�ين قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها .هذا ومييل ال�سيا�س��يون �إىل االجنذاب نحو املنا�صب الأكرث
نف� ً
يرا م��ا يلقون بالتبعية عل��ى ال�صراع �أو ًال
�وذا وهيب��ة ،وكث� ً
حتتاج الدميقراطية �إىل التعددية على �صعيد الأفكار
وراء االجتاه نحو التجميع الد�ستوري ل�سلطة الدولة وثاني ًا
ال�سيا�سية واىل التدقيقات وتوازن العالقات القائمة بني
لتمك�ين احلكوم��ة م��ن الت�ص��دي للأزم��ات و�إدارة املخاط��ر
م�ؤ�س�سات احلكومة ،بينما �أكرث ما يقو�ضها هو تركيز ال�سلطة
يف �أيدي عدد قليل من الأطراف.
على نحو �أف�ضل.
ميث��ل جتمي��ع وتوزي��ع ال�س��لطة ق��وة متحرك��ة ،ولي�س��ت ثابتة .فبع�ض الدول ت�ش��هد تيا ًرا يت�س��م بالتن��وع الرثي والهادئ
يف الوق��ت ذات��ه ،كم��ا ه��و احل��ال يف �أ�س��بانيا ،لإق��رار ه��ذه احلقيق��ة يف النظ��م الد�س��تورية الت��ي تعم��ل عل��ى توزي��ع
ال�س��لطة .تت�س��م جتربة ال�صراع �أو الأزمات الوطنية اجل�س��يمة يف بلدان �أخرى بالتنوع الرثي ،مثل الإكوادور ،فقد
دفعت التيار ال�سائد نحو تركيز ال�سلطة يف �أيدي الهيئة التنفيذية .كما �أدت عوملة م�صطلحات الت�ضمني والإق�صاء
�إىل تعزي��ز اجت��اه مغاي��ر نح��و تبن��ي ت�صميم��ات توزيع ال�س��لطة .وجت�س��م ترتيبات ازدواج اجلن�س��ية ه��ذا العامل على
امل�س��توى ال�ش��خ�صي .ويف الوق��ت ذات��ه ،يتمث��ل النت��اج الثان��وي للعومل��ة يف حقيق��ة ك��ون الدول��ة �أ�ضع��ف �إال �أن تركي��ز
ال�س��لطة حقيق��ة ،با�س��تثناء تركي��ز ال�س��لطة يف �أي��دٍ خا�ص��ة مث��ل التكت�لات االقت�صادي��ة والأ�س��ر الرثي��ة واجلماع��ات
الديني��ة والإع�لام العامل��ي .وا�س��تجابة لتل��ك احلقيق��ة ،ي�س��ود بع���ض البل��دان اجت��اه ب�إع��ادة ال�س��لطة م��رة �أخ��رى �إىل
�أي��دي ال�سيا�س��يني العام�ين وجعله��ا �س��لطة فعال��ة ،مم��ا يع��ود بن��ا �إىل جان��ب جتمي��ع ال�س��لطة .فهي يف النهاي��ة عملية
ديناميكي��ة يف جمي��ع الأحوال.
 2-4نظام الحكم
ظه��ر خ�لال العق��ود القليل��ة املا�ضي��ة نه��ج م�ش�ترك يت��م العم��ل ب��ه �أثن��اء ف�ترة بن��اء الد�س��تور وه��و ت�أ�سي���س حكوم��ات
وحدة وطنية �أو حكومات ائتالفية للإ�ش��راف على عملية بناء الد�س��تور .يف هذا النهج ،ال يقوم التمثيل يف ال�س��لطة
التنفيذية على الأغلبية الب�س��يطة ،بل �أ�صبح من املتعارف عليه �أن الوحدة الوطنية تتطلب و�ضع امل�صالح املختلفة
يف االعتب��ار .وق��د كان��ت النتيج��ة ه��ي ت�ش��كيل ال�س��لطة التنفيذي��ة من خمتلف الأطراف مع تقا�س��م امل�س��ؤوليات فيما
رواجا كب ًريا لأنه يوفر م�ساحات رئي�سة لكبار القادة ،ف�إن جناحه كان
بينهم .وعلى الرغم من �أن هذا النهج القى ً
حم��دودًا للغاي��ة وف ًق��ا مل��ا �أ�س��فرت عنه نتائج الدرا�س��ات التجريبية� .إذا ظل ه��ذا النهج متب ًعا يف نظام احلكم بن�ص
الد�س��تور ،فقد ي�س��فر ذلك عن حتول ال�س��لطة التنفيذية �إىل م�س��احة متنازع عليها ملوا�صلة املعارك ال�سيا�س��ية التي
ق��د تقو���ض وت�ضعف �أي حكومة جيدة.
يف نه��ج بدي��ل ،مت ت�ضم�ين �أغل��ب القي��ادات الوطني��ة يف الأجه��زة الت�ش��ريعية املو�س��عة عم�دًا .و�إذا كان اجلهاز الت�ش��ريعي
يف هذا النموذج هو املعني بتحريك عملية بناء الد�ستور ،فقد تكون النتيجة ترجمة االتفاق ال�سيا�سي �إىل نظام برملاين
يعل��ي م��ن �ش��أن التمثي��ل الأو�س��ع نطا ًق��ا .فق��د يت��م تطبي��ق التمثي��ل الن�س��بي فيما بعد وذل��ك لتمكني الأحزاب م��ن الدخول
�إىل املجل���س بعتب��ة احل��د الأدن��ى .وم��ع ذل��ك ،يكم��ن اخلط��ر
يف �أن متثي��ل الأح��زاب داخ��ل الربمل��ان يحد من ق��درة وكفاءة
ظهر خالل العقود القليلة املا�ضية نهج م�شرتك يتم العمل به
وطنية
�أثناء فرتة بناء الد�ستور وهو ت�أ�سي�س حكومات وحدة
املجل���س الت�ش��ريعي على �أداء وظائفه الأ�سا�س��ية ،مبا يف ذلك
الد�ستور.
�أو حكومات ائتالفية للإ�شراف على عملية بناء
�سن القوانني .ويف هذا النظام ،قد ت�صبح ال�سلطة التنفيذية
جناحا حمدودًا للغاية.
وقد حقق هذا النهج
ً
رهينة لل�سيا�س��ات احلزبية ال�ضئيلة داخل املجل���س.
 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 3-4دور حقوق اإلنسان
تتطل��ب الدميقراطي��ة ب�إعتباره��ا �إط��ا ًرا معيار ًي��ا �أن يق��وم وا�ضع��و الد�س��اتري بدع��م و�ضم��ان احلق��وق املدني��ة
وال�سيا�سية .وملا كانت احلقوق غري قابلة للتجزئة ،فهناك العديد من احلقوق املعرتف بها مثل احلقوق االقت�صادية،
االجتماعي��ة ،الثقافي��ة �أو اجلماعي��ة والت��ي تعت�بر مكملة ومتممة للحقوق ال�سيا�س��ية وجتعل من املمكن حتقيقها .وال
ميك��ن حتقي��ق حماي��ة د�س��تورية فعال��ة مب��ا ي�س��توعب وي�س��اوي ب�ين جمي��ع فئات ال�ش��عب م��ا مل تقم ه��ذه احلماية على
�أ�سا���س احل��ق يف امل�س��اواة وع��دم التميي��ز ،وذل��ك يف �س��ياق التن��وع املو�ض��ح �أدناه .وت�س��مح حق��وق الإن�س��ان بالتجريد
الد�س��توري لأي �إنعدام غري مربر يف امل�س��اواة .وتعترب حقوق الإن�س��ان اخلا�صة باملر�أة والطفل وذوي الإعاقة �أمثلة
عل��ى احلق��وق امل�ش�تركة ب�ين املجموعات خمتلف��ة الثقافات
االعرتاف باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والهويات ،والتي ينبغي �ضمانها ب�س��بب احل�سا�س��يات التي
�أو اجلماعية يكمل احلقوق ال�سيا�سية ،ويجعل من املمكن
تواجهه��ا مث��ل ه��ذه املجموعات ،والتي ت��زداد وت�صبح �أكرث
حتقيقها.
ح��دة ج��راء ال�ص��راع العنيف �أو االنق�س��ام العميق.
 4-4إقرار التنوع
ال ميك��ن �إع��داد د�س��تور �صحي��ح يف ظ��ل جمتم��ع متن��وع ومنق�س��م بعم��ق دون �ض��م كاف��ة املجموع��ات املتنازع��ة يف
الب�لاد وم�ش��اركتهم ب�ش��كل كام��ل .وم��ن امل�س��لم ب��ه � ً
أي�ض��ا �أن الأقلي��ات حتتف��ظ بحقه��ا يف �أن تك��ون ممثل��ة وم�ش��مولة
يف بن��اء الد�س��تور .ويع��د التخطي��ط لإدراج فئ��ات متنوعة يف املراحل الأولية ج��ز ًءا من بداية جيدة .ويحظى وا�ضعو
الد�س��اتري بخيارات انتخابية حم�صنة متى ت�ش��كلت جلان درا�س��ة الد�س��تور؛ وتُعر�ض � ً
أي�ضا خيارات للرت�ش��يح فيما
يتعل��ق باملجموع��ات غ�ير املمثل��ة بال�ش��كل املطل��وب مت��ى ت�ش��كلت تل��ك اللج��ان .ويج��ب توجي��ه اهتم��ام خا���ص ل�ضمان
وج��ود تن��وع يف املجموع��ة املعني��ة بو�ض��ع ال�صياغ��ة النهائية للد�س��تور ،والتي قد تقوم بها جلن��ة فرعية بد ًال من كافة
�أع�ض��اء اجلمعية.
ويتطل��ب التواف��ق الدميقراط��ي �إج��راءات فعلي��ة للتحق��ق م��ن الإرادة العام��ة .ال يوج��د حت��ى الآن م��ا ه��و �أ�صع��ب م��ن
�ضم��ان ق��درة الأ�س��اليب الدميقراطي��ة عل��ى تقري��ر الإرادة العام��ة يف ال��دول املت�أث��رة بال�صراع��ات واال�س��تقطاب،
خا�ص��ة عندم��ا يت��م اختزاله��ا �إىل �أغلبي��ة انتخابي��ة �أو �أغلبي��ة ت�ش��ريعية .و�ستج�س��د االنتخابات يف ح��د ذاتها الإرادة
العامة ب�صعوبة ،و�سيكون هناك تنازع م�ستمر على نتائجها ،وذلك يف احلاالت التي تكون فيها الهويات ال�سيا�سية
ج��ز ًءا �أ�صي� ً
لا وال ميك��ن تغي�يره ب�س��هولة .وق��د تكون الق��رارات التي تتخذها الأغلبية قرارات غري �ش��رعية �إذا كانت
خمالف��ة �أو منتهك��ة لل�ضمان��ات الد�س��تورية؛ وال ي��زال
االتف��اق عل��ى تل��ك ال�ضمانات يتطلب موافقة �أو�س��ع نطا ًقا،
ال يوجد حتى الآن ما هو �أ�صعب من �ضمان قدرة الأ�ساليب
الأم��ر ال��ذي ق��د ي�س��تغرق وقتًا طوي ًال للو�ص��ول �إليها يف ظل
الدميقراطية على تقرير الإرادة العامة يف الدول املت�أثرة
بال�صراعات واال�ستقطاب ،خا�صة عندما يتم اختزالها �إىل
االنق�سامات العميقة .وتعترب الهند واحدة من �أكرب الدول
�أغلبية انتخابية �أو �أغلبية .وال ميكن �إعداد د�ستور �صحيح
الدميقراطية يف العامل ،وهي � ً
أي�ضا واحدة من �أكرث الدول
يف ظل جمتمع متنوع ومنق�سم بعمق دون �ضم كافة املجموعات
تنوع��ا .وال ت��زال الهند حت��ى الآن تت�صدى لتحديات التنوع
ً
املتنازعة يف البالد.
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ينبغ��ي عل��ى وا�ضع��ي الد�س��اتري � ً
أي�ض��ا مالحظ��ة و�إدراك نتائ��ج ت�أ�سي���س نظ��ام احلك��م فيم��ا يت�صل بحج��م احلكومة،
وتكلفته��ا تب ًع��ا لذل��ك .والنتيج��ة الأو�ض��ح ه��ي �أن��ه كلم��ا زاد حجم احلكومة ،ارتفع��ت تكلفته��ا �إال �أن احلكومة الأكرب
تعن��ي � ً
أي�ض��ا �أن هناك م�صالح را�س��خة جديدة مت ا�س��تحداثها.

م��ن خ�لال احلق��وق الفردي��ة املتح��ررة ويف نف���س الوقت حتديد و�ضع الأقلية د�س��تور ًيا ب�ش��كل خا�ص ،وذلك ا�س��تنادًا
�إىل �أن كافة احلقوق تكون م�ش��تقة من الد�س��تور نف�س��ه.
تتباين املجموعات القائمة على �أ�سا���س الهوية مثل العرق �أو اجلن���س �أو الطبقة االجتماعية �أو غري ذلك يف دعمها
للتح��ول الدميقراط��ي وبن��اء الد�س��تور ويتوق��ف ذل��ك جوهر ًي��ا عل��ى مدى املك�س��ب �أو اخل�س��ارة .وميثل �إق��رار املبادئ
املتعلق��ة بالتن��وع يف الد�س��تور نقط��ة البداي��ة .غ�ير �أن��ه ل�ضم��ان اتخ��اذ �إج��راءات ر�س��مية �صحيح��ة حلماي��ة التن��وع،
�س��يكون هن��اك حاج��ة �إىل ط��رح خي��ارات مو�ضوعية ل�ضمان اال�س��تحقاقات .وقد تكون حقوق الإن�س��ان �أحد املداخل
لتقدمي حماية حقيقية للتنوع والتي مت تطويرها ب�شكل خا�ص فيما يتعلق بالأقليات وال�سكان الأ�صليني .ويعد �إقرار
التعددي��ة القانوني��ة �أو الق�ضائي��ة مفي��دً ا � ً
أي�ض��ا ،عل��ى الرغ��م من �أن وا�ضعي الد�س��اتري �س��يحتاجون للب��ت والنظر يف
طريقة ما حلل النزاعات بني النظم القانونية .وقد تتطلب
ل�ضمان اتخاذ �إجراءات ر�سمية �صحيحة حلماية التنوع،
معاجل��ة متثي��ل املجموع��ات املتنوعة عل��ى ال�صعيد الوطني
�سيكون هناك حاجة �إىل خيارات مو�ضوعية ل�ضمان
وغ�يره م��ن الأ�صع��دة احلكومية قواعد انتخابي��ة وترتيبات
اال�ستحقاقات .وقد تكون حقوق الإن�سان �أحد املداخل
لتداول ال�سلطة ،وهي ترتبط عاد ًة ب�صيغ رقمية .وينطوي
لتقدمي حماية حقيقية للتنوع والتي مت تطويرها ب�شكل
خا�ص فيما يتعلق بالأقليات وال�سكان الأ�صليني
الت�صميم امل�ؤ�س�سي للح�صول على خيارات مو�ضوعية على
عدة خيارات يتم طرحها للدرا�س��ة والبت.
ويف النهاي��ة ،يتوق��ف الت�س��ا�ؤل الرئي�س��ي وراء اختي��ار ه��ذه اخلي��ارات عل��ى اله��دف م��ن االختي��ار� :إم��ا لإق��رار التن��وع
م��ن حي��ث و�ض��ع �أ�سا���س م�ش�ترك للهوي��ة والإج��راء الر�س��مي املتب��ع م��ع كاف��ة املجموع��ات يف تي��ار واح��د� ،أو ب��د ًال م��ن
ذل��ك� ،إق��رار التن��وع م��ن حي��ث التداب�ير مث��ل التحفظ��ات و�ضمانات اال�س��تقاللية ،مبا يتيح م�س��احات خمتلفة ميكن
للمجموعات املتنوعة العمل من خاللها .وتعترب الدميقراطية يف حاالت اال�ستقطاب على �أ�س�س الهوية مبثابة ح ًال
للم�ش��كالت وم�ص��د ًرا لأخ��رى جدي��دة عل��ى ح��د �س��واء .وق��د يتع�ين عل��ى وا�ضع��ي الد�س��اتري يف ه��ذه احل��االت توجي��ه
اهتم��ام خا���ص باملب��ادئ والقواع��د وامل�ؤ�س�س��ات التي ت�س��تحق االرتقاء بها وحمايتها من �سيا�س��ة الأكرثية العادية يف
املجتمع��ات املتنوع��ة .وبوج��ه ع��ام ،تظه��ر املمار�س��ة يف �إط��ار الأنظم��ة الد�س��تورية الوطني��ة �أن املقرتح��ات امل�ش�تركة
لتخ�صي�ص �أق�سام مميزة للفئات االجتماعية والدينية والعرقية وغريها مبا يف ذلك الأق�سام الإقليمية ،تعد عائ ًقا
يرا �أم��ام ح��ل امل�ش��كالت ،لأنه��ا تعوق عملية التن�س��يق الد�س��توري ف�ض ًال عن عدم تقدمي حواف��ز للعمل اجلماعي.
كب� ً
وكان قي��ام احل��ركات االجتماعي��ة م��ن القاع��دة �إىل القم��ة
ُيكن �إقرار التنوع من حيث و�ضع �أ�سا�س م�شرتك للهوية
وت�ش��كيل الأح��زاب ال�سيا�س��ية ه��و عل��ى �أ�سا���س هوي��ات
لكافة املجموعات يف تيار واحد� ،أو من خالل �إقرار التنوع
املواطن��ة امل�ش�تركة ،ولي���س الهوي��ات العرقي��ة الرا�س��خة.
يف التدابري مثل التحفظات و�ضمانات اال�ستقاللية .وتعترب
الدميقراطية يف حاالت اال�ستقطاب على �أ�س�س الهوية مبثابة ثان ًيا� ،س��تزدهر حتالفات الأحزاب ال�سيا�س��ية وجمموعات
ح ًال للم�شكالت الدميقراطية يف حاالت اال�ستقطاب على
امل�صلح��ة ال�ش��خ�صية الت��ي م��ن �ش ��أنها التعام��ل م��ع ع��دم
جديدة
�أ�س�س الهوية مبثابة ح ًال للم�شكالت وم�صد ًرا لأخرى
امل�س��اواة الوا�س��عة ،مت��ى قام��ت عل��ى �أ�سا���س املواطن��ة،
على حد �سواء.
ولي���س القبلي��ة وال�س��لطة الوطني��ة.
 5-4سيادة القانون
و�أخري ًا ،يتمثل الغر�ض الرئي���س من بناء الد�س��تور بتقنني االتفاقات ونظمها يف ن�ص قانوين تقوم املحاكم ب�إنفاذه
باعتب��اره القان��ون الأعل��ى .وه��ذا ج��زء م��ن بن��اء �س��يادة القان��ون .وتعت�بر �س��يادة القان��ون مهم��ة للت�أك��د م��ن �أن بن��اء
الد�س��تور لي���س جم��رد تقا�س��م للغنائ��م ب�ين الأط��راف ال�سيا�س��ية املختلف��ة .ويج��ب احلف��اظ على �س��يادة القانون من
�أج��ل فر���ض القي��ود الالزم��ة عل��ى الإج��راءات ال�سيا�س��ية .و�إذا كان الداف��ع الوحي��د وراء عملية �صياغة الد�س��تور هو
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وم��ن حي��ث النتائ��ج املو�ضوعي��ة ،ت�س��تند �س��يادة القانون �إىل �س��يادة الد�س��تور يف كافة جماالت احلي��اة العامة .ولدى
كل دولة �إطار قانوين �أو نظام يحدد كيفية حتول الد�ستور �إىل القانون الأعلى .وميكن ا�ستخدام هذا الإطار للت�أثري
عل��ى الإج��راءات الت��ي ي�س��تخدمها املفاو�ض��ون لإح��داث تغي�ير د�س��توري ،وذل��ك �إذا كان هذا الإطار ال يزال �س��ار ًيا.
�أم��ا �إذا كان ه��ذا الإط��ار �ضعي ًف��ا �أو قد ًمي��ا ،ف�س��تكون هن��اك حاج��ة �إىل و�ض��ع �إطار قانوين بديل على وجه ال�س��رعة،
مثل الد�ستور امل�ؤقت �أو تفعيل الد�ستور ال�سابق .وي�سمح الإطار القانوين املعد �سل ًفا للأطراف املعنية �أو امل�شاركني
اجل��دد بالطع��ن يف �ش��رعية التعدي�لات الد�س��تورية املقرتح��ة �أو �صالحيته��ا  ،وم��ن ث��م تقلي���ص احت��كار عملي��ة و�ضع
الد�س��تور من قبل القوى ال�سيا�سية.
وميك��ن اختي��ار وا�ضع��ي الد�س��تور لت�ش��كيل جه��ة �س��يادية تتمت��ع بتفوي���ض قان��وين ل�صياغ��ة الد�س��تور ،وذل��ك مث��ل
اجلمعيات الت�أ�سي�سية يف نيبال وجنوب �أفريقيا .وملا كانت اجلمعية تعمل بتفوي�ض �أ�صيل وذي �سيادة ،ف�إن االختيار
ي�ش�ير �إىل �أن الد�س��تور املنبث��ق ع��ن ه��ذه اجلمعي��ة ه��و د�س��تور معتم��د ومقبول مبوجب ال�س��لطة الأ�صلي��ة املخولة لها،
كما �أنه ي�ش��كل القانون الأعلى .وي�س��ري هذا الو�ضع �إذا مل ين�ص الد�س��تور نف�س��ه على �س��يادة قوانني �أخرى ،مثلما
ح��دث يف مناق�ش��ة بن��اء ثقاف��ة حق��وق الإن�س��ان .ويف بع���ض احل��االت الأخ��رى ،يلج��أ وا�ضعو الد�س��اتري �إىل ا�س��تخدام
اال�س��تفتاء ال�ش��عبي لإظهار الإرادة ال�س��يادية من خالل الت�صويت باملوافقة على الد�س��تور اجلديد والقانون الأعلى.
فف��ي كيني��ا ،ا�س��تخدم اال�س��تفتاء عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود �س��ابقة م�ش��ابهة يف الب�لاد من��ذ �أن كان هن��اك تواف ًقا
�ش��عب ًيا على �أن يكون م�س��ؤويل ال�س��لطة التنفيذية والت�ش��ريعية احلاليني هم �أنف�س��هم وا�ضعي الد�س��تور امل�س��بق ،مع
احلاج��ة �إىل تفوي���ض قان��وين ليح��ل حم��ل الد�س��تور يف جممله .وال�ش��عب فقط هو من بي��ده فعل ذلك مبقت�ضى فكرة
�أن ال�سيادة لل�شعب وهو م�صدر ال�سلطات .وا�ستخدم هذا اخليار � ً
أي�ضا لإقرار التعديالت التي �أدخلت على �أجزاء
من الد�س��اتري املح�صنة.
�أح��د الأ�س��ئلة املطروح��ة ه��و م��ا ال��ذي ينبغ��ي �أن يح��دث �إذا �إ�س��تبعد الد�س��تور اجلديد �إمكاني��ة اال�س��تمرارية القانونية
للت�ش��ريعات القائم��ة .و�أح��د التحدي��ات ه��و م��ا �إذا كان احل��ل �إلغ��اء كاف��ة القوان�ين القائم��ة عل��ى الف��ور ،وذل��ك لو�ض��ع
نظام قانوين جديد متا ًما على �سبيل املثال .و�إذا كانت هناك قوانني يجب الإبقاء عليها ،فما هي و�إىل متى �ستبقى؟
يف جن��وب �أفريقي��ا ،ترك��زت �أح��د م�ش��كالت التنفي��ذ حول ا�س��تمرارية القان��ون �أو تعطيله .فقد عطل الد�س��تور اجلديد
عم��ل احلكوم��ة املحلي��ة غ�ير �أن امل�ؤ�س�س��ات اجلدي��دة مل حت��ظ بالوق��ت ال��كايف لإر�س��اء قواع��د قانوني��ة جدي��دة لعم��ل
احلكوم��ة املحلي��ة .ويف ه��ذه احلال��ة ،قام الرئي���س نيل�س��ون مانديال با�س��تدعاء ال�س��لطة التنفيذية ل�س��ن قواعد جديدة
حتد ق�ضائي للف�صل يف د�س��توريته،
لل�س��ماح للحكومة املحلية بالعمل .و�س��رعان ما حتول هذا الإجراء التنفيذي �إىل ٍ
وذل��ك لأن الد�س��تور يق��ر مب��د�أ الف�ص��ل ب�ين ال�س��لطات كمب��د�أ �أ�سا�س��ي ،الأم��ر ال��ذي ميك��ن تف�س�يره � ً
أي�ضا ب�أن ال�س��لطة
الت�ش��ريعية ال ميكنه��ا تفوي���ض �س��لطتها يف �س��ن القوان�ين .وتفاد ًي��ا حل��دوث مث��ل ه��ذه االحتمالية ،تقر بع�ض الد�س��اتري
�صراح ًة بوالية ال�س��لطة التنفيذية يف �س��ن القوانني من خالل �إ�صدار قوانني انتقالية والتي يتم العمل بها حلني قيام
ال�سلطة الت�شريعية ب�سن الت�شريعات مبوجب ال�سلطة املخولة لها للتعامل مع هذه الق�ضية .يف احلاالت التي يكون فيها
القانون القدمي غري مواكب للتطورات ،قد ال يكون هناك ثمة خيار �آخر �س��وى ال�س��ماح باتخاذ �إجراءات ت�صحيحية
م�ؤقتة مبوجب مر�سوم .ويف احلاالت التي ُيلغى فيها القانون القائم مبوجب الد�ستور ،يحق لوا�ضعي الد�ساتري درا�سة
اخليارات االنتقالية مثل بنود ال�ش��روق والغروب ال�ش��هرية يف جنوب �أفريقيا�( .أنظر م�س��رد امل�صطلحات)
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امل�صال��ح ال�سيا�س��ية للكيان��ات ال�سيا�س��ية امل�ش��اركة يف بن��اء الد�س��تور ،فق��د ال يك��ون هن��اك �ش��يء ميك��ن فعل��ه الح ًق��ا
لتقييد �سلطاتهم .لذا ،من املهم ت�أ�سي�س �شكل من �أ�شكال ال�شرعية �سل ًفا ل�ضمان التزام عملية بناء الد�ستور ب�إطار
من القواعد القانونية املنتظمة ،مما ي�س��اعد �أثناء عملية التنفيذ على �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص �أمام كافة امل�ش��اركني
الذي��ن �ش��اركوا وف ًق��ا لقواعد حمددة تنطب��ق على اجلميع.

هن��اك نتائ��ج مرتتب��ة عل��ى تعطي��ل و�إبطال القوانني القدمي��ة :فقد يعتمد النظام املجتمعي عل��ى القرارات القانونية
املتخذة يف �إطار النظام القدمي .وقد يبطل الد�س��تور كافة القوانني ال�س��ابقة التي ال تزال تتم�س��ك بقرارات معينة
مت اتخاذه��ا مبوجبه��ا ،وذل��ك �س��ع ًيا لإقامة حكم ر�ش��يد ،ولأ�س��باب معيارية تتعلق ب�س��يادة القان��ون .ويجوز لوا�ضعي
الد�ساتري تعيني جلنة خا�صة �أو حمكمة للنظر يف �صحة هذه القرارات ،وتطبيق نهج كل حالة مبعزل عن الأخرى،
بد ًال من تطبيق املبادئ العامة ب�ش��كل �ش��امل.
دوم��ا ن��وع م��ن اال�س��تمرارية القانوني��ة يف بع���ض املج��االت ،حت��ى �إذا ن�ص��ت الد�س��اتري عل��ى الدخ��ول
�س��يكون هن��اك ً
متاما .فعلى �س��بيل املثال ،عادة ما تن�ص الد�س��اتري اجلديدة على ا�س��تمرار حقوق املواطنة
يف نظام قانوين جديد ً
امل�س��تحقة يف ظ��ل النظ��ام القان��وين ال�س��ابق .تن�ش��ئ معظ��م النظ��م القانوني��ة حقو ًق��ا ال يج��وز لوا�ضع��ي الد�س��اتري
ا�س��تبعادها ب�ش��كل تع�س��في ،خا�صة �إذا كانت حممية مبوجب اتفاقات �إقليمية �أو دولية �أُبرمت قبل �إعداد الد�س��تور
اجلديد .يف حني يحق لوا�ضعي الد�ساتري �إعادة كتابة القانون الأ�سا�سي لأ�سباب م�ؤ�س�سية ولإعالء �سيادة القانون،
�إال �أن��ه ينبغ��ي عليه��م الإبق��اء عل��ى الأط��ر والأ�ش��كال الإجرائي��ة امل�ألوف��ة ،مث��ل جل�س��ات ا�س��تماع املحكم��ة الت��ي تق��رر
احلق��وق امل�س��تحقةُ .ويك��ن للجه��ات امل�ؤ�س�س��ية الفاعل��ة مث��ل الق�ض��اة واملوظف�ين الع�س��كريني اال�س��تمرار يف تطبي��ق
الكف��اءات اخلا�ص��ة ،حت��ى �إذا ن���ص الد�س��تور اجلدي��د عل��ى تعدي��ل م�ؤ�س�س��اتهم عن��د االقت�ض��اء ،وذل��ك م��ن خ�لال
�إ�ص�لاح القانون الأ�سا�س��ي فح�س��ب.
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 .5استخدام هذا الدليل

 1-5أهداف الدليل
ي�س��تهدف ه��ذا الدلي��ل جمموع��ة الأف��راد امل�ش��اركني يف بن��اء الد�س��اتري يف بالده��م .وه��و عب��ارة ع��ن �أداة ج��رى
و�ضعه��ا لال�س��تفادة م��ن التاري��خ احلدي��ث لبن��اء الد�س��اتري املنت�ش��رة ،حي��ث �ش��هدت غالبي��ة دول الع��امل عملي��ة بن��اء
الد�س��تور .يه��دف الدلي��ل �إىل تب��ادل الفه��م املتزاي��د لعملي��ة بن��اء الد�س��تور ب�ين وا�ضع��ي الد�س��اتري.
ترج��ع �أهمي��ة ه��ذا الدلي��ل �إىل �س��ببني ،الأول �أن��ه واح��د م��ن الأدوات القليل��ة م��ن ه��ذا الن��وع املتوف��رة للممار�س�ين.
والث��اين �أن��ه يعال��ج الق�ضاي��ا م��ن خ�لال الت�أكي��د عل��ى �أهمي��ة التعل��م القائ��م على ال�س��ياق ب��د ًال من نه��ج “حجم واحد
ينا�سب اجلميع” .و�ستظهر �أهمية هذا الدليل يف طريقة ا�ستخدامه من قبل املمار�سني اخلرباء للبحث عن املزيد
م��ن الإجابات.
 2-5النهج املتبع يف الدليل
ً
خمططا خليارات
ي�ؤكد الدليل على �أهمية ال�سياق يف حتديد عمليات بناء الد�ستور ونتائجها .ال يعترب هذا الدليل
بناء الد�س��تور �أو دليل “حجم واحد ينا�س��ب اجلميع” يجب على القائمني على بناء الد�س��تور تداوله والرجوع �إليه؛
ب��ل يه��دف الدلي��ل �إىل ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى بع���ض من اخلي��ارات التي تهم القائم�ين على بناء الد�س��تور ورمبا ت�ؤخذ
بع�ين االعتب��ار فيم��ا يتعل��ق ببع���ض الق�ضاي��ا الد�س��تورية الأ�سا�س��ية املعت��ادة يف �س��ياق بن��اء الد�س��اتري لل��دول املت�أث��رة
بال�صراعات.
يف ح�ين ين�ص��ب تركي��ز الدلي��ل عل��ى الد�س��اتري كوثائ��ق �أ�سا�س��ية يف النظ��ام ال�سيا�س��ي ،ي�ؤك��د نه��ج الدلي��ل عل��ى فهم
النظ��ام الد�س��توري ككل .وي�ش��جع الدلي��ل وا�ضع��ي الد�س��اتري عل��ى التميي��ز ب�ين ما تن�ص عليه وت�ش�ير �إليه الد�س��اتري
وبني كيفية عملها يف الواقع .والأمثلة الواردة يف الدليل هي غال ًبا مقتب�سة من د�ساتري من جميع �أنحاء العامل .وال
ينبغ��ي �أن ت�ؤخ��ذ ه��ذه الأمثل��ة باعتباره��ا م�صادق��ات نهائي��ة لأي د�س��تور بعين��ه �أو ك�أحكام مطروحة .بل يتم ت�ش��جيع
وا�ضعي الد�ساتري على ا�ستخدام هذه الأمثلة لدرا�سة اخليارات املتاحة واملنا�سبة لل�سياق اخلا�ص بهم فيما يتعلق
ببناء الد�ستور.
دليل عملي لبناء الد�ساتري 

قد يحدث تغيري يف معنى �أحد املواد مبادة �أخرى يف الد�س��تور ،نظ ًرا لأن الق�ضايا الد�س��تورية مرتابطة .ويهتم كل
باب من �أبواب الد�ستور كل ًيا بامل�ؤ�س�سة التي يتعامل معها ،وذلك لت�سهيل الو�صول �إىل ر�ؤية �شاملة للد�ساتري .وبنا ًء
عليه يكون كل باب قائ ًما بذاته � ً
أي�ضا؛ الأمر الذي مي ّكن اجلمهور امل�ستهدف من ا�ستخدامه وف ًقا الحتياجاته.
وميث��ل الدلي��ل جم��رد �أداة وه��و مدع��وم بخ�برات �إ�ضافي��ة متاح��ة م��ن قب��ل امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة و
االنتخاب��ات م��ن خ�لال الدع��م املبا�ش��ر ،التدري��ب واملواق��ع الإلكرتوني��ة عل��ى الإنرتن��ت املخ�ص�ص��ة لذل��ك.
 3-5ملحات عن الفصول
 1-3-5الفصل األول :مقدمة

يف البداي��ة ،ع��ادة م��ا يق��وم وا�ضع��و الد�س��اتري ب�إتخ��اذ نوعني من الق��رارات :النوع الأول هو الق��رارات املت�صلة ببدء
عملية بناء الد�ستور  -على �سبيل املثال؛ الإجراءات وامل�ؤ�س�سات والقواعد والتوقيتات وم�س�ؤوليات اتخاذ القرارات
 والنوع الثاين هو القرارات املتعلقة باملحتوى .يف ال�سياقات املت�أثرة بال�صراعات ،عادة ما تتوقف ال�شرعية علىهذي��ن النوع�ين م��ن الق��رارات .وي�ؤك��د ه��ذا الف�صل على �أهمية ال�س��ياق باعتباره دلي ًال �أ�سا�س� ًيا لوا�ضعي الد�س��اتري
عند �ش��روعهم يف بناء الد�س��تور .ويت�ضمن هذا الف�صل ما يلي:
•	�أو ًال :حتديد املالحظات العامة واالفرتا�ضات الرئي�سة التي ت�شكل �أ�سا�س هذا الف�صل.
•

ثان ًي��ا :و�ض��ع �إط��ار للتحدي��ات العام��ة الت��ي م��ن املحتم��ل مواجهته��ا ع�بر �س��ياقات بن��اء د�س��اتري ال��دول
املت�أث��رة بال�صراع��ات ،وذل��ك ا�س��تنادًا �إىل نظ��رة عام��ة موج��زة ع��ن املمار�س��ة العاملي��ة لبن��اء الد�س��اتري.

•

ثال ًثا :متابعة مناق�شات جوانب و�ضع �أبعاد العملية فيما يتعلق بت�أمني النتائج امل�شروعة.

•

راب ًعا :ترتبط املناق�شات ببع�ض الق�ضايا احل�سا�سة النا�شئة �أو املنبثقة عن عملية بناء الد�ستور.

•

خام�س��ا :يعر���ض الف�ص��ل الأول الدلي��ل وكيفي��ة ا�س��تخدامه ويتناول ملحة عامة ع��ن الف�صول الأخرى التي
ً
ت�ش��كل الدليل.

 2-3-5الفصل الثاني :املبادئ واملواضيع املتداخلة

تلع��ب الد�س��اتري دو ًرا يف تر�س��يخ و�إع�لاء بع���ض املب��ادئ الرئي�س��ة لإ�ضف��اء �ش��عور التوح��د والتما�س��ك و�إر�س��اء القي��م
امل�شرتكة .ولهذه املبادئ معانٍ تتجاوز املعاين الرمزية .ولهذه املبادئ القدرة على �إلقاء ال�ضوء على عملية ومعنى
الد�س��تور .ويتن��اول ه��ذا الف�ص��ل كيفي��ة و�ض��ع املب��ادئ الد�س��تورية� ،إم��ا ع��ن طري��ق التفاو���ض والإدراج ال�صري��ح يف
الد�س��تور� ،أو من خالل املعنى املنبثق من ن�ص املادة وبنيتها والتنفيذ العملي للد�س��تور .ويتناول هذا الف�صل � ً
أي�ضا
دور املب��ادئ الد�س��تورية داخ��ل احلكوم��ة  -م��ا �إذا كان��ت توف��ر الدع��م لتف�س�يرات د�س��تورية بعينه��ا �أو تق��دم مب��ادئ
توجيهي��ة ل�صن��اع الق��رار ال�سيا�س��ي .ويبح��ث ه��ذا الف�ص��ل � ً
أي�ض��ا كيفي��ة ت�ضم�ين املب��ادئ الد�س��تورية ذات ال�صل��ة
باملوا�ضيع املتداخلة املن�صو�ص عليها يف الد�س��تور .ويناق���ش بع�ض املو�ضوعات املختارة مثل �س��يادة القانون� ،إدارة
التن��وع ،امل�س��اواة ب�ين اجلن�س�ين ،الدي��ن ،العالق��ات الدولي��ة بالإ�ضاف��ة �إىل كيفي��ة تناوله��ا يف الد�س��تور ،م��ن خ�لال
ال�صياغ��ة اللغوي��ة �أو م��ن خ�لال �أح��كام حم��ددة .ويتن��اول ه��ذا الف�ص��ل كي��ف ميك��ن للق��وى واالجتاهات داخ��ل البلد
ت�ش��كيل بني��ة ومعن��ى املب��ادئ الد�س��تورية والأح��كام ذات ال�صلة بتل��ك املوا�ضيع.
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الق�ضايا
 .1الأدوار
املختلفة للمبادئ
الد�ستورية

 .2و�ضع و�إنفاذ
مبادئ د�ستورية

 .3احلكم
الدميقراطي
 .4حكم القانون
 .5املبادئ
املرتبطة بالتنوع

 .6املبادئ
املرتبطة بالنوع

الأ�سئلة
•ما هي االغرا�ض التي يحققها التعبري عن مبادئ عامة يف د�ستور معني؟
•كيف متثل املبادئ الد�ستورية قيم وغايات و�أغرا�ض حكومة و�أمة معينة؟
•ما هي قيمة املبادئ كعنا�صر رمزية �أو تعليمية للد�ساتري �أو باعتبارها ت�ضفي
ال�شرعية عليها؟
•كيف ت�ساعد املبادئ الد�ستورية على �إن�شاء اتفاق بني املجموعات املنق�سمة؟
•كيف ت�ساعد املبادىء الد�ستورية على حتديد معنى الد�ستور؟
•�أين توجد املبادئ الد�ستورية يف الد�ساتري؟
•ما هي الأحكام الت�أ�سي�سية؟
•ما هي الديباجة؟
•ما هي املبادئ التوجيهية؟
•هل هناك بع�ض املبادئ غري املكتوبة؟ هل ميكن ا�شتقاق املبادئ من د�ستور
معني؟
•هل تقدم املبادئ الد�ستورية ً
دليل للحكومات؟
•هل تتوىل املحاكم �إنفاذ املبادئ الد�ستورية؟
•كيف تلزم الد�ساتري البلدان باحلكم الدميقراطي؟
•هل يعرب �شكل احلكومة عن التزام باحلكم الدميقراطي؟
•ما هي ال�ضمانات القانونية املوجودة حلماية هذا املبد�أ؟
•ما هي ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة حلماية هذا املبد�أ؟
•كيف تعمل الد�ساتري على تعزيز حكم القانون؟
•ما هي ال�ضمانات القانونية املوجودة حلماية هذا املبد�أ؟
•ما هي ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة حلماية هذا املبد�أ؟
•كيف ت�سهم املبادئ الد�ستورية يف �إدارة التنوع؟
•ما هي ال�ضمانات القانونية املوجودة حلماية املبادئ املرتبطة بالتنوع؟
•ما هي ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة حلماية املبادئ املرتبطة بالتنوع؟
•ما هي املبادئ الد�ستورية التي ت�سهم يف تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني؟
التزاما بامل�ساواة بني اجلن�سني؟
•كيف تعك�س لغة الد�ستور
ً
•كيف ت�سهم نظم التمثيل يف امل�ساواة بني اجلن�سني؟
•كيف ميكن للأحكام اخلا�صة باحلقوق �أن ت�سهم يف امل�ساواة بني اجلن�سني؟
•ما هي ال�ضمانات القانونية املوجودة حلماية هذا املبد�أ؟
•ما هي ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة حلماية هذا املبد�أ؟

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

اجلدول رقم  :3الق�ضايا التي ي�سلط الف�صل الثاين عليها ال�ضوء

 .7عالقة الد�ستور
بالدين
 .8املبادئ
املرتبطة بالقانون
الدويل

•كيف يعرب الد�ستور عن عالقة الدولة بالدين؟
•كيف ميكن للد�ستور احلفاظ على االلتزام بحرية الدين؟
التزاما بالقانون الدويل؟
•كيف تت�ضمن الد�ساتري
ً
•كيف تُدمج االلتزامات الدولية يف النظام القانوين الداخلي لدولة معينة؟

 3-3-5الفصل الثالث :بناء ثقافة حقوق االنسان

هن��اك ا�س��باب ع��دة لإدراج حق��وق االن�س��ان يف الد�س��تور :انه��ا ت�ش�ير اىل التحدي��دات عل��ى ال�س��لطات احلكومي��ة،
ا�سا�سا لبناء ثقافة حقوق االن�سان ،وهي مكملة ل�شرعية الد�ستور.
وانها تعد حجر بناء للدميقراطية ،وانها ت�شكل ً
وتوفر ثقافة حقوق الإن�سان م�ساحة للأفراد واجلماعات لتنظيم م�صاحلهم وجمعها .وهي متكن الأفراد العاديني
من الطعن يف امل�س�ؤولني احلكوميني وم�ؤ�س�سات الدولة .ويتعلق الأمر يتعلق بكيفية “عمل” حقوق الإن�سان وبالتايل
يتج��اوز جم��رد الن���ص عليه��ا يف الد�س��تور ومالم�س��ة الأبع��اد الأخ��رى املُعق��دة داخ��ل املجتم��ع .تعترب حقوق الإن�س��ان
يف القان��ون ال��دويل عاملي��ة وغ�ير قابل��ة للتجزئ��ة وغ�ير قابل��ة للت�ص��رف � ً
أي�ض��ا .وال ي��زال �س��بب �إدراج بع���ض احلق��وق
متنازع��ا علي��ه وف ًق��ا لطبيع��ة الد�س��تور والغر���ض من��ه .وال ينح�ص��ر التحدي الرئي���س يف
يف الد�س��تور وحمايته��ا �أم� ًرا
ً
االتف��اق عل��ى ميث��اق احلق��وق فح�س��ب ،ولكن��ه ميت��د لي�ش��تمل ا�س��تخدام تداب�ير حماي��ة حقوق الإن�س��ان للم�س��اهمة يف
حتقي��ق تعاي���ش �س��لمي ب�ين خمتل��ف املجموع��ات املت�أثرة بال�صراعات واملتنوعة اجتماع ًي��ا .وال يخلو هذا الهدف من
اخل�لاف ،كم��ا ق��د يك��ون هن��اك بع���ض املناق�ش��ات امل�س��تع�صية يف بع���ض الأحيان ب�ين خمتلف �ش��رائح املجتمع خالل
بناء الد�س��تور ب�ش��أن ق�ضايا حقوق الإن�س��ان .وت�ش��تمل تلك احلقوق على حقوق الأقليات يف اال�س��تفادة من التدابري
اخلا�ص��ة ،واحلق��وق االقت�صادي��ة الت��ي تتطرق للمطالبات بحقوق يف امل��وارد الوطنية وكذلك حقوق املر�أة للح�صول
عل��ى امل�س��اواة يف العالق��ات الأ�س��رية .وثم��ة حت��دٍ �آخ��ر يتمث��ل يف تنفي��ذ احلق��وق ،الأم��ر ال��ذي يحت��اج بو�ض��وح �إىل
تفعيل �ضمانات م�ؤ�س�سية .ورغم االنت�شار الن�سبي لعملية الإنفاذ القانوين للحقوق الأ�سا�سية يف الأعراف والتقاليد
أي�ضا لو�ضع �أطر تنفيذ ديناميكية توفر � ً
القانونية ،ي�سعى وا�ضعو الد�ساتري � ً
أي�ضا جما ًال لتطور الآراء ال�سيا�سية على
نحو �أو�س��ع للإجماع على حقوق الإن�س��ان.
اجلدول رقم  :4الق�ضايا التي ي�سلط الف�صل الثالث عليها ال�ضوء
الق�ضايا

الأ�سئلة

 .1حتديد ثقافة
حقوق الإن�سان

•ملاذا يجب ت�ضمني حقوق الإن�سان يف د�ستور معني؟
•�أي احلقوق التي �سيجري ت�ضمينها يف د�ستور معني؟
•كيف حتدد خربة النزاع واملوقف القائم على �سياق معني �أي احلقوق التي يجب
ت�ضمينها �أو ا�ستبعادها من الد�ستور؟
ً
•كيف ي�ساعد التفكري يف ثقافة حقوق الإن�سان بدال من الرتكيز على خيارات
حقوق الإن�سان فقط يف الد�ساتري وا�ضعي الد�ساتري يف التعامل مع احلقوق
ب�صورة �أكرث ً
ات�ساعا؟
�شمول �أو ً

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .3ثقافة حقوق
الإن�سان يف �سياق
النزاع

•كيف يجب على وا�ضعي الد�ساتري التعامل مع الثقافة املا�ضية لالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان من �أجل �إر�ساء ثقافة د�ستورية جديدة حلقوق
الإن�سان؟
•كيف ي�شكل نظام توزيع ال�سلطة يف �ضوء النزاع املجتمعي الثقافة الد�ستورية
حلقوق الإن�سان؟
•هل يختلف الأمر بالن�سبة لتنفيذ حقوق الإن�سان �إذا كان الد�ستور يرتقي باحلوار
ً
(عو�ضا عن ذلك) يتعامل مع النهج الق�ضائية �أو القانونية كعمليات
ال�سيا�سي �أو
مف�ضلة ب�شكل �أكرب لت�سوية النزاعات االجتماعات اخلطرية؟
•كيف ت�ؤثر النزاعات بني القوانني الوطنية وقوانني حقوق الإن�سان على ثقافة
حقوق الإن�سان؟

 .4حتديد خيارات
حقوق الإن�سان يف
الد�ساتري

•ما هي املعايري التي يراعيها وا�ضعو الد�ساتري ب�شكل عام قبل حتديد �أي خيارات
حقوق الإن�سان التي تو�ضع يف د�ستور معني؟
•ما هي نتائج التمييز بني الأفراد واجلماعات وال�شعوب بالن�سبة للغة حقوق
الإن�سان يف د�ستور معني؟

� .5إنفاذ حقوق
الإن�سان

•ملاذا من الأهمية مبكان �أن يفكر وا�ضعو الد�ساتري بعناية يف م�س�ألة الإنفاذ عند
ت�أطري خيارات حقوق الإن�سان يف د�ستور معني؟
•ما هي الق�ضايا املتعلقة بالإنفاذ التي �ستظهر ب�شكل عام؟

 .6حقوق الإن�سان
باعتبارها عوامل
للتوتر االجتماعي

•هل ميكن �أن ت�ؤدي ال�ضمانات الد�ستورية حلقوق الإن�سان �إىل املخاطر بزيادة
ال�صراعات يف املجتمعات ً
بدل من تخفيف حدتها؟
•ما هي �أنواع التوترات التي تن�ش�أ يف مناق�شة حقوق الإن�سان �أثناء بناء الد�ساتري؟
•ما هي الق�ضايا التي يرجح �أن تظهر لإحداث توترات �أكرب �أثناء بناء الد�ستور
يف �سياقات متنوعة؟
•ما هي املخاطر التي ت�صاحب تنفيذ الد�ستور عندما يتعلق الأمر ب�ضمانات
حقوق الإن�سان التي يكون عليها تناف�س كبري وكيف ميكن احلد من هذا �إىل �أقل
درجة؟

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .2عمليات بناء
الد�ستور وثقافة
حقوق الإن�سان

•كيف ترتبط العملية امل�ستخدمة بت�أطري د�ستور معني مبا يت�ضمنه بخ�صو�ص
حقوق الإن�سان؟
•كيف توفر طبيعة �أو �أ�س�س د�ستور معني ونوعية النظام ال�سيا�سي الذي ي�ؤ�س�سه
�إطا ًرا ن�ص ًيا ل�صياغة نطاق حقوق الإن�سان؟

� .7إجماع على
ثقافة حقوق
الإن�سان و�سط
تق�سيم حقوق
معينة

•هل هناك حقوق ميكن ان تثري االنق�سام اكرث من غريها ؟
•ما هي التوترات التي ت�ؤدي �إليها �ضمانات حقوق الأقلية وكيف ميكن لوا�ضعي
الد�ساتري زيادة حجم الإجماع على هذه احلقوق؟
•ما هي التوترات التي ت�ؤدي �إليها �ضمانات حقوق املر�أة وكيف ميكن لوا�ضعي
الد�ساتري زيادة حجم الإجماع على هذه احلقوق؟
•ما هي التوترات التي ت�ؤدي �إليها �ضمانات احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وكيف ميكن لوا�ضعي الد�ساتري زيادة حجم الإجماع على هذه
احلقوق؟

 .8اخلامتة

•عندما يتعلق الأمر بعملية بناء د�ستور من �أجل �إر�ساء ثقافة حقوق الإن�سان ،ما
الأمور املهمة التي يتعني على وا�ضعي الد�ساتري �إدراكها؟
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ت�ش�ير املراج��ع �إىل �أن ال�س��لطة التنفيذي��ة متث��ل واح��دة م��ن الث�لاث �س��لطات املحتمل��ة للحكوم��ة ،مع ا�ش��تمالها عاد ًة
على هدف وا�ضح  -وهو �إنفاذ �أو تطبيق القانون ب�صيغته احلالية املو�ضوعة من قبل ال�س��لطة الت�ش��ريعية وتف�س�يره
م��ن قب��ل ال�س��لطة الق�ضائي��ة .وم��ن املمك��ن عمل ًي��ا �أن تلع��ب ال�س��لطة التنفيذي��ة دو ًرا قو ًي��ا وفري��دً ا ،وغال ًب��ا م��ا ُينظ��ر
�إليها باعتبارها احلاكم �أو الزعيم الطبيعي للبالد ،ممثل ًة �صورة البالد على ال�صعيدين الوطني والعاملي .وبالتايل
ومما ال يثري الده�ش��ة ،ف�إن انتخاب رئي���س ال�س��لطة التنفيذية يعد حد ًثا مه ًما من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل تنافر كبري،
وال �س��يما يف املجتمعات املت�أثرة بال�صراعات والتي تطغى عليها الهوية العرقية ب�ش��كل وا�ضح و�صريح .ويف الواقع،
تبد�أ العديد من ال�صراعات الداخلية �أو تعود للظهور من جديد كجزء من ال�صراع حول �إبقاء ال�س��لطة التنفيذية
على ما هي عليه �أو جمعها و�/أو تو�س��يعها �س��واء كان ذلك داخل الإطار الد�س��توري �أو خارجه.
وال متثل عملية �صياغة الد�س��تور ممار�س��ة �أكادميية بحتة ت�س��عى اجلهات الفاعلة فيها للتو�صل �إىل �أف�ضل احللول
التقني��ة املتاح��ة لبالده��م .فوا�ضع��و الد�س��اتري واملفاو�ض��ون هم � ً
أي�ضا �أحزاب  /كيانات �سيا�س��ية تهدف �إىل ترجمة
ً
ً
براجمه��ا ال�سيا�س��ية اخلا�ص��ة يف الد�س��تور .ل��ذا ،غال ًب��ا م��ا ميثل البناء الد�س��توري حال و�س��طا ب�ين خمتلف اجلهات
الفاعل��ة ذات امل�صال��ح والتطلعات املختلفة.
يح��اول الف�ص��ل اخلا���ص بال�س��لطة التنفيذي��ة توف�ير الدع��م للجه��ات املعني��ة لرتجم��ة براجمه��ا ال�سيا�س��ية �إىل ن�س��ق
د�ستوري وكذلك لت�سهيل املواءمة بني خمتلف امل�صالح املتناف�سة و�صو ًال �إىل ت�سوية د�ستورية قابلة للتطبيق ،وذلك
م��ن خ�لال ط��رح اخلي��ارات الد�س��تورية بطريق��ة ن�س��بية ومنظم��ة ومتما�س��كة .ويرك��ز ه��ذا الف�ص��ل يف معظم��ه عل��ى
اخليارات الد�ستورية بغر�ض احلد من تركيز ال�سلطات التنفيذية .ويفرت�ض هذا الف�صل �أن كث ًريا من ال�صراعات
العنيف��ة حت��دث  -جزئ ًي��ا عل��ى الأق��ل  -ب�س��بب املركزي��ة املفرط��ة لل�س��لطة التنفيذي��ة ،وتركي��ز ال�س��لطات عل��ى ع��دد
قلي��ل منه��ا وتهمي���ش الكث�ير ،وذل��ك دون جتاه��ل املكا�س��ب املحتملة من وجود �س��لطة تنفيذية وطني��ة قوية يف حاالت
حم��ددة .وجمم��ل الق��ول �أن احل��د م��ن تركي��ز ال�س��لطة التنفيذي��ة يه��دف �إىل ال�س��ماح مب�ش��اركة املزي��د م��ن اجلهات
الفاعل��ة يف عملي��ات �صن��ع الق��رار� ،س��واء كان ذل��ك م��ن قل��ب ال�س��لطة التنفيذية �أو كج��زء من ال�ضواب��ط والتوازنات
امل�ؤ�س�س��ية �إزاء ال�س��لطات احلكومي��ة الأخرى.
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اجل��دول رق��م  .5الق�ضاي��ا اخلا�ص��ة بال�س��لطة التنفيذي��ة والأ�س��ئلة الرئي�س��ة ذات ال�صل��ة كم��ا
يو�ضحه��ا الف�ص��ل الراب��ع
الق�ضايا

 .1نظام احلكومة

 .2ت�صميم الفرع
التنفيذي من
احلكومة على
امل�ستوى الوطني

الأ�سئلة
انتخاب مبا�ش ًرا من ال�شعب ملدة حمددة �أو ي�ستمد
•هل ُينتخب رئي�س احلكومة
ً
�شرعيته من املجل�س الت�شريعي ،مبا يجعل بدايته وا�ستمراره يف من�صبه معتمدً ا
على املجل�س الت�شريعي؟
•هل يكون رئي�س الدولة هو رئي�س احلكومة � ً
أي�ضا؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فهل
ُينتخب من ال�شعب (نظام رئا�سي) �أو من املجل�س الت�شريعي (جنوب �أفريقيا
وبوت�سوانا)؟
رئي�سا للدولة منتخ ًبا انتخا ًبا
•هل تكون هناك �سلطة تنفيذية مزودجة ت�ضم ً
مبا�ش ًرا ورئي�س للحكومة خمتار من رئي�س الدولة واملجل�س الت�شريعي؟
•هل ُيار�س من�صب رئي�س احلكومة (ورئي�س الدولة) من جانب �شخ�ص منفرد
�أم بالأحرى �سلطة تنفيذية جماعية تت�ألف فيها الرئا�سة من عدة �أع�ضاء؟
•�إذا كانت االختيار الثاين هو امل�ستخدم ،فهل يكون لكافة �أع�ضاء الرئا�سة نف�س
ال�صالحيات �أم يكون لهم �صالحيات متوازنة ،مبا ي�ستلزم �أن تتخذ احلكومة
قراراتها يف امل�سائل املهمة ب�شكل جماعي؟
•يف حالة ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،هل يكون لرئي�س الدولية �صالحية تعيني/
اختيار /عزل رئي�س احلكومة؟
•يف حالة ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،هل يكون رئي�س الدولة معني ًا بالتعيني و�/أو
�إقالة اع�ضاء احلكومة �أم ان هذه ال�سلطة تكون مناطة برئي�س احلكومة ح�صر ًا؟

 .3حدود الفرتات
الرئا�سية

•هل تكون هناك حدود على فرتة الرئي�س املنتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا؟

 .4المركزية
ال�سلطات
التنفيذية

•من منظور ر�أ�سي ،هل يكون هناك م�ستويات متنوعة من الإدارة �أو م�ستويات من
احلكومة يف البالد؟
•�إذا كان االختيار الثاين هو امل�ستخدم ،فهل ُينتخب رئي�س الإدارة املعني من
�أفراد تلك الوحدة �أو ُيعني من ال�سلطة التنفيذية الوطنية؟
•هل ينفذ رئي�س الإدارة /احلكومة �سيا�سات وطنية فقط �أو ُيخول �سلطة حتديد
ال�سيا�سات اخلا�صة مب�سائل معينة ب�شكل م�ستقل (�سواء بنف�سه �أم من خالل
جمل�س ت�شريعي على ذلك امل�ستوى) وميثل ذلك امل�ستوى من احلكومة؟
•هل يكون م�ستوى احلكومة قاد ًرا على حتقيق �إيراداته اخلا�صة؟

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

ي�س��لط اجلدول رقم  5ال�ضوء على الأ�س��ئلة املطروحة يف الف�صل اخلا�ص بال�س��لطة التنفيذية وقد ي�س��اعد وا�ضعي
الد�ساتري يف حتديد الق�ضايا ذات ال�صلة يف �سياقها اخلا�ص يف البلد املعني.

 .5ال�صالحيات
امل�ؤ�س�سية لل�سلطة
التنفيذية
 .6ال�ضوابط
امل�ؤ�س�سية على
ال�سلطة التنفيذية

 .7ال�سلطات
الفعلية لل�سلطة
التنفيذية

•هل يكون لرئي�س ال�سلطة التنفيذية �صالحية حل املجل�س الت�شريعي؟ �إذا كانت
الإجابة بنعم ،فتحت �أي ظروف؟
•هل يكون لرئي�س ال�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على احلكومة �أم يكون له
�سيطرة م�شرتكة مع املجل�س الت�شريعي؟
•هل يكون هناك ن�ص بخ�صو�ص فيتو �سيا�سي ب�سحب الثقة من جانب املجل�س
الت�شريعي �ضد رئي�س احلكومة؟
•من ي�شارك يف �إجراء توجيه االتهام �ضد رئي�س الدولة /رئي�س احلكومة؟
•هل تكون هناك فر�صة متاحة للمواطنني لعزل رئي�س احلكومة يف ظروف
معينة؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على �إعالن حالة الطوارئ �أم يجب
�أن تكون هناك �أطراف �أخرى (املجل�س الت�شريعي على �سبيل املثال) م�شاركة
� ً
أي�ضا؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على �إعالن احلرب �أم يجب �أن
تكون هناك �أطراف �أخرى (املجل�س الت�شريعي على �سبيل املثال) م�شاركة
� ً
أي�ضا؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على منح العفو �أم يجب �أن تكون
هناك �أطراف �أخرى (املجل�س الت�شريعي على �سبيل املثال) م�شاركة � ً
أي�ضا؟
•هل ت�شارك ال�سلطة التنفيذية يف عملية �صياغة القوانني؟ و�إذا كان الأمر كذلك،
هل تكون هناك �إمكانية لقيام ال�سلطة التنفيذية بالت�شريع مبوجب مر�سوم و�أي
نوع من القيود ينطبق؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية حق املبادرة بالت�شريع ب�شكل ح�صري يف بع�ض
املجاالت؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية حق نق�ض م�شروعات القوانني؟ �إذا كان الأمر
متاما �أم يكون هناك �ضرورة لتحقيق �أغلبية
كذلك ،فهل يكون فيتو �إيقايف ً
�ساحقة للتغلب على الفيتو الرئا�سي �أم يكون هناك فيتو مطلق يف بع�ض
املجاالت؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية حق الت�شكيك يف د�ستورية م�شروع قانون قبل �أن
يتحول �إىل قانون؟
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متار���س ال�س��لطة الت�ش��ريعية ث�لاث وظائ��ف �أ�سا�س��ية وه��ي :التمثي��ل والت�ش��ريع والرقاب��ة .ومتث��ل ال�س��لطة الت�ش��ريعية
ال�س��احة ال�سيا�س��ية حي��ث تتناف���س الآراء املتباين��ة يف املجتم��ع ،وذل��ك لأن ال�س��لطة الت�ش��ريعية يف �أف�ض��ل حاالته��ا
تك��ون مبثاب��ة امل�ؤ�س�س��ة الأك�ثر متثي� ً
لا يف الو�ض��ع ال�سيا�س��ي .يف حاالت ما بعد ال�صراع ،تنا�ض��ل املجموعات املتقاتلة
 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

وم��ن الناحي��ة العملي��ة ميث��ل البن��اء الد�س��توري ح� ً
لا و�س� ً�طا ب�ين خمتلف اجله��ات الفاعل��ة ذات امل�صال��ح والتطلعات
املختلفة .و�سيطالب العديد من الأطراف املعنية بعد انتهاء ال�صراع بتوفيق وت�سوية الأو�ضاع ،مبا يف ذلك املف�سدين
ومرتكبي �أعمال العنف .وبالتايل ،قد ال ي�ستطيع وا�ضعو الد�ستور حتقيق �أف�ضل د�ستور فني غري �أنهم قد يحققون
جناح��ا م��ن خ�لال توف�ير �أف�ض��ل احللول الد�س��تورية املتاحة .عادة ما تهيمن م�صالح �أع�ضاء ال�س��لطة الت�ش��ريعية -
ً
ف�ض ًال عن ر�ؤى القادة  -على عملية ر�سم �سيا�سة ال�سلطة الت�شريعيةَ ،
وذلك لأن الأحزاب ال�سيا�سية هي من يقدم
�أع�ض��اء املجل���س الت�ش��ريعي يف الغال��ب .وق��د تتفاو���ض الأح��زاب ال�سيا�س��ية فيم��ا بينه��ا ب�ش��أن من��وذج “الفائ��ز يرب��ح
كل �ش��يء” لي���س فقط فيما يتعلق بالنظام االنتخابي ،ولكن � ً
أي�ضا فيما يت�صل باملخطط ال�ش��امل ل�سيا�س��ة ال�س��لطة
الت�شريعية  -جتميع ال�سلطة الت�شريعية من خالل ال�سماح للأغلبية الب�سيطة بامل�شاركة يف ممار�سة ال�سلطة بعيدة
املدى .وقد تف�ضل بع�ض الأحزاب املمثلة ب�أقلية و�ضع �سيا�س��ة خمتلفة� ،س��واء كانت �أقلية دينية �أو ثقافية.
ع��ادة م��ا يك��ون هن��اك توقع��ات وتطلع��ات طموح��ة منتظ��رة م��ن ال�س��لطة الت�ش��ريعية ودوره��ا يف الهي��كل احلكوم��ي.
وتنتظ��ر ال�ش��عوب الغ��وث م��ن ال�س��لطة الت�ش��ريعية القائم��ة ،ال�س��يما يف النم��اذج الت��ي عانت فيها ال�ش��عوب من حكام
م�س��تبدين يديرون الدولة على �أ�سا���س من املركزية ال�ش��ديدة لل�س��لطة التنفيذية .وقد ال يجد �أن�صار الدميقراطية
�إ�ش��كالية يف وجود هيئة ت�ش��ريعية قوية جتمع بني �صالحيات كبرية حيث ينظر لل�س��لطة الت�ش��ريعية على �أنها �س��لطة
تداولي��ة م��ن حيث امل�س��اومة والت�س��وية يليهما �إج��راء انتخابات متثل الأجندة ال�س��ائدة.
ومع ذلك ،ف�إن ر�س��م �سيا�س��ة ال�س��لطة الت�ش��ريعية للحكومة ي�أتي � ً
أي�ضا ببع�ض التحديات :فقد يرى وا�ضعو الد�س��تور
�أن ال�س��لطة الت�ش��ريعية غري املقيدة يف ظل حكم الأغلبية الب�س��يطة قد تت�ش��كل هي الأخرى ب�إ�س��تبداد الأقليات غري
املمثلة متثي ًال كاف ًيا.
ويتن��اول الف�ص��ل اخلا���ص بال�س��لطة الت�ش��ريعية جمموع��ة متنوعة من اخليارات الد�س��تورية لر�س��م �سيا�س��ة ال�س��لطة
الت�ش��ريعية .وينظ��م التن��وع املوج��ود ب�ين الوظائف الأ�سا�س��ية الثالث :التمثيل والت�ش��ريع والرقاب��ة .وي�ضيف الف�صل
عن�صرين �إ�ضافيني هما :درجة ا�ستقاللية ال�سلطة الت�شريعية واملهام املو�ضوعية الأ�سا�سية لل�سلطة الت�شريعية بعد
الت�ش��ريع و�س��ن القوانني .ي�س��لط اجلدول رقم  6ال�ضوء على الأ�س��ئلة املطروحة يف الف�صل ب�ش��ان املجل���س الت�شريعي
وقد ي�س��اعد وا�ضعي الد�س��اتري يف حتديد الق�ضايا ذات ال�صلة يف �س��ياقها وبلدانها.

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

�ساب ًقا من �أجل نبذ العنف وا�ستبداله بالتناف�س ال�سيا�سي .وميكن لل�سلطة الت�شريعية يف مثل هذا الو�ضع امل�ساهمة
يف ت�س��هيل وتي�س�ير ه��ذا التط��ور ،وذل��ك من خالل �إن�ش��اء منت��دى للتعبري عن خمتلف الآراء والب��ت فيها وتوفيقها.

اجل��دول رق��م  .6الق�ضاي��ا اخلا�ص��ة بال�س��لطة الت�ش��ريعية والأ�س��ئلة الرئي�س��ة ذات ال�صل��ة كم��ا
يو�ضحه��ا الف�ص��ل اخلام���س
الق�ضايا

 .1نظام احلكومة

 .2ت�صميم
ت�شكيل ال�سلطة
الت�شريعية:
النظم االنتخابية،
املقاعد املحتجزة،
ح�ص�ص املر�شحني،
التعيينات
اخلارجية
 .3ت�صميم �إجراء
الت�صويت

الأ�سئلة
•هل يعتمد اختيار وبقاء رئي�س احلكومة على ال�سلطة الت�شريعية؟
•�أو� ،إذا كانت مهام رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة م�سندة �إىل �شخ�ص واحد،
فهل يعتمد ذلك ال�شخ�ص على �إرادة ال�سلطة الت�شريعية (جنوب �أفريقيا
وبوت�سوانا)؟
•�أو ،يف حالة ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،حيث تكون ال�سلطات التنفيذية
الفعلية متقا�سمة بني رئي�س دولة منتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا ورئي�س حكومة ،فما
دور ال�سلطة الت�شريعية يف اختيار /عزل رئي�س احلكومة؟ وهل ت�شارك ال�سلطة
الت�شريعية يف �إجراء االختيار؟ وهل يندرج حق العزل يف االخت�صا�ص احل�صري
لل�سلطة الت�شريعية؟
•�أو هل ينف�صل رئي�س ال�سلطة التنفيذية (رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة) عن
ال�سلطة الت�شريعية و ُينتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا من ال�شعب؟
•وفق �أي نظام انتخابي تت�ألف ال�سلطة الت�شريعية؟ هل يكون هناك نظام تعددية
ب�سيطة �أم نظام متثيل ن�سبي �أو نظام يجمع بني االثنني؟
•يف حالة نظم التمثيل الن�سبي ،هل يكون هناك حدً ا �أدنى للتمثيل؟
•هل تكون هناك مقاعد حمتجزة للأقليات والن�ساء و�إذا كان الأمر كذلك ،فكيف
تُ�شغل هذه املقاعد؟
•هل تكون هناك ح�ص�ص للن�ساء؟
•هل تُنتخب ال�سلطة الت�شريعية ب�شكل ح�صري من ال�شعب �أم تُ�شغل بع�ض املقاعد
من خالل التعيينات (يف حالة ال�سلطة الت�شريعية ذات املجل�س الواحد)؟
•هل ُترر كافة القوانني يف ال�سلطة الت�شريعية عن طريق �أغلبية ب�سيطة /مطلقة
من الأع�ضاء �أو يكون هناك نظام ت�صويت ب�أغلبية مزدوجة فيما يتعلق ببع�ض
الق�ضايا احل�سا�سة من �أجل حماية الأقليات؟

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .5المركزية
ال�سلطات
الت�شريعية

 .6ال�صالحيات
امل�ؤ�س�سية لل�سلطة
الت�شريعية

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .4الغرفة
الت�شريعية الثانية

•هل تت�ألف ال�سلطة الت�شريعية الوطنية من غرفة واحدة �أم غرفتني؟ �إذا كانت
هناك غرفة ت�شريعية ثانية ،فمن الذي ُيثل بها؟ الوحدات الإقليمية �أم الأعيان
�أو ال�شيوخ �أم جماعات امل�صالح �أم مزيج من الثالثة؟
•كيف ُينتخب �أع�ضاء الغرفة الثانية؟ هل ُينتخبون من اجلماعات املعنية �أو من
ال�شعب يف الوحدات الإقليمية �أم ُيعينون من احلكومة الوطنية �أم مزيج من
االثنني؟
•�إذا كانت الغرفة الثانية متثل الوحدات الإقليمية ،فهل ُتثل كافة الوحدات
بالت�ساوي؟ (على �سبيل املثال ع�ضوان عن كل منطقة بغ�ض النظر عن حجم
و�سكان املناطق؟)
•ما هي �سلطات الغرفة الثانية مقارنة بالغرفة الأوىل؟
•فيما يتعلق بالعملية الت�شريعية ،هل يكون للغرفتني �سلطات مت�ساوية (فيتو مطلق
للغرفة الثانية)؟ �أم تكون الغرفة الثانية قادرة فقط على �إرجاء العملية؟ �أم
تتحدد بناء على املو�ضوع؟
•من منظور ر�أ�سي ،هل تكون هناك جمال�س ت�شريعية على م�ستويات خمتلفة من
احلكومة يف البالد؟
•�إذا كان الأمر كذلك ،ما نوع ال�صالحيات �إىل تُنقل �إىل امل�ستويات الأدنى
للحكومة؟
•كيف يتم تقا�سم ال�صالحيات الت�شريعية؟ هل تكون هناك �سلطات ح�صرية
للم�ستوى الإقليمي �أو حتى امل�ستوى املحلي من احلكومة؟ �أم تكون هناك
�صالحيات متزامنة �أم �صالحيات م�شرتكة؟ ما هي اللوائح ال�سائدة يف حالة
التنظيم من خالل امل�ستوى الوطني واملناطق؟
•ما هي ال�صالحيات ذات االهمية اخلا�صة للم�ستويات االدنى للحكومة ،حلماية
هوياتهم مثال؟
•هل يكون لل�سلطة الت�شريعية �صالحية عزل رئي�س احلكومة لأ�سباب �سيا�سية؟
•هل يكون لل�سلطة الت�شريعية ال�صالحية احل�صرية لعزل رئي�س ال�سلطة
التنفيذية ب�سبب �أخطاء قانونية (توجيه االتهام)؟ �أم ت�شارك على الأقل يف
توجيه االتهام؟
•هل يكون لل�سلطة الت�شريعية �صالحية ا�ستدعاء �أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية �أو
حتى بدء التحقيقات؟
•هل يكون لل�سلطة الت�شريعية بع�ض ال�سيطرة الفورية فيما يتعلق بت�شكيل
احلكومة؟

 .7ال�ضوابط
امل�ؤ�س�سية
على ال�سلطة
الت�شريعية

� .8صالحيات
ال�سلطة
الت�شريعية ل�سن
القوانني

 .9م�شاركات
ت�شريعية �أخرى

•هل تخ�ضع ال�سلطة الت�شريعية للحل قبل نهاية مدتها؟
•�إذا كان الأمر كذلك ،فهل ي�ستند احلل �إىل �إجراء ت�شريعي م�سبق �أم يخ�ضع
لتقدير كامل من جانب رئي�س ال�سلطة التنفيذية؟
•هل تكون هناك فر�صة لدى املواطنني لعزل �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية يف
ظروف معينة؟
•هل تكون ال�سلطة الت�شريعية هي اجلهة الوحيدة املخولة ل�صياغة القوانني �أم
تكون هناك فر�صة لقيام ال�سلطة التنفيذية مبمار�سة الت�شريع مبر�سوم يف بع�ض
املجاالت؟
•هل تكون ال�سلطة الت�شريعية هي الطرف املعني الوحيد يف العملية الت�شريعية؟
�أو يكون لل�سلطة التنفيذية حق نق�ض م�شروعات القوانني؟ �إذا كان الأمر كذلك،
متاما �أم يكون هناك �ضرورة لتحقيق �أغلبية �ساحقة
فهل يكون فيتو �إيقايف ً
للتغلب على الفيتو الرئا�سي �أم يكون هناك فيتو مطلق يف بع�ض املجاالت؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية حق الت�شكيك يف د�ستورية م�شروع قانون قبل �أن
يتحول �إىل قانون؟
•هل ت�شارك ال�سلطة الت�شريعية يف �إعالن حالة الطوارئ؟
•هل ت�شارك ال�سلطة الت�شريعية يف �إعالن احلرب؟
•هل ت�شارك ال�سلطة الت�شريعية يف منح العفو؟

 6-3-5الفصل السادس :رسم سياسة السلطة القضائية

تعه��د الد�س��اتري لل�س��لطة الق�ضائي��ة بتحم��ل م�س��ؤولية ت�س��وية النزاع��ات وتف�س�ير القان��ون .ومتن��ح معظ��م الد�س��اتري
لل�سلطة الق�ضائية � ً
أي�ضا �سلطة املراجعة الد�ستورية ك�ضمان للت�أكد من متا�شي الت�شريعات والإجراءات احلكومية
يرا
م��ع متطلب��ات ومقت�ضي��ات الد�س��تور .وتتباي��ن وتختل��ف �صالحي��ات و�إج��راءات املراجع��ة الد�س��تورية اختال ًف��ا كب� ً
ب�ين الد�س��اتري .ويتن��اول ه��ذا الف�ص��ل ع��ددًا من اخليارات املتعلقة بر�س��م �سيا�س��ة املراجعة الد�س��تورية .وبالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ،يناق���ش ه��ذا الف�ص��ل ت��وازن الق��وى ب�ين ال�س��لطة الق�ضائي��ة وال�س��لطات الأخ��رى .ورغ��م الأهمي��ة الكبرية
لإ�ستقالل الق�ضاء ،تعد امل�ساءلة وال�شفافية فيما يتعلق بالأحكام القانونية �ضرورية � ً
أي�ضا .و�أخ ًريا ،يتناول الف�صل
�أح��د عنا�ص��ر الهي��كل الداخل��ي لل�س��لطة الق�ضائي��ة وال��ذي ي�ش��كل �أهمي��ة خا�ص��ة يف �س��ياقات االنق�س��ام :التعددي��ة
القانوني��ة و�إمكاني��ات التعاي���ش املتناغ��م للنظ��م القانوني��ة املتعددة يف ظل د�س��تور واحد.
اجل��دول رق��م  .7الق�ضاي��ا املرتبط��ة بال�س��لطة الق�ضائي��ة والت��ي ي�س��لط الف�ص��ل ال�ساد���س عليه��ا
ال�ضوء
الق�ضايا
 .1دور ال�سلطة
الق�ضائية

الأ�سئلة
•ما هو دور ال�سلطة الق�ضائية؟
•كيف ت�سهم ال�سلطة الق�ضائية يف �ضمان حكم القانون؟
•ما هي ال�ضوابط والتوازنات املوجودة بني ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطات الأخرى؟

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .3ال�سلطات
الق�ضائية

 .4اال�ستقالل
وامل�ساءلة
الق�ضائية
 .5التعددية
القانونية

 7-3-5الفصل السابع :االشكال الالمركزية للحكومة

تت�شكل الالمركزية عاد ًة ل�سببني�( :أ) لتحديد �أقرب موقع لتقدمي اخلدمات للنا�س ،لأغرا�ض الكفاءة وامل�ساءلة؛
(ب) لتعزي��ز االن�س��جام ب�ين املجموع��ات املتنوع��ة داخ��ل البل��د ،الأمر الذي ي�س��مح بدرجة حمددة من اال�س��تقاللية
واحلكم الذاتي .وقد تدعم الالمركزية التعاي���ش ال�س��لمي بني خمتلف الثقافات واجلماعات والأديان ،ال�س��يما يف
املجتمع��ات التي مزقتها ال�صراعات العنيفة.
وت�ش��تمل الالمركزي��ة عل��ى عن�ص��ري الر�س��مية واملو�ضوعي��ة .ويتن��اول عن�ص��ر الر�س��مية التكوي��ن البني��وي للحكومة،
يف ح�ين يهت��م العن�ص��ر املو�ضوع��ي بالعم��ق الفعل��ي ل�سيا�س��ة الالمركزي��ة ،ورمب��ا القيا���س ب�ش��كل �أف�ض��ل م��ن حي��ث
الالمركزي��ة الإداري��ة وال�سيا�س��ية واملالي��ة .واجل��دول  8يلق��ي ال�ض��وء عل��ى اال�س��ئلة الت��ي عاجله��ا الف�ص��ل اخلا���ص
بالالمركزي��ة ،وق��د ي�س��اعد وا�ضع��ي الد�س��اتري يف حتدي��د الق�ضاي��ا ذات ال�صل��ة ب�س��ياقاتهم املعني��ة وببلده��م.

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .2املراجعة
الد�ستورية

•ما هو دور ال�سلطة الق�ضائية يف �إنفاذ �ضمانات الد�ستور؟
•ما هي القوانني والقرارات التي ميكن مراجعتها يف �إطار املراجعة الد�ستورية؟
•�أي املحاكم ميكنها ممار�سة املراجعة الق�ضائية؟
•ما هي الظروف التي تتم فيها املراجعة؟
•متى تتم عملية املراجعة الد�ستورية؟
•ما هو دور ال�سلطة الق�ضائية يف �سن القوانني؟
•ما هو دور ال�سلطة الق�ضائية يف تعديل الد�ستور؟
•ما هي ال�ضوابط التي ميكن لل�سلطة الق�ضائية ممار�ستها على الفروع الأخرى؟
•ما هي ال�سلطة الق�ضائية امل�شاركة يف �إدارة االنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية؟
•ما �أهمية اال�ستقالل الق�ضائي؟
•ما هي الآليات املوجودة ل�ضمان م�ساءلة ال�سلطة الق�ضائية؟
•كيف يتم اختيار الق�ضاة؟ ومن يختارهم؟ ووف ًقا لأي معايري؟
•ما هي مدة اخلدمة املحتملة للق�ضاة؟
•كيف ُيعزل الق�ضاة؟
•كيف ميكن لد�ستور �أن ي�ضم �أنظمة قانونية متعددة؟
•كيف ت�سهم التعددية القانونية يف م�شروعية النظم القانونية؟
•ما الذي يحدث عندما تت�صارع النظم القانونية املوجودة مبوجب د�ستور؟

اجلدول رقم  .8ق�ضايا املركزية والأ�سئلة ذات ال�صلة بها كما يو�ضحها الف�صل ال�سابع
الق�ضايا

 .1م�ستويات
احلكومة

 .2تر�سيم احلدود
االقليمية

الأ�سئلة
•كم عدد م�ستويات احلكومة املوجودة وملاذا؟ امل�ستوى الوطني واملناطق فقط �أم
يجب �أن يكون هناك م�ستويات �إ�ضافية (حكومة حملية على �سبيل املثال)؟
•كم عدد م�ستويات الإدارة التي يجب �أن تكون موجودة لت�سهيل تنفيذ �سيا�سات
احلكومة؟
•هل يجب �إدخال م�ستوى احلكومة ب�شكل متناظر على م�ستوى البالد �أو ب�شكل
غري متناظر يف بع�ض املناطق فقط؟
•�إذا كان هناك �أكرث من م�ستويني للحكومة (امل�ستوى الوطني واملناطق) ،فهل
يتم �إر�ساء وتنظيم كافة م�ستويات احلكومة ب�شكل مبا�شر يف الد�ستور؟
•�أم يجب �أن يكون للم�ستوى الإقليمي �سلطة حتديد امل�ستويات الإ�ضافية الأدنى
للحكومة �أو الإدارة وتعريف حدودها ونقل االخت�صا�صات و� /أو نقل املوارد؟
•�أو يجب �أن يكون هناك طريق متو�سط -بع�ض القواعد الإلزامية �أو التنظيمية
الأ�سا�سية يف الد�ستور عالوة على بع�ض جوانب املرونة بالن�سبة للمناطق؟
•ما هي املعايري التي �ست�ستخدم (عرقية ،لغوية ،دينية ،جغرافية ،تاريخية،
اقت�صادية ،وحدات �إدارية موجودة م�سب ًقا� ،صراعات حمتملة ،معايري �أخرى،
متغريات جتمع بني هذه املعايري)؟
•هل يكون هناك حد �أدنى للمتطلبات (حد �أدنى لعدد املناطق ،حد �أدنى حلجم
ال�سكان ،حد �أدنى مل�ستوى املوارد)؟
•هل يتم حتديد معايري املناطق الإقليمية يف الد�ستور �أم تكون جمرد معايري
مدرجة يف الد�ستور؟
•هل يكون ل�سكان الأقاليم املعنية كلمة يف عملية التخطيط؟ وهل يكون للأقليات
داخل املناطق كلمة يف عملية التخطيط؟
•هل تكون هناك حدود زمنية من�صو�ص عليها يف الد�ستور (ن�صو�ص و�أحكام
انتقالية) لتقرير �إن�شاء �أقاليم؟
•هل يت�ضمن الد�ستور �إجراء ًا لتغيري حدود املناطق� ،أو �إن�شاء مناطق جديدة� ،أو
لدمج مناطق؟
•�إذا كانت الإجابة بنعم ،فمن يتوىل املبادرة بتغيري احلدود وكيف يتم تغيريها؟
•من يكون له كلمة يف الإجراء -امل�ستوى الوطني �أم املناطق املعنية �أم الأقليات
داخل املناطق املعنية �أم جميع ه�ؤالء؟
•هل تكون هناك معايري خا�صة مثل احلد الأدنى حلجم ال�سكان ،والقابلية للنمو
االقت�صادي لتحديد عملية تغيري احلدود؟
•هل تكون هناك متطلبات خا�صة ب�ش�أن الأغلبية �أو �إجراءات للت�شاور �أو
ا�ستفتاءات؟
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 .3عمق
الالمركزية

• ماهي درجة الالمركزية االدارية املتوقعة بالن�سبة للوحدات الفرعية؟
•هل يتم تفوي�ض الق�ضايا �إىل م�ستويات �أدنى من الإدارة من �أجل تي�سري تنفيذ
ال�سيا�سات؟
•�أم يكون للوحدات الفرعية �سلطة اختيار كيفية التعامل مع الق�ضايا؟
•هل يكون م�ستوى الالمركزية الإدارية متنا�س ًبا على م�ستوى البالد �أم غري
متنا�سب ،مع الأخذ يف االعتبار وجود �أقليات يف بع�ض املناطق؟
•ما هي درجة الالمركزية ال�سيا�سية املتوقعة للوحدات الفرعية؟
•هل تكون الوحدة الفرعية قادرة على انتخاب امل�س�ؤولني عن تنفيذ ال�سيا�سات
الوطنية؟
•�أم تتوىل الوحدات الفرعية � ً
أي�ضا انتخاب جمل�س ت�شريعي ل�سن القوانني ذات
ال�صلة فيما يتعلق بالق�ضية حمل الدرا�سة (يتطلب عملية انتقالية بالإ�ضافة �إىل
المركزية �إدارية)؟
•ما م�ستوى الالمركزية املالية املتوقع للوحدات الفرعية؟
•ما احلد الأدنى من املوارد الذي حتتاجه م�ستويات احلكومة املعنية ملمار�سة
�سلطاتها؟
•ما م�صادر الدخل التي �سيتم تخ�صي�صها مل�ستويات احلكومة املختلفة؟
•هل يتم تقا�سم قواعد الإيرادات �أم حتويلها ح�صر ًيا �إىل م�ستوى واحد فقط؟
•من يتوىل فر�ض �ضرائب على دخل الأفراد وال�شركات واملبيعات واخلدمات
والأرا�ضي واملركبات �ضمن �أ�شياء �أخرى؟
•كيف يتم حتديد معدالت ال�ضرائب والر�سوم والإتاوات ومن يتوىل حتديدها؟
•هل تكون هناك مناف�سة مالية بني الوحدات الفرعية والأعباء املالية املختلفة
للمواطنني؟
•كيف تُوزع الإيرادات؟ من يتوىل م�س�ؤولية توزيع الإيرادات؟ هل تكون هناك منح
م�شروطة وغري م�شروطة؟ هل يتم تنظيم القواعد /احل�ص�ص اخلا�صة بالتوزيع
يف الد�ستور؟ هل هناك �آليات مراجعة دورية لإعادة تعديل توزيع الإيرادات؟
•كيف ميكن التعامل مع االختالفات يف القدرة املالية وتكاليف توريد اخلدمات
اخلا�صة بالأقاليم؟ هل تكون هناك �آليات للت�سوية؟ كيف تتم الت�سوية؟ و�إىل �أي
درجة؟ ومن يقوم بها؟ ومن يقرر القيام بها؟

 .4تنظيم
الالمركزية

•�إذا كان للوحدات الفرعية حق التنظيم الذاتي ،فهل ين�ص الد�ستور على تنظيم
م�ؤقت �إىل �أن تتمكن الأقاليم من اتخاذ قرار ب�ش�أن تنظيمها اخلا�ص؟
•�أم يتم تعريف التنظيم الداخلي للوحدات الفرعية يف الد�ستور (والقوانني
الوطنية)؟
•�أم �أن الد�ستور ين�ص على معايري وتوجيهات للوحدات الفرعية ب�ش�أن كيفية
تنظيم نف�سها �أو توفري �أ�شكال خمتلفة من التنظيم لتختار الوحدات الفرعية
من بينها؟
•ما نوع ال�سلطات احل�صرية التي ميلكها امل�ستوى الوطني /امل�ستوى الإقليمي �أو
حتى امل�ستوى املحلي؟
•ما �أنواع ال�سلطات املتزامنة؟ ما اللوائح ال�سائدة يف حالة التنظيم على امل�ستوى
الوطني واملناطق؟
•هل تكون هناك �سلطات م�شرتكة على �سبيل املثال يتوىل امل�ستوى الوطني
حتديد ال�سيا�سة �أو املعايري يف حني يتوىل امل�ستوى الإقليمي �إدارة و�سن النظم
الداخلية؟
•ما هي املعايري املنطبقة على توزيع ال�سلطات؟ ومن يحددها؟
•ما هي ال�صالحيات التي تتمتع ب�أهمية خا�صة بالن�سبة للم�ستويات الأدنى من
احلكومة ،على �سبيل املثال حلماية الهوية اخلا�صة بها؟
•هل يكون لكافة الوحدات الفرعية نف�س حجم ال�صالحيات �أم �أن عدم التماثل
�أمر ممكن؟
•كيف تُدرج ال�صالحيات يف الد�ستور ،على �سبيل املثال يف جداول؟
•ملن تخول ال�صالحيات املتبقية (�أي ال�صالحيات التي مل يتطرق اليها
الد�ستور) ،اىل احلكومة املركزية �أم الأقاليم؟
•هل يتم تقا�سم كافة ال�صالحيات بطريقة متنح لل�سلطة الت�شريعية الوطنية
�صالحية �صياغة قانون يف حني يكون من اخت�صا�ص ال�سلطة التنفيذية للوحدة
الفرعية تنفيذ ذلك القانون؟
•هل تكون هناك �سلطة ق�ضائية على م�ستوى الوحدات الفرعية؟
•�إذا كان الأمر كذلك ،فكيف يتم تنظيمها؟ وما هي عالقة ال�سلطة الق�ضائية
الإقليمية بال�سلطة الق�ضائية الوطنية (منف�صلة تقري ًبا �أم من�صو�ص عليها
جمي ًعا وف ًقا للقانون الوطني �أم تتوىل املناطق �إن�شاء حماكم ذات م�ستوى �أدنى
وتتوىل ال�سلطة املركزية �إن�شاء حماكم ذات م�ستوى �أعلى)؟
•�إىل �أي مدى يكون للم�ستوى الوطني �إمكانية تفوي�ض ال�صالحيات �إىل الوحدات
الفرعية؟ وهل يكون للم�ستوى الوطني �إمكانية تفوي�ض ال�صالحيات فقط �إىل
بع�ض املناطق املختارة؟ و�إىل �أي مدى يكون للوحدات الفرعية �إمكانية تفوي�ض
ال�صالحيات �إىل ال�سلطة املركزية �أو �إىل م�ستويات �أدنى من احلكومة؟
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� .6آلية ت�سوية
النزاعات حلزمة
الالمركزية

•ما نوع �آليات ت�سوية النزاعات املتوقعة؟ هل تكون هناك حماكم خا�صة �أم
حماكم منتظمة �أم اخت�صا�ص مبا�شر للمحكمة العليا لت�سوية نزاعات خا�صة؟

* هذا منوذج معدل ومعاد ت�صميمه م�أخوذ من “خريطة طريق نحو الفيدرالية” يف:
Töpperwien, Nicole, ‘Input Papers on Federalism prepared for the Nepali Swiss Forum on Federalism’ (no publisher, no
>date), available at <http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/ressources/resource_en_178456.pdf

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .5ال�ضمانات
القانونية حلزمة
الالمركزية

•هل يكون هناك �آلية من�صو�ص عليها ت�ستلزم موافقة املنطقة يف حالة تعديل
حزمة الالمركزية؟
•يف حالة نقل ال�سلطات الأ�سا�سية �إىل امل�ستوى املحلي ،هل تعترب موافقتها على
النقل �ضرورية وكذلك على التعديل �أي�ضا؟

 .6الخاتمة

ميث��ل بن��اء الد�س��تور عملي��ة �سيا�س��ية عر�ض��ة للظ��روف ال�س��ائدة .فف��ي ح�ين يح��اول وا�ضع��و الد�س��اتري تخطي��ط
العمليات والنتائج املو�ضوعية التي �ستحظى بال�شرعية وتتعامل مع امل�شكالت ق�صرية وطويلة الأمد ،يبقى امل�ستقبل
املنتظر غري م�ؤكد .وقد يتوقف جناح بناء الد�ستور على عوامل خارجة عن الد�ستور يف حد ذاته .غري �أنه ب�إمكان
وا�ضعي الد�س��اتري الت�أثري على كيفية ر�س��م �سيا�س��ة العملية و�ش��موليتها ب�ش��كل خا�ص� ،إىل جانب احلد من االحتكار
ال�سيا�س��ي من قبل جمموعات قليلة .قد ت�ؤدي البداية ال�صحيحة �إىل زخم كبري لالنتهاء من عملية بناء الد�س��تور
بنج��اح ،الأم��ر ال��ذي يف�ضي �إىل تنفيذ د�س��تور يعمل على النحو الواجب.
وينبغ��ي عل��ى امل�ش��اركني يف بن��اء الد�س��تور توق��ع مواجه��ة ع��دد م��ن التحدي��ات عند ال�ش��روع يف عملية بناء الد�س��تور،
والتي قد تظهر يف �أ�ش��كال متعددة .ومتثل هذه التحديات �س��ياقات حمددة را�س��خة يف تاريخ الدولة �أو يف الظروف
قدما يف تنفي��ذ العملية .وميكن
املبا�ش��رة الدافع��ة لعملي��ة بن��اء الد�س��تور ،كم��ا �س��تظهر حتديات �أخرى �أثن��اء امل�ضي ً
للقائم�ين عل��ى بن��اء الد�س��تور حتدي��د التحديات العامة واخلا�صة وو�ضع خط��ة للت�صدي لها منذ البداية.
وم��ن املرج��ح �أن تخل���ص عملي��ات بن��اء الد�س��تور الت��ي ت�ش��تمل عل��ى كاف��ة املجموع��ات ال�ش��رعية واجله��ات الفاعل��ة
و�أن�ص��ار �إدراج الدميقراطي��ة �إىل خي��ارات م�ؤ�س�س��ية م��ن �ش��أنها تعزي��ز عملي��ة بن��اء الد�س��تور بالإ�ضاف��ة �إىل �إع��داد
د�س��تور يتبن��ى النظ��ام الدميقراط��ي .وم��ن خ�لال معرف��ة ذل��ك يك��ون وا�ضعو الد�س��اتري يف موقف ميكنه��م من و�ضع
معاي�ير لقيا���س نوعي��ة �أو م�س��توى بن��اء د�س��تور دميقراط��ي ،يقوم على ال�ش��مول وامل�ش��اركة.
وق��د ال يق��وم الد�س��تور بح��ل وت�س��وية كاف��ة الق�ضاي��ا املادي��ة .وميك��ن للممار�س�ين مناق�ش��ة ماهية الق�ضاي��ا التي يجب
�أن ت��درج يف الد�س��تور وعل��ى �أي م�س��توى م��ن التف�صي��ل .ويتمت��ع املمار�س��ون باحلري��ة املطلق��ة يف تخطي��ط الد�س��اتري
وف ًق��ا للحك��م املحل��ي .وق��د يحت��اج وا�ضع��و الد�س��اتري �إىل مواجهة املف�س��دين بحيث يت�س��نى دخول الد�س��تور �إىل حيز
التنفي��ذ م�ؤي��دً ا بثق��ة جمموع��ة وا�س��عة م��ن اجله��ات الفاعل��ة ،وذل��ك لل�س��ماح برت�س��يخ وحت�ص�ين امل�ؤ�س�س��ات العام��ة
واحلكومية� .أخ ًريا ،قد يحتاج وا�ضعو الد�ساتري � ً
أي�ضا �إىل التعامل مع التوقعات والتطلعات ،ال�سيما املهم�شة منها:
يف حني �أن حتقيق و�إحراز دعم فعلي قد يتطلب تو�س��يع يف �ش��بكات الأمان الرئي�س��ة� ،إال �أن �إ�ش��راكهم ودجمهم يف
التيار قد ي�س��تغرق بع�ض الوقت.

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

ت�صريح من �أحد املمار�سني
“�صياغ��ة الد�س��تور ه��ي ممار�س��ة يق��وم به��ا امل�ؤرخ��ون وعلم��اء االجتماع وعلم��اء الأنرثوبولوجيا والفال�س��فة
والكتاب وال�شعراء  -وكذلك جميع الرجال والن�ساء الذين عانوا من الظلم عرب الأجيال وميلكون ال�شجاعة
للإف�صاح عن �أفكارهم و�صياغتها يف كلمات ملزمة؛ ويعد ترك الأمر لل�سيا�س��يني املحرتفني مبثابة دعوة
للدخ��ول يف تعقي��دات �أخالقي��ة؛ ويع��د ت��رك الأمر لرجال القانون وحده��م مبثابة دعوة للتجرد من املعايري
أيالما”.
درو�سا �أ�شد � ً
ب�شكل ال �إن�ساين .وميكن للتاريخ تلقيننا ً

توركواتو جاردمي ،الوزير ال�سابق وامل�ست�شار الد�ستوري يف اللجنة الد�ستورية ،الربازيل.



الهوامش
 ١فيما يلي بع�ض التواريخ التي تو�ضح عملية بناء الد�ستور منذ ا�ستقالل كو�ستاريكا:
 اال�ستقالل عن �أ�سبانيا عام 1821 ع�ضوية يف جمهورية �أمريكا الو�سطى الفيدرالية من عام  1823وحتى عام 1840 د�ستور  ،1825القانون الأ�سا�سي لدولة كو�ستاريكا د�ستور  ،1844د�ستور دولة حرة وذات �سيادة لكو�ستاريكا د�ستور  ،1847د�ستور دولة كو�ستاريكا د�ستور  ،1848وهو ما يطلق عليه � ًأي�ضا “الد�ستور اال�صالحي”
 د�ساتري الحقة �أعوام1949 ،1917 ،1871 ،1869 ،1859 :Universidad de Costa Rica, Constituciones políticas de Costa Rica 1821-2010 (2010),
<http://esociales.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=46
&Itemid=193>; Obregón Quesada, Clotilde, Colección: Las constituciones de Costa
Rica (5 vols) (2009).

 ٢مت اعتم��اد �أول د�س��تور يف بوليفي��ا يف  19ت�ش��رين الثاين/نوفم�بر  1826م��ن قب��ل اجلمعي��ة الت�أ�سي�س��ية (االتفاقي��ة
الد�س��تورية جلمهوري��ة بوليفي��ا)؛ �أع��دت بوليفي��ا ع��دة د�س��اتري الحق��ة �أع��وام,1851 ,1843,1839 ,1834 ,1831 :
 1875 ,1871 ,1868 ,1861وغريه��ا ،انظ��ر املواق��ع �أدن��اه:
><http://www.constituyentesoberana.org/info/?q=historia-constituciones-bolivia
><http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/ constituciones.shtml

 ٣ن�ش��طت دول �ش��رق �أوروب��ا � ً
أي�ض��ا ب�ش��كل متزاي��د يف عملي��ات بن��اء الد�س��اتري واعتم��دت العدي��د م��ن ال��دول د�س��اتري
جديدة �أثناء العقدين املا�ضيني ،مثل بيالرو�س وبلغاريا وجمهورية الت�شيك و�إ�ستونيا وكازاخ�ستان ،وقريغيز�ستان،
وليتواني��ا ،وروماني��ا ،ورو�س��يا ،و�س��لوفينيا  ,Ludwikowski, Rett R.و�ض��ع الد�س��تور يف �إقلي��م كان خا�ض ًع��ا
لل�س��يطرة ال�س��وفيتية �س��ابق ًا( ،دوره��ام ،ن��ورث كاروالين��ا :مطبعة جامعة دي��وك.)1996 ،
 ٤الأمم املتح��دة“ ،م�س��اعدة الأمم املتح��دة يف عملي��ات بن��اء الد�س��اتري” ،مذك��رة توجيهي��ة للأم�ين العام (ني�س��ان/
�أبريل  ،2009ال يوجد رقم للم�س��تند) ،متاح على املوقع التايل:
_<http://www.unrol.org/doc.aspx?n=Guidance_Note_United_Nations_Assistance_to
>Constitution-making_Processes_FINAL.pdf



الكلمات الرئيسة
الرتتيب��ات امل�ؤقت��ة ،دور اجله��ات الدولي��ة الفاعل��ة ،اجله��ات اخلارجي��ة الفاعل��ة ،ال��دول اله�ش��ة ،ه�شا�ش��ة الدول��ة،
العدالة االنتقالية ،حكومة الوحدة الوطنية ،الت�شريع و�سن القوانني ،اال�ستفتاء ال�شعبي� ،إ�صدار قانون ،امل�شاركة،
اجلمعية الت�أ�سي�س��ية.

مصادر إضافية
�ش��اركت العدي��د م��ن امل�ؤ�س�س��ات يف البح��ث وط��رح خي��ارات املعرف��ة للمناق�ش��ة العلني��ة .تخ�ص�ص��ت بع���ض م��ن تل��ك
اجله��ات الفاعل��ة يف جم��االت �سيا�س��ية بعينه��ا �أو عمل��ت يف جم��االت معين��ة فح�س��ب .ت�ش��تمل امل��وارد الإ�ضافي��ة التي
من �ش��أنها دعم عمل املمار�س�ين على ما يلي:
•

برنامج الأمم املتحدة ملنع الأزمات والتعايف منها

<>/http://www.undp.org/cpr

يعمل برنامج الأمم املتحدة ملنع الأزمات والتعايف منها على م�ساعدة البلدان يف مواجهة العنف وال�صراعات عن
طري��ق تق��دمي الدع��م للح��د م��ن املخاطر والوقاية منه��ا والتعايف منها .ويت�ضمن املوقع الإلك�تروين برامج وم�صادر
تتعل��ق بالتع��ايف املبك��ر م��ن الأزم��ات وامل�س��اواة بني اجلن�س�ين وحكم القان��ون وبناء الدول .ويحت��وي � ً
أي�ضا على “دليل
عمل��ي” لتقيي��م االحتياجات يف حاالت ما بعد ال�صراعات.
•

مركز عمليات ال�سالم واال�ستقرار ملا بعد النزاع التابع ملعهد الواليات املتحدة لل�سالم

< http://www.usip.org/programs/centers/center-post-conflict-peace-and-stability-
>operations

�أن�ش��أ معه��د الوالي��ات املتح��دة لل�س�لام ،وه��و منظم��ة م�س��تقلة ممول��ة م��ن الكوجنر���س الأمريك��ي ،مرك��ز عملي��ات
ال�سالم واال�ستقرار ملا بعد النزاع بغر�ض �إجراء الأبحاث وحتديد �أف�ضل املمار�سات ودعم جهود التدريب والتعليم
وتطوير �أدوات عمليات ال�س�لام واال�س��تقرار ملا بعد النزاعات  .ميتلك املعهد � ً
أي�ضا برنامج و�إ�صدارات عن �إر�س��اء
ال�س�لام وحكم القانون وبناء الد�س��اتري من �أجل تعزيز اال�س��تقرار يف املناطق املت�ضررة من النزاع يف العامل.
•

ConstitutionNet

<>http://www.constitutionnet.org

ت�أ�س�س��ت �ش��بكة  ،ConstitutionNetوه��ي مرج��ع عامل��ي عل��ى �ش��بكة الإنرتن��ت ،كمب��ادرة م�ش�تركة ب�ين امل�ؤ�س�س��ة
الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات ومنظم��ة  ،Interpeaceوتق��وم عل��ى �ش��ؤونها امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة
واالنتخاب��ات بتموي��ل م��ن حكوم��ة الرنوي��ج .وته��دف �إىل خدم��ة احتياجات املعرف��ة ملجموعة متنامية من امل�ش��اركني
يف بن��اء الد�س��اتري .ويق��دم املوق��ع الإلك�تروين ن�س��خة �إلكرتوني��ة م��ن ه��ذا الدلي��ل بالإ�ضاف��ة �إىل �إمكاني��ة الو�ص��ول
ومعلوم��ات ع��ن �أدوات معرفي��ة �أخ��رى مب��ا يف ذل��ك منه��ج تدريب��ي و�أوراق مناق�ش��ة ومكتب��ة افرتا�ضي��ة ت�ض��م م��واد
جممع��ة م��ن عملي��ات منتق��اة على م�س��توى العامل.


•

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

<>http://www.idea.int

امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات ه��ي منظم��ة حكومي��ة دولي��ة تدع��م الدميقراطي��ة امل�س��تدامة عل��ى
م�ستوى العامل .وتتمثل مهمتها يف دعم التغيري الدميقراطي امل�ستدام عن طريق تقدمي املعرفة املقارنة وامل�ساعدة
يف الإ�ص�لاح الدميقراط��ي والت�أث�ير عل��ى ال�سيا�س��ات وعملية ال�سيا�س��ة .يقدم املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�س��ة معلومات
عن عمليات بناء الد�ساتري الإقليمية ومقابالت مع ممار�سني وطنيني و�أداة حالة الدميقراطية التي قد ي�ستخدمها
املمار�س��ون لقيا���س �إدراك املواطنني جلوانب الق�صور التي تعرتي الدميقراطية مبا يف ذلك من زاوية د�س��تورية.
•

ConstibutionMaking.org

><http://www.constitutionmaking.org/

 ConstitutionMaking.orgه��و م�ش��روع م�ش�ترك ب�ين م�ش��روع الد�س��اتري املقارن��ة ومعه��د الوالي��ات املتح��دة
لل�س�لام .ويتمث��ل اله��دف م��ن امل�ش��روع يف تزوي��د امل�صمم�ين مبعلوم��ات منظم��ة ح��ول خي��ارات الت�صمي��م والن���ص
الد�س��توري .ويجم��ع املوق��ع الإلك�تروين للمنظم��ة م�صاد ًرا ويعد تقاري ًرا حول االجتاهات ال�س��ائدة يف جمال �صناعة
الد�س��اتري ويوفر من ًربا ملناق�ش��ة جمموعة وا�س��عة من الق�ضايا الد�س��تورية بالإ�ضافة �إىل قاعدة بيانات الد�س��اتري.
وه��و � ً
أي�ض��ا مدون��ة للتط��ورات الد�س��تورية ح��ول العامل.
•

جلنة البندقية

><http://www.venice.coe.int/webforms/events/

اللجن��ة الأوربي��ة للدميقراطي��ة م��ن خ�لال القان��ون ه��ي مركز فكري قانوين م�س��تقل يتعامل م��ع �إدارة املخاطر ومنع
الن��زاع وبن��اء الد�س��اتري .وه��و خم�ص���ص لن�ش��ر املث��ل العلي��ا القانوني��ة الأوربي��ة مب��ا يف ذل��ك الدميقراطي��ة وحق��وق
الإن�س��ان وحكم القانون عن طريق توجيه امل�ش��ورة للدول ب�ش��أن امل�س��ائل الد�س��تورية .ويقدم املوقع الإلكرتوين �آرا ًء
خا�ص��ة بال��دول ودرا�س��ات مقارن��ة ح��ول عمليات بناء الد�س��اتري الأوربية.
•

جامعة ريت�شموند

><http://confinder.richmond.edu/

تع��د جامع��ة ريت�ش��موند ،الت��ي تق��ع يف ريت�ش��موند بفريجيني��ا ،مقر �أداة البحث عن الد�س��اتري .وتق��دم قاعدة بيانات
الت��ي تعم��ل ع��ن طري��ق البح��ث للد�س��اتري واملواثي��ق والتعدي�لات وغريه��ا م��ن الوثائ��ق ذات ال�صل��ة رواب��ط لن�ش��رات
ر�س��مية لوثائق قانونية.



مسرد املصطلحات
Aggregation: The effect of concentrating
or centralizing power, usually creating
Hierarchies.
Basic structure approach: An approach
to constitution building which stresses
key government functions and prioritizes
establishing institutions that will exercise
governmental authority

 الت�أثري الناجت عن تركيز ال�سلطة �أو:التجميع
جتميعها على امل�ستوى املركزي مما ي�ؤدي عادة �إىل
.�إيجاد م�ستويات هرمية لل�سلطة
 �أ�سلوب لبناء الد�ساتري:�أ�سلوب الهيكل الأ�سا�سي
ي�ؤكد على الوظائف الرئي�سية للحكومة ويعطي �أولوية
.لإن�شاء م�ؤ�س�سات متار�س ال�سلطات احلكومية

Constituent Assembly: A body composed
of representatives, usually elected, for
the purpose of drafting or adopting a
constitution. It may also have secondary
legislative functions for practical reasons of
avoiding the existence of two concurrent
assemblies. (See also Constitutional
Convention)

 هيئة:اجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور
مكونة من ممثلني يتم اختيارهم عادة عن طريق
االنتخاب بغر�ض �صياغة �أو �إقرار د�ستور وقد ي�سند
ً � �إليها
أي�ضا وظائف ت�شريعية لأ�سباب عملية تتعلق
ً � بتجنب وجود جمعيتني يف نف�س الوقت (انظر
أي�ضا
.)االجتماع الد�ستوري

Constitution building: Processes that
entail negotiating, consulting on, drafting
or framing, implementing and amending
constitutions

 عمليات تت�ضمن التفاو�ض ب�ش�أن:بناء الد�ساتري
الد�ساتري �أو الت�شاور ب�ش�أنها �أو �صياغتها �أو و�ضع
.�أطرها وتنفيذها وتعديلها

Constitutional Convention: A formal
meeting of representatives or delegates
that is convened for purposes of framing or
amending a constitution and which, unlike
a constituent assembly, is not self-governing
or sovereign or legally autonomous,
but works with a specified mandate or
instruction from another body or group.

 اجتماع ر�سمي ملمثلني �أو:االجتماع الد�ستوري
مفو�ضني ُيعقد لأغرا�ض و�ضع الأطر اخلا�صة بد�ستور
معني �أو تعديله ويختلف عن اجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضع
الد�ستور يف �أنه ال يتمتع باحلكم الذاتي �أو ال�سيادة
�أو اال�ستقالل القانوين �إال �أنه يعمل مبوجب تكليف �أو
.تعليمات حمددة من هيئة �أو جمموعة �أخرى

Democracy: A system of government by
and for the people. Literally means ‘rule
by the people’. At a minimum democracy
requires: (a) universal adult suffrage;
(b) recurring free, competitive and fair
elections; (c) more than one serious
political party; and (d) alternative sources
of information. It is a system or form of
government in which citizens are able to
hold public officials to account.

 نظام للحكم من قبل ال�شعب ومن �أجل:الدميقراطية
 وتعني الرتجمة احلرفية لهذا امل�صطلح “حكم.ال�شعب
: وتتطلب الدميقراطية ما يلي كحد �أدنى.”ال�شعب
(�أ) اقرتاع عام لأفراد ال�شعب البالغني (ب) انتخابات
متكررة تت�سم باحلرية والتناف�س والنزاهة (ج) وجود
�أكرث من حزب �سيا�سي جاد (د) توافر م�صادر بديلة
 وهي نظام �أو �شكل من �أ�شكال احلكم.للمعلومات
.ي�ستطيع فيه املواطنون �إخ�ضاع امل�س�ؤولني للم�ساءلة

Disaggregation: The effect of dispersing
power, usually among multiple branches,
actors, or levels of government.

 الت�أثري الناجت عن توزيع ال�سلطة عادة بني:الف�صل
.فروع �أو �أطراف فاعلة �أو م�ستويات حكومية متعددة


Dispersal of power: The effect of assigning
or distributing power or authority to distinct
and multiple constitutional institutions,
offices or territorial levels, each more or
less autonomous of others, in order to
foster multiple levers of power and avoid its
concentration

 الت�أثري الناجت عن تكليف �أو توزيع:توزيع ال�سلطة
ال�سلطات �أو ال�صالحيات على م�ؤ�س�سات د�ستورية
متميزة ومتنوعة �أو م�ستويات �إقليمية يعمل كل منها
ب�شكل م�ستقل عن الآخرين بغر�ض دعم امل�ستويات
.املتنوعة من ال�سلطة وجتنب تركيزها

Human rights: Entitlements or claims that
individuals have and enjoy on the basis
of their humanity or human dignity and
individual freedom

 وجود جماعات �سيا�سية واقت�صادية:التنوع
واجتماعية وثقافية و�سكانية متميزة داخل جمتمع
.معني
 ائتالف حاكم ي�ضم:حكومة وحدة وطنية
الأحزاب ويوجد عادة يف مراحل الدميقراطية
االنتقالية �أو حاالت الطوارئ ويتم ت�شكيلها بغر�ض
.احلفاظ على اال�ستقرار الوطني
 �أ�سلوب لو�ضع �أطر التعديالت:ت�صميم متدرج
الد�ستورية من خالل �سل�سلة من الإجراءات التي قد
متتد عرب فرتة زمنية من �أجل التعامل مع ق�ضايا
منفردة يف كل مرة وهو يت�ضمن عاد ًة �إ�صالحات
.�إ�ضافية �أو متكررة
 �أ�سلوب لبناء الد�ساتري:الت�صميم االجمايل
يت�ضمن و�ضع �أطر الد�ستور ب�شكل �شامل بقدر الإمكان
يف �إجراء رئي�س واحد بد ًال من �إ�صالحات متنوعة
.ومنف�صلة متتد عرب فرتة زمنية
 اال�ستحقاقات التي يح�صل:حقوق الإن�سان
عليها الأفراد ويتمتعون بها على �أ�سا�س �إن�سانيتهم �أو
.كرامتهم الإن�سانية وحريتهم الفردية

Institutional interests: Interests held by
specific sections of the government
which they seek to advance during the
constitution-building process. Often, this
manifests itself in a government body or
other actor attempting to maximize or
protect its own power.

 امل�صالح التي حتتفظ بها:امل�صالح الد�ستورية
�أق�سام معينة يف احلكومة وت�سعى �إىل تطويرها �أثناء
 ويظهر هذا غال ًبا يف �صورة هيئة.عملية بناء الد�ستور
حكومية �أو طرف �آخر فاعل يحاول تعظيم �سلطاته
.اخلا�صة �أو حمايتها

Interim constitution: A constitution that
is considered to be in force for a limited
and usually fixed period and which is
commonly used to facilitate the framing of
a permanent constitution

ً  د�ستور يعترب:الد�ستور امل�ؤقت
نافذا لفرتة حمدودة
وعادة ما تكون حمددة وت�ستخدم ب�شكل عام لتي�سري
.عملية و�ضع �أطر د�ستور دائم

Diversity: The existence of distinct
political, economical, social, cultural and
demographic groups within a society
Government of national unity: A governing
coalition of parties, usually in transitional
democracies or emergency situations,
formed to maintain national stability
Graduated design: An approach to framing
constitutional changes through a series of
procedures that may be stretched over time
in order to deal with single issues at a time,
usually involving incremental or iterative
reform
Grand design: An approach to constitution
building that entails framing a constitution
as comprehensively as possible in one
major procedure rather than in multiple,
separate reforms stretched over time



Legal constitution: A constitution that is
emphasized as a supreme law binding on
all other laws and authorities, imposing
legal obligations, and is subject to judicial
enforcement

 د�ستور يتم الت�أكيد عليه كقانون:الد�ستور القانوين
،ملزما لكافة القوانني وال�سلطات الأخرى
ً �أعلى يكون
. ويخ�ضع للإنفاذ الق�ضائي،ويفر�ض التزامات قانونية

Legal legitimacy: The attribute or quality of
government or authority being accepted as
legitimate mainly because of conformity to
the law or legal process

 �سمات �أو خ�صائ�ص حكومة:ال�شرعية القانونية
�أو �سلطة يتم قبولها ب�إعتبارها حتظى بال�شرعية
.ب�سبب موافقتها للقانون �أو العملية القانونية

Moral legitimacy: The attribute or quality of
government or authority being accepted as
legitimate mainly because it enjoys moral,
religious or customary allegiance of the
people

Political legitimacy: The attribute of or
quality of government or authority being
accepted as legitimate mainly because it
retains the support of a majority

 �سمات �أو خ�صائ�ص:ال�شرعية الأخالقية
حكومة �أو �سلطة يتم قبولها ب�إعتبارها حتظى
بال�شرعية لأنها تتمتع بوالء �أخالقي �أو ديني �أو عريف
.لل�شعب
 د�ستور يتم الت�أكيد عليه:الد�ستور ال�سيا�سي
كت�سوية �سيا�سية خا�ضعة للإنفاذ من قبل امل�ؤ�س�سة
 والتي تكون عادة هيئة،التي متتلك �أكرب قوة �سيا�سية
.ت�شريعية �أو برملان
 �سمات �أو خ�صائ�ص حكومة:ال�شرعية ال�سيا�سية
�أو �سلطة يتم قبولها باعتبارها حتظى بال�شرعية لأنها
.حتظى بدعم الأغلبية

Popular participation: The involvement of
people in the constitution-building process,
through mechanisms such as consultation
meetings, public hearings and referendums

 م�شاركة ال�شعب يف عملية بناء:امل�شاركة ال�شعبية
الد�ستور من خالل �آليات منها االجتماعات الت�شاورية
.وجل�سات اال�ستماع العامة واال�ستفتاءات

Promulgation: The legal procedure,
usually a formal declaration, of effecting
or bringing into operational force, a new
constitution or law

 الإجراء القانوين لتفعيل �أو �إنفاذ:عملية الإ�صدار
د�ستور �أو قانون جديد وعادة ما يتم من خالل �إعالن
.ر�سمي

Referendum: A process by which people
vote in favour of or against a proposal to
introduce a change in the constitution or
other law. The result of a referendum may
be either binding or optional. Also known
as a plebiscite

 عملية ي�صوت من خالل ال�شعب ل�صالح:اال�ستفتاء
�أو �ضد مقرتح ب�إدخال تعديل على الد�ستور �أو قانون
. وقد تكون نتيجة اال�ستفتاء ملزمة �أو اختيارية.�آخر

Political constitution: A constitution that
is emphasized as a political settlement
subject to enforcement by the institution
that has the greatest political power, usually
a legislature or parliament

Rights-based approach: An approach to
constitution building which embraces
the rationale of the state as the protection
of rights and the welfare of citizens and
prioritizes giving effect to these rights in the
design of the government and constitution

 �أ�سلوب لبناء:الأ�سلوب القائم على احلقوق
الد�ساتري يدرج �ضمن �أ�س�س الدولة حماية احلقوق
ورعاية املواطنني ويعطي �أولوية لتفعيل هذه احلقوق
.يف ت�صميم احلكومة والد�ستور



Rule of law: A state of affairs whereby, or
a doctrine that holds that, no individual or
government is above the law and everyone
regardless of their social status is equal
before law. It is a condition in which every
member of society including its ruler
accepts the authority of the law.

 و�ضع قائم �أو عقيدة تن�ص على �أنه:حكم القانون
ال فرد �أو حكومة فوق القانون و�أن اجلميع مت�ساوون
.�أمام القانون بغ�ض النظر عن و�ضعهم االجتماعي
 مبا يف ذلك،وهي حالة يتقبل فيها كل فرد يف املجتمع
. �سلطة القانون،احلاكم

Spoilers: Actors who work against or
hinder potential agreements, including
constitutional provisions

 �أطراف يعملون �ضد االتفاقات املحتملة:املف�سدون
.�أو يعوقونها مبا يف ذلك الن�صو�ص الد�ستورية

Transitional justice: Legal and other
remedies or measures to redress grievances
and wrongs, such as violations of human
rights or acts of corruption, that were
committed in the past and which are
typically only used during periods of major
political change as a means to mark a
break with the past

 الإجراءات القانونية وغريها:العدالة االنتقالية
من �سبل الإن�صاف التي تهدف �إىل رد املظامل
 مثل انتهاكات حقوق الإن�سان �أو،و�إ�صالح الأخطاء
 وت�ستخدم،�أعمال الف�ساد التي ارتكبت يف املا�ضي
عادة فقط خالل فرتات التغيري ال�سيا�سي كو�سيلة
.رئي�سية لو�ضع حد فا�صل مع املا�ضي

Asymmetric decentralization: An
arrangement which distributes power
unequally or differently to different regional
governments

 �إجراء يعمل على:الالمركزية غري املتماثلة
توزيع ال�سلطة ب�صورة غري عادلة �أو متباينة على
.حكومات �إقليمية خمتلفة

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.

 توزيع ال�سلطات وال�صالحيات:الالمركزية
احلكومية بعيدً ا عن املركز الوطني على م�ؤ�س�سات
�أخرى �أو م�ستويات �أخرى من احلكومة �أو م�ستويات
 على امل�ستوى الإقليمي �أو املحلي �أو،�أخرى من الإدارة
 وبالتايل.على م�ستوى املحافظات على �سبيل املثال
 وتتمثل.مفهوما �إقليم ًيا
تُفهم الالمركزية ب�إعتبارها
ً
العنا�صر الثالثة املحورية لالمركزية يف الالمركزية
.الإدارية والالمركزية ال�سيا�سية والالمركزية املالية

Directive principles: Guidelines which set
out the fundamental objectives of the state
and generally sketch the means by which
governments can achieve them

 معايري �إر�شادية حتدد:املبادئ التوجيهية
الأهداف الأ�سا�سية للدولة وتر�سم ب�شكل عام الو�سائل
.التي ميكن للحكومات حتقيقها من خاللها

Dualism: The view of international law that
national and international legal systems are
distinct
Enforcement mechanisms: Laws or
arrangements that give officials the
necessary authority to ensure that
constitutional provisions are carried out



 ر�ؤية للقانون الدويل مفادها �أن:االزدواجية
.النظم القانونية الوطنية والدولية خمتلفة
 القوانني �أو الرتتيبات التي متنح:�آليات الإنفاذ
امل�س�ؤولني ال�سلطة الالزمة ل�ضمان تنفيذ الن�صو�ص
.الد�ستورية

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.

 نظام حكم يت�ألف من احتاد:النظام الفيدرايل
من امل�ؤ�س�سات �أو الواليات التي حتافظ على �سلطاتها
اخلا�صة ولكن تتخلى عن ال�سلطة �إىل حكومة فيدرالية
 وال ميكن مل�ستوى.مركزية يف بع�ض املجاالت املحددة
واحد من احلكومة القيام ب�شكل منفرد بتغيري التوزيع
القائم لل�سلطات �أو االخت�صا�صات احل�صرية على
 وي�ستلزم �أي تعديل لل�سلطة بني.امل�ستوى املحلي
امل�ستويات احلكومية موافقة كافة الأطراف املت�أثرة
.بهذا التعديل

Founding provisions: Provisions or a section
of a constitution dedicated to expressing the
foundational values of the state

 �أحكام �أو ف�صل معني يف د�ستور:�أحكام ت�أ�سي�سية
.خم�ص�صا للتعبري عن القيم الأ�سا�سية للدولة
يكون
ً

Framework constitutions: Brief constitutions
that can be useful in establishing firm
protections of certain basic rights and
principles, while leaving many processes
and details to be determined later through
political or judicial processes
Implied (derived) principles: Principles not
explicitly stated in the text of a constitution
that are often drawn from a perception of
the ‘true meaning’ or spirit of the text

 د�ساتري موجزة ميكن �أن تفيد:الد�ساتري الإطارية
يف �إر�ساء و�سائل حماية �صارمة حلقوق ومبادئ �أ�سا�سية
معينة ويف الوقت نف�سه ترتك العديد من العمليات
والتفا�صيل لتتحدد الح ًقا من خالل عمليات �سيا�سية �أو
.ق�ضائية
 مبادئ غري من�صو�ص:)مبادئ �ضمنية (م�شتقة
عليها �صراحة يف ن�ص د�ستور معني وت�شتق غال ًبا من
.فهم املعني احلقيقي لروح الن�ص

Monism: The view of international law that
domestic and international laws are united
into a single system

 ر�ؤية القانون الدويل التي مفادها �أن:الأحادية
.القوانني املحلية والدولية تتحد يف نظام فردي

Preamble: The introductory section of a
constitution, which usually describes the
purpose and intentions of the constitution

 اجلزء التمهيدي يف د�ستور معني:الديباجة
.وي�صف عادة غر�ض الد�ستور ومقا�صده

Reserved seats: Seats set aside for specific
minorities and/or women in the legislature.
Representatives from these reserved seats
are usually elected in the same manner as
other representatives, but are sometimes
elected only by members of the particular
minority community designated in the
electoral law/constitution.

 مقاعد خم�ص�صة لأقليات معينة:مقاعد حمجوزة
 وعادة ما يتم انتخاب. �أو ن�ساء يف الهيئة الت�شريعية/و
ممثلني من هذه املقاعد املحتجزة بالطريقة نف�سها
التي يتم بها انتخاب ممثلني �آخرين ولكن يف بع�ض
الأحيان ال يتم انتخابهم �إال من خالل �أفراد جمموعة
. الد�ستور/الأقلية املعينة املحددة يف قانون االنتخابات

Separation of powers: The distribution
of state power among different branches
and actors in such a way that no branch
of government can exercise the powers
specifically granted to another

 توزيع �سلطات الدولة بني فروع:ف�صل ال�سلطات
و�أطراف فاعلة خمتلفة بطريقة متنع فرع معني من
احلكومة من ممار�سة ال�سلطات املمنوحة ب�شكل خا�ص
.�إىل فرع �آخر


Women’s rights: Rights relating to women
such as equality in political and public life,
equality in employment, equality before the
law, and equality in marriage and family
relations
Affirmative action: A range of formal
measures mandated by law or official
policy, usually for a fixed or determined
period, in order to give preferential
treatment to specific individuals or groups
so as to bring them to the same level
as others, without intending thereby to
disadvantage others
Citizen rights: Rights that the individual has
on the basis of belonging to a state
Citizenship: A formal or legal status of
belonging to a state usually by being
born to citizens of that state or by being
conferred such status through formal
procedures

 احلقوق املرتبطة بالن�ساء مثل امل�ساواة:حقوق املر�أة
يف احلياة ال�سيا�سية والعامة وامل�ساواة يف التوظيف
وامل�ساواة �أمام القانون وامل�ساواة يف الزواج والعالقات
.الأ�سرية
 جمموعة من الإجراءات:العمل االيجابي
،الر�سمية املفرو�ضة مبوجب قانون �أو �سيا�سة ر�سمية
 بغر�ض منح،عادة لفرتة زمنية ثابتة �أو حمددة
معاملة تف�ضيلية لأفراد �أو جمموعات بعينها بحيث
يتم تو�صيلهم �إىل نف�س م�ستوى الآخرين دون
ا�ستهداف �إحلاق ال�ضرر بالآخرين مبوجب هذه
.الإجراءات
 احلقوق التي يتمتع بها الفرد على:حقوق املواطن
.�أ�سا�س االنتماء �إىل دولة
 و�ضع ر�سمي �أو قانوين باالنتماء �إىل دولة:املواطنة
وعادة ما يكون بحكم املولد ملواطني تلك الدولة �أو
.منح هذا الو�ضع من خالل �إجراءات ر�سمية

Civil rights: Rights related to participation
in an open civil society. Examples
include freedom from discrimination,
equal treatment before the law, the right
to freedom of the person and personal
integrity, the right to privacy, the right
to property, the right to fair trial and the
administration of justice, protection from
servitude and forced labour, freedom from
torture, the presumption of innocence, and
entitlement to due process in all situations
where one’s rights may be affected.

 احلقوق املرتبطة بامل�شاركة يف:احلقوق املدنية
 وتت�ضمن الأمثلة احلرية من.جمتمع مدين مفتوح
التمييز واملعاملة املت�ساوية �أمام القانون وحق ال�شخ�ص
يف احلرية والنزاهة ال�شخ�صية واحلق يف اخل�صو�صية
واحلق يف امللكية واحلق يف اخل�ضوع ملحاكمة عادلة
و�إقامة العدالة واحلماية من العبودية والعمل الإجباري
واحلرية من التعذيب وافرتا�ض الرباءة واحلق يف
�إجراءات عادلة يف كافة احلاالت التي قد تت�أثر فيها
.حقوق ال�شخ�ص

Customary international law: Rules
of international human rights and
humanitarian law that are considered to
be universally accepted and therefore
always legally binding in all situations, for
example, the prohibition of slavery

 قواعد حقوق الإن�سانية:القانون الدويل العريف
الدولية والقانون الإن�ساين التي تعترب مقبولة عامل ًيا
وبالتايل تكون ملزمة دائ ًما من الناحية القانونية يف
.كافة املواقف ومنها على �سبيل املثال حظر العبودية

Democratization: The process of creating
or improving a democracy, which
a constitution can aid by designing
institutions and processes which entrench
popular control, political equality and
human rights

 عملية �إر�ساء الدميقراطية:التحول الدميقراطي
�أو حت�سينها والتي ميكن لد�ستور معني �أن ي�ساعد
عليها من خالل ت�صميم م�ؤ�س�سات وعمليات تر�سخ
.الرقابة ال�شعبية وامل�ساواة ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان



ECOSOC rights: An acronym that refers to
economic, social and cultural rights, such
as those provided for in the International
Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights and other similar international
human rights instruments. These rights are
considered to relate to economic wellbeing, social welfare and enjoyment of
culture.
Gross violations: Large-scale or systemic
human rights abuses, often coupled with
state repression and state violence against
ordinary people
Human rights: Entitlements or claims that
individuals have and enjoy on the basis
of their humanity or human dignity and
individual freedom

:احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
م�صطلح ي�شري �إىل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية مثل تلك احلقوق املن�صو�ص عليها يف االتفاقية
الدولية اخلا�صة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وغريها من ن�صو�ص حقوق الإن�سانية
 وتعترب هذه احلقوق مرتبطة بالرفاه.الدولية املماثلة
.االقت�صادي والرعاية االجتماعية والتمتع بالثقافة
 انتهاكات وا�سعة النطاق �أو:انتهاكات ج�سيمة
منهجية حلقوق الإن�سان وتتزامن يف كثري من الأحيان
مع القمع الذي متار�سه الدولة والعنف الذي متار�سه
.الدولة �ضد الأفراد العاديني
 اال�ستحقاقات التي يح�صل:حقوق الإن�سان
عليها الأفراد ويتمتعون بها على �أ�سا�س �إن�سانيتهم �أو
.كرامتهم الإن�سانية وحريتهم الفردية

Obligation of conduct: An obligation of
the state to take measures and provide the
means to facilitate the fulfilment of the
ECOSOC rights

 بيئة يتمتع فيها الأفراد:ثقافة حقوق الإن�سان
العاديون بو�ضع ي�سمح لهم مبعار�ضة امل�س�ؤولني
احلكوميني ويحرتم فيها من يف ال�سلطة حقوق
.الإن�سان ب�شكل عملي
 احلقوق الفردية املنطبقة على:حقوق الأقلية
�أفراد �أقليات �إثنية �أو عرقية �أو طبقية �أو دينية �أو
ً �  ويق�صد بها:لغوية �أو جن�سية
أي�ضا احلقوق اجلماعية
.املمنوحة جلماعات الأقلية
 احلقوق التي حتمي من:احلقوق ال�سلبية
الإجراءات والقرارات غري املالئمة من قبل م�س�ؤويل
.احلكومة
 التزام من جانب الدولة:االلتزام بال�سلوك
باتخاذ تدابري وتوفري و�سائل لتي�سري تلبية احلقوق
.االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

Obligation of outcome: An obligation of the
state to see that measures undertaken fulfill
the ECOSOC rights, that is, have the desired
result

 التزام من جانب الدولة:االلتزام بالنتيجة
مبراقبة تلبية الإجراءات املنفذة للحقوق االقت�صادية
.واالجتماعية والثقافية وحتقيقها للنتيجة املرغوبة

Ombudsman: An official who is mandated
to receive complaints from the public
and enabled to inquire into them, usually
relating to behaviour of officials

 م�س�ؤول مكلف بتلقي �شكاوى من:�أمني املظامل
اجلمهور وله �صالحية التحقيق فيها والتي ترتبط
.عادة ب�سلوك امل�س�ؤولني

Human rights culture: An environment
where ordinary people are routinely in a
position to challenge public officials and
in which those in authority respect human
rights in practice
Minority rights: The individual rights
applied to members of racial, ethnic, class,
religious, linguistic or sexual minorities;
the collective rights accorded to minority
groups
Negative rights: Rights that protect
against improper action and decisions by
government officials



Positive rights: Rights which require
government officials to take certain actions
to support the fulfillment of freedoms
guaranteed by the law or the constitution

 احلقوق املرتبطة بامل�شاركة:احلقوق ال�سيا�سية
ال�سيا�سية مثل احلق يف الت�صويت والرت�شح يف
االنتخابات واالنتخاب وحرية ت�شكيل التجمعات
ال�سيا�سية واالن�ضمام �إليها وحرية التعبري واملعلومات
واحلق يف احل�صول على ال�ضمانات الد�ستورية لإعالم
.حر وم�ستقل
 تعمد ال�سماح لإجراءات:التمييز الإيجابي
التمييز الإيجابي مبنح ميزة ملجموعة معينة بالرغم
 ويربر،من �أن هذا �سيلحق �ضر ًرا مبجموعات �أخرى
هذا عادة من خالل احلاجة �إىل الق�ضاء على عدم
.امل�ساواة غري ال�شرعية وعك�س م�سارها
 احلقوق التي ت�ستدعي قيام:احلقوق الإيجابية
م�س�ؤويل احلكومة باتخاذ �إجراءات معينة لدعم تلبية
.احلريات امل�ضمونة مبوجب القانون �أو الد�ستور

Self-determination: The formal ability of a
group to govern itself or to claim the right
to take its own independent decisions over
its collective welfare and political destiny

 القدرة الر�سمية ملجموعة معينة:تقرير امل�صري
على حكم نف�سها �أو املطالبة باحلق يف اتخاذ قراراتها
.اخلا�صة ب�ش�أن رفاهها اجلماعي وم�صريها ال�سيا�سي

Political rights: Rights relating to political
participation such as the right to vote, to
stand for election and be elected, to freely
form and join political associations, to
freedom of expression and information,
and to institutional guarantees for free,
independent media
Positive discrimination: Deliberately
permitting affirmative action measures to
give an advantage to a specified group even
though this will is advantage others, usually
justified by the need to remove and reverse
illegitimate inequality

Solidarity rights: Rights that are meant to
be claimed and enjoyed collectively or
through membership of a society, within
communities, groups and associations
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.
Branches of government: Different
sections of authority and power within the
institutional design of a state. Traditionally
there are three different branches with
distinct powers in a modern state
(executive, legislative and judicial).
Collegial presidency: A system with more
than one person involved in running
presidential affairs, often used as a way to
accommodate diverse groups



 احلقوق التي يفرت�ض املطالبة:احلقوق التكافلية
بها �أو التمتع بها ب�شكل جماعي �أو من خالل ع�ضوية
جمعية داخل املجتمعات املحلية �أو اجلماعات �أو
.التجمعات
 م�ستوى اال�ستقالل الذي:الالمركزية الإدارية
تتمتع به الوحدات الفرعية احلكومية يف عالقتها
.باحلكومة املركزية يف �إدارة ال�ش�ؤون احلكومية
وتت�ضمن �أ�شكال الالمركزية الإدارية الق�ضاء على
.تركيز ال�سلطات وتفوي�ض ال�سلطات ونقل ال�سلطات
 �أق�سام خمتلفة من ال�سلطة:فروع احلكومة
.وال�صالحية داخل الت�صميم امل�ؤ�س�سي لدولة معينة
وت�شري املمار�سات التقليدية �إىل وجود ثالثة فروع
خمتلفة لها �صالحيات مميزة يف الدولة احلديثة
.)(تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية
 نظام ي�شارك فيه �أكرث من:الرئا�سة امل�شرتكة
�شخ�ص يف �إدارة ال�ش�ؤون الرئا�سية وي�ستخدم هذا النظام
.يف �أغلب الأحوال كو�سيلة ال�ستيعاب جمموعات متنوعة

De-concentration: Occurs when the central
government disperses responsibility for
implementing a policy to its field offices
without transferring authority

 يحدث عندما تقوم:عدم تركيز ال�سلطات
احلكومة املركزية بتوزيع امل�س�ؤولية عن تنفيذ �سيا�سة
.معينة على مكاتبها امليدانية دون نقل ال�سلطة

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.

 �آلية تقوم احلكومة املركزية:تفوي�ض ال�سلطات
مبوجبها ب�إحالة �سلطات اتخاذ القرارات وامل�س�ؤوليات
الإدارية عن وظائف عامة خمتلفة �إىل م�ستويات
.�أخرى من احلكومة على �أ�سا�س قابل للإلغاء
ويتنوع م�ستوى الرقابة وقد يت�ضمن درجة كبرية من
ال�سيطرة املركزية �أو رمبا يعمل على �إ�سناد مهمة
�إدارة وتنفيذ ال�سيا�سة ب�شكل كامل �إىل الوحدات
.الفرعية
 �أقوى �أ�شكال الالمركزية ويت�ضمن:نقل ال�سلطات
نقل �أو حتويل جمموعة من ال�سلطات �إىل حكومات
.�إقليمية �أو حملية

Devolution: The strongest form of
decentralization that involves the transfer or
shift of a portfolio of authority to regional
or local governments
Dual executive: A system with both a
President and a Prime Minister
Executive branch: The executive branch is
one of the three branches of government.
Its main task is to implement the laws.
Fiscal decentralization: The extent to
which governmental subunits are able to
undertake fiscal responsibilities, such as
revenue-raising and spending
Full recall: In constitutions providing for
full recall, both the initiative and the final
decision rests exclusively with the citizenry
Horizontal separation of authority: A
measure that explores options for deconcentrating power, either within one
branch of government (for example, a
collegial presidency in the executive
branch or a second chamber in the
legislature) or between branches of
government at the national level
Impeachment The process of bringing
legal charges against a high constitutional
authority, public official or judge, which
would authorize their removal

رئي�سا
ً  نظام ي�ضم:النظام التنفيذي املزدوج
.ورئي�سا للوزراء
ً للجمهورية
 الفرع التنفيذي واحد من ثالثة:الفرع التنفيذي
 وتتمثل مهمته الرئي�سية يف تنفيذ.فروع من احلكومة
.القوانني
 مدى قدرة الوحدات الفرعية:الالمركزية املالية
التابعة للحكومة على تنفيذ م�س�ؤوليات مالية مثل
.زيادة العائدات والإنفاق
 يف الد�ساتري التي تن�ص على:الإقالة الكاملة
 تقع كل من املبادرة والقرار النهائي،الإقالة الكاملة
.على املواطنني دون غريهم
 �إجراء ي�ستك�شف:الف�صل الأفقي لل�سلطة
اخليارات اخلا�صة بعدم تركيز ال�سلطات �سواء داخل
فرع واحد من احلكومة (رئا�سة م�شرتكة يف الفرع
التنفيذي �أو غرفة ثانية يف الهيئة الت�شريعية على
�سبيل املثال) �أو بني فروع احلكومة على امل�ستوى
.الوطني
 عملية توجيه اتهامات قانونية �ضد �سلطة:الت�شكيك
قا�ض والتي قد
ٍ د�ستورية عليا �أو م�س�ؤول حكومي �أو
.ت�ؤدي �إىل عزلهم


Legislating by decree: The ability of the
executive branch to make law, manifested
either as powers delegated from the
legislature or original constitutional
powers. In the former, the legislature itself
controls and may revoke at any time the
delegation of such authority.

 قدرة الفرع التنفيذي على �صياغة:الت�شريع بقرار
 والذي يظهر �إما يف �صورة �سلطات مفو�ضة،قانون
 ويف.من الهيئة الت�شريعية �أو �سلطات د�ستورية �أ�صيلة
احلالة الأوىل تتحكم ال�سلطة الت�شريعية نف�سها يف
.تفوي�ض هذه ال�سلطات ويجوز لها �إلغا�ؤه يف �أي وقت

Mixed recall: In a mixed recall, the
citizenry is involved only in one of the
steps of the process of recall, either
initiating it or deciding on it in a
referendum.

 يف الإقالة املختلطة ي�شارك:الإقالة املختلطة
املواطنون يف خطوة واحدة فقط من خطوات عملية
الإقالة �سواء املبادرة بها �أو البت فيها عن طريق
.اال�ستفتاء
 ت�صميم الفرع الت�شريعي بطريقة:النظام املختلط
.جتمع بني جوانب النظام الرئا�سي والنظام الربملاين

Mixed system: A design of the executive
branch that in some way combines aspects
of the presidential and parliamentary systems
Parliamentary system: The institutional
design of the government in which the
head of government is elected by the
legislature and is accountable to it

 الت�صميم امل�ؤ�س�سي للحكومة:النظام الربملاين
بطريقة ُينتخب فيها رئي�س احلكومة بوا�سطة الهيئة
.الت�شريعية ويخ�ضع للم�ساءلة �أمامها

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

 م�ستوى قدرة الوحدات:الالمركزية ال�سيا�سية
الفرعية احلكومية على تنفيذ الوظائف ال�سيا�سية
.للحكم مثل التمثيل

Presidential system: The institutional design
of the government in which the head of
state and the head of government are
typically the same individual who is directly
elected by the people for a fixed term
Recall: The competence of the electorate to
recall its representatives in the legislature
or the executive branch prior to the end of
their term. Depending on the involvement
of the citizens, a distinction is made
between full recall and mixed recall.
State of emergency: A temporary period
under which extraordinary powers
are granted, usually to the executive
branch, in order to deal with extenuating
circumstances that are deemed an
emergency
Vertical separation of authority: A measure
that explores options for allocating power
among various levels of government
through different forms of decentralization



 الت�صميم امل�ؤ�س�سي للحكومة:النظام الرئا�سي
بطريقة ي�شغل فيها ال�شخ�ص نف�سه من�صب رئي�س
الدولة ورئي�س احلكومة و ُينتخب مبا�شرة بوا�سطة
.ال�شعب لفرتة حمددة
 اخت�صا�ص جمهور الناخبني ب�إقالة ممثليه:الإقالة
يف الهيئة الت�شريعية �أو الفرع التنفيذي قبل انتهاء
 وهناك فرق بني الإقالة الكاملة والإقالة.مدة عملهم
.املختلطة بناء على م�شاركة املواطنني
 فرتة م�ؤقتة متنح مبوجبها �سلطات:حالة الطوارئ
 �إىل الفرع التنفيذي بغر�ض التعامل، عادة،ا�ستثنائية
.مع ظروف ا�ستثنائية تعد طارئة
 �إجراء ي�ستك�شف:الف�صل الر�أ�سي لل�سلطات
خيارات تخ�صي�ص ال�سلطات بني م�ستويات خمتلفة
.من احلكومة عرب �أ�شكال خمتلفة من الالمركزية

Veto:  The ability of an official or body to
block, impede or delay decision making or
the passage of legislation

 قدرة م�س�ؤول �أو جهة على منع �أو:حق النق�ض
.�إعاقة �أو ت�أجيل اتخاذ قرار �أو مترير ت�شريع

Absolute veto: A type of veto that blocks a
decision and cannot be overruled by any
other political actor

 الأطراف:الأطراف �صاحبة حق النق�ض
وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية مثل الغرف الت�شريعية الثانية �أو
الر�ؤ�ساء ممن لهم القدرة على نق�ض �إجراء ت�شريعي
.على �سبيل املثال
 نوع من حق النق�ض يحول دون:حق النق�ض املطلق
.اتخاذ قرار وال ميكن لأي طرف �سيا�سي �آخر رف�ضه

Amnesty/pardon: The excusing of political
and non-political criminal offences against
a government and the removal of related
penalties

 العفو عن اجلرائم اجلنائية ال�سيا�سية وغري:العفو
ال�سيا�سية املرتكبة �ضد حكومة ما و�إلغاء العقوبات
.املرتتبة عليها

Bicameral legislature: A legislature
composed of two chambers or houses

 هيئة:ال�سلطة الت�شريعية ثنائية املجل�س
.ت�شريعية تت�ألف من غرفتني �أو جمل�سني
 �إما �إجبارية �أو من�صو�ص، �آلية:ح�ص�ص املر�شحني
 ت�ستلزم �أن تكون ن�سبة معني من،عليها يف القانون
املر�شحني الذين يخو�ضون االنتخابات من فئة معينة
 كمجموعة عرقية �أو جن�سية �أو دينية �أو،من ال�شعب
.لغوية

Veto players: Political actors and
institutions, such as second legislative
chambers, or presidents, that have the
ability to veto, for example, legislative
action

Candidate quotas: A mechanism, either
voluntary or set out in law, which requires
that a certain proportion of the candidates
standing in an election must be from a
specific group of people, such as an ethnic
group, gender, religious group or linguistic
group
Checks and balances: A system that allows
each branch of government to exercise
limited control over other branches in order
to ensure proper and legal behaviour, as
well as a balance of political powers and
dynamics

 نظام يتيح لكل فرع من:ال�ضوابط والتوازنات
احلكومة ممار�سة �سيطرة حمدودة على فروع �أخرى
بغر�ض �ضمان �سلوك مالئم وقانوين بالإ�ضافة �إىل
.توازن القوى والأن�شطة ال�سيا�سية

Constitutional review (also judicial
review):The powers of a court to decide
upon the constitutionality of an act of the
legislature or the executive branch and
invalidate the act if it is determined to be
contrary to constitutional provisions or
principles

ً � املراجعة الد�ستورية (وتدعى
أي�ضا
 ال�سلطات املخولة ملحكمة:)باملراجعة الق�ضائية
ما للف�صل يف د�ستورية قانون �صادر عن الهيئة
الت�شريعية �أو الفرع التنفيذي و�إبطال القانون �إذا تبني
.�أنه خمالف للن�صو�ص �أو املبادئ الد�ستورية

Dissolution: The formal dismissal of the
legislature. Dissolution comes in three
forms (in addition to self-dissolution), the
boundaries of which depend on its source.
It can be a mandatory aspect of a specific
process, initiated by another institution, or
introduced by other actors.

 الإقالة الر�سمية للهيئة الت�شريعية وت�أتي:احلل
يف ثالث �صور (بالإ�ضافة �إىل احلل الذاتي) تعتمد
 وميكن �أن متثل جان ًبا.حدودها على م�صدر الإقالة
 �أو تتم مببادرة من م�ؤ�س�سة،�إجبار ًيا يف عملية معينة
. �أو تقرتحها �أطراف �أخرى،�أخرى


Double majority voting: A voting process
that requires two majorities, first an
ordinary majority and second a majority
within the minority members sitting in the
legislature. The procedure is often used on
sensitive issues
Electoral system: The part of the electoral
law and regulations which determines
how parties and candidates are elected
to a representative body. Its three most
significant components are the electoral
formula, the ballot structure, and the
district magnitude.
External appointments: The authority
of the executive to appoint members to
the legislature thereby diminishing the
institutional autonomy and independence
of the legislature
First Past The Post system: An electoral
system in which the candidate who
receives more votes than any other is
elected

 عملية ت�صويت:ت�صويت الأغلبية املزدوجة
 الأوىل �أغلبية عادية والثانية �أغلبية:ت�ستلزم �أغلبيتني
.داخل �أفراد الأقلية املوجودين يف الهيئة الت�شريعية
وي�ستخدم هذا الإجراء يف الق�ضايا احل�سا�سة يف
.�أغلب الأحوال
 جزء من قانون ولوائح:النظام االنتخابي
االنتخابات يحدد كيفية انتخاب الأحزاب واملر�شحني
 وتتمثل �أهم مكوناته الثالثة يف.يف هيئة ممثلة
ال�صيغة االنتخابية وهيكل االقرتاع وحجم الدوائر
.االنتخابية
 �سلطة الفرع التنفيذي:التعيينات اخلارجية
لتعيني �أع�ضاء يف الهيئة الت�شريعية وبالتايل تقلي�ص
.اال�ستقالل الد�ستوري للهيئة الت�شريعية
 نظام انتخابي:نظام الفوز ب�أغلبية الأ�صوات
يتم مبوجبه اختيار املر�شح الذي يح�صل على �أ�صوات
.�أعلى من �أي مر�شح �آخر

Investigation: A tool of legislative oversight
which allows the legislature to carry out a
systematic or formal inquiry into activities
of the executive branch. This power is
usually exercised through a committee or
special commission.

 �أداة رقابة ت�شريعية تتيح للهيئة الت�شريعية:التحقيق
�إجراء حتقيق منهجي �أو ر�سمي حول �أن�شطة الفرع
 ومتار�س هذه ال�سلطة عادة من خالل جلنة.التنفيذي
.�أو مفو�ضية خا�صة

Judicial review/ constitutional review:
The powers of a court to decide upon the
constitutionality of an act of the legislature
or the executive branch and invalidate
that act if it is determined to be contrary to
constitutional provisions or principles

: املراجعة الد�ستورية/املراجعة الق�ضائية
ال�سلطات املخولة ملحكمة ما للف�صل يف د�ستورية
قانون �صادر عن الهيئة الت�شريعية �أو الفرع التنفيذي
و�إبطال القانون �إذا تبني �أنه خمالف للن�صو�ص �أو
.املبادئ الد�ستورية
 ال�سلطة الت�شريعية هي:ال�سلطة الت�شريعية
 وتتمثل �أبرز.واحدة من الفروع الثالثة للحكومة
مهامها يف �سن القوانني وتعديلها واعتماد املوازنة
.القومية
 جلنة تت�ألف من عدد مت�ساو من:جلنة الو�ساطة
الأع�ضاء من غرفتي الهيئة الت�شريعية وحتاول �صياغة
.م�شروع قانون للت�سوية لإقراره من كل غرفة

Legislature: The legislature is one of the
three branches of government. Its most
prominent tasks are the making and
changing of laws, and the approval of the
national budget.
Mediation committee: A committee
consisting of an equal number of members
from both chambers of the legislature that
tries to compose a compromise bill for
each house to adopt



Mixed system: A design of the executive
branch that in some way combines aspects
of the presidential and parliamentary
systems

 ت�صميم الفرع الت�شريعي بطريقة:النظام املختلط
.جتمع بني جوانب النظام الرئا�سي والنظام الربملاين

Package veto: Allows the President to
accept or reject a bill as a whole

 ي�سمح لرئي�س اجلمهورية:حق النق�ض الكلي
.بقبول �أو رف�ض م�شروع قانون ككل
 ي�سمح لرئي�س اجلمهورية:حق النق�ض اجلزئي
برف�ض �أجزاء من م�شروع قانون دون حجب القانون
.ب�شكل كامل
 اخت�صا�ص رئي�س:حق النق�ض الرئا�سي
 ويجوز.اجلمهورية مبنع عملية اتخاذ قرار ت�شريعي
ً للرئي�س رف�ض م�شروع قانون
�صارما لأ�سباب
ً رف�ضا
.�سيا�سية �أو الطعن يف د�ستورية قانون ما
 نظام لإنتخاب �أع�ضاء الهيئة:التمثيل الن�سبي
الت�شريعية تُخ�ص�ص مبوجبه مقاعد حلزب معني على
�أ�سا�س ن�سبة الت�صويت ال�شعبي الذي ح�صل عليه ذلك
.احلزب

Partial veto: Permits the President to reject
portions of a bill without blocking the
entire bill
Presidential veto: The competence of the
President to block legislative policymaking.
The President may reject a bill strictly
for political reasons, or challenge the
constitutionality of a law.
Proportional representation: A system of
electing members of the legislature in
which the number of seats allocated to
a particular party is determined by the
percentage of the popular vote won by that
party
Summons: A tool of legislative oversight
which allows the legislature to submit
questions which the executive branch is
compelled to answer
Unicameral legislature: A legislature
composed of one chamber or house
Vote of no confidence: The competence of
the legislature to withdraw its support from
the government and/or individual executive
officials and thus effect their removal. In
some legislatures a ‘constructive’ vote of
no confidence is required, in which a new
Prime Minister is designated before the
passage of a vote of no confidence.
Advisory opinions: A non-binding opinion
issued by a Constitutional Court advising
the legislature as to the constitutionality of
a proposed piece of legislation
Civil law: A legal system which places
emphasis on the codification of laws

 �أداة من �أدوات الرقابة الت�شريعية:�أمر ا�ستدعاء
ت�سمح للهيئة الت�شريعية بتقدمي �أ�سئلة يتعني على
.الفرع التنفيذي الإجابة عليها
 هيئة:ال�سلطة الت�شريعية �أحادية املجل�س
.ت�شريعية تت�ألف من غرفة واحدة �أو جمل�س واحد
 اخت�صا�ص الهيئة:ت�صويت ب�سحب الثقة
 �أو امل�س�ؤولني/الت�شريعية ب�سحب دعمها من احلكومة و
 وتتطلب.التنفيذيني الأفراد وبالتايل تفعيل عزلهم
”بع�ض الهيئات الت�شريعية �إجراء ت�صويت “بناء
ب�سحب الثقة ويتم مبوجبه تكليف رئي�س وزراء جديد
.قبل مترير الت�صويت ب�سحب الثقة
 ر�أي غري ملزم �صادر عن:الآراء اال�ست�شارية
حمكمة د�ستورية يوجه امل�شورة �إىل الهيئة الت�شريعية
.ب�ش�أن د�ستورية ن�ص ت�شريعي مقرتح
 نظام قانوين ي�ؤكد على تنظيم:القانون املدين
.وجتميع القوانني



Conflict of laws: The situation when aspects
of legal systems within the same country
are contradictory

 نظام قانوين ي�ؤكد على اتباع �أمثلة:القانون العام
�سابقة من قرارات قانونية �سبق اتخاذها يف املا�ضي
.للف�صل يف الق�ضايا
 املوقف الذي تتعار�ض فيها:ت�ضارب القوانني
.جوانب النظم القانونية داخل البلد نف�سه

Constitutional amendment process:
The means by which an alteration to a
constitution, whether a modification,
deletion or addition, is accomplished

 الو�سيلة التي يتحقق بها:عملية تعديل الد�ستور
تعديل على الد�ستور �سواء بطريق التعديل �أو احلذف
.�أو الإ�ضافة

Common law: A legal system which places
emphasis on following precedent from
earlier legal decisions to decide cases

Constitutional Court: A high court primarily
responsible for interpreting the constitution
and deciding whether other national
laws are in compliance with it or are
unconstitutional. A Constitutional Court
is usually a specialized court that will not
occupy itself with other types of cases that
are not directly related to the constitution.

 حمكمة عليا م�س�ؤولة ب�شكل:املحكمة الد�ستورية
�أ�سا�سي عن تف�سري الد�ستور والف�صل يف مدى مطابقة
.القوانني الوطنية الأخرى للد�ستور �أو عدم د�ستوريتها
واملحكمة الد�ستورية عادة ما تكون حمكمة متخ�ص�صة
ال تعنى بالأنواع الأخرى من الق�ضايا التي ال تت�صل
ً
.ات�صال مبا�ش ًرا بالد�ستور

Customary law: Legal systems, often
unwritten, developed from the societal
norms, customs and practices of a
particular community

، غري مكتوبة غال ًبا، �أنظمة قانونية:القانون العريف
ت�ستنبط من املعايري والعادات واملمار�سات املجتمعية
.ملجتمع معني

Judicial accountability: A principle to
ensure judicial compliance with the rule
of law, enforced by other branches through
oversight, and checks and balances
Judicial appointment: The mechanism
by which members of the judiciary
are selected. A common system has
the executive offer nominations to the
legislature which then has the power to
confirm or reject nominees
Judicial independence: Freedom
from influence from other branches
of government or actors; judicial
independence is considered fundamental
to a functioning judiciary and to a
democratic society.
Judicial system: The entire judicial
framework of a nation, including the court
system, judicial norms and practices, and
laws



 مبد�أ يق�ضي ب�ضمان التزام:امل�ساءلة الق�ضائية
الق�ضاء بحكم القانون وتنفذه الفروع الأخرى من
.خالل املراقبة وال�ضوابط والتوازنات
 الآلية التي يتم مبوجبها اختيار:التعيني الق�ضائي
 ويت�ضمن النظام ال�شائع.�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
قيام الفرع التنفيذي بتقدمي الرت�شيحات �إىل الهيئة
الت�شريعية التي بدورها لها �سلطة قبول �أو رف�ض
.املر�شحني
 التحرر من ت�أثري الفروع الأخرى:ا�ستقالل الق�ضاء
باحلكومة �أو الأطراف الفاعلة ويعد ا�ستقالل الق�ضاء
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا ل�سلطة ق�ضائية فاعلة وجمتمع
.دميقراطي
 الإطار الق�ضائي العام لدولة ما:النظام الق�ضائي
وي�شمل نظام املحاكم واملعايري واملمار�سات الق�ضائية
.والقوانني

Judiciary: The branch of government that
is endowed with the authority to interpret
the law, adjudicate legal disputes, and
otherwise administer justice

 فرع احلكومة املخول ب�سلطة:ال�سلطة الق�ضائية
تف�سري القانون وت�سوية املنازعات القانونية وغري ذلك
.من اقامة العدالة

Legal interpretation: The act or process of
determining the intended meaning of a
written document, such as a constitution,
statute, contract, deed or will

 �إجراء �أو عملية حتديد املعنى:التف�سري القانوين
املق�صود لوثيقة مكتوبة مثل د�ستور �أو نظام �أ�سا�سي �أو
.عقد �أو �سند ملكية �أو و�صية

Legal pluralism: The existence of multiple
legal systems under one constitution,
often taking the form of multiple, separate,
regional or specialized court systems

 وجود نظم قانونية متعددة:التعددية القانونية
حتت د�ستور واحد وغال ًبا ما ت�أخذ �شكل نظم حماكم
.متعددة �أو منف�صلة �أو �إقليمية �أو متخ�ص�صة

Legal safeguards: Legal rules established to
prevent the misuse of powers by branches
of government. Often take the form of
checks and balances to be exercised by
one branch over another

 قواعد قانونية مو�ضوعة ملنع:ال�ضمانات القانونية
 وغال ًبا.ا�ستغالل ال�سلطات من جانب فروع احلكومة
ما ت�أخذ �شكل ال�ضوابط والتوازنات وميار�سها فرع
.على فرع �آخر
 هي يف �أغلب احلاالت �أعلى حمكمة:املحكمة العليا
يف النظام القانوين وغال ًبا ما تكون حمكمة ا�ستئناف
ذات �صالحيات عليا و�سلطات وا�سعة يف اخت�صا�صها
.الق�ضائي
 �سلطات ت�شرتك فيها احلكومات:�سلطات م�شرتكة
 ويف حالة تعار�ض.الوطنية واملحلية حتت مظلة د�ستور
 تكون ال�سيادة للقانون،القوانني يف جمال م�شرتك
.الوطني ب�شكل طبيعي
 قيا�س ل�شمول ال�صالحيات:عمق الالمركزية
الفعلية املنقولة من املركز �إىل م�ستويات �أدنى يف
.احلكومة

Supreme Court: In most cases, the highest
court within the legal system, which is
often an appellate tribunal with high
powers and broad authority within its
jurisdiction
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.
Depth of decentralization: A measure of the
comprehensiveness of the actual powers
that are transferred from the centre to lower
levels of government
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.
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 subnational law.

 ال�صالحيات املن�صو�ص:ال�صالحيات املتعددة
 وتتمتع الوحدات احلكومية.عليها �صراح ًة يف الد�ستور
الفرعية بال�صالحيات املتبقية لذا من غري ال�ضروري
.�إدراج ال�صالحيات اخلا�صة بالوحدة الفرعية
 يتم دمج املحاكم الوطنية واملحاكم:النموذج املتكامل
 وتتمتع املحاكم بال�صالحية.الأدنى يف نظام واحد
واالخت�صا�ص الالزمني للتعامل مع الق�ضايا القانونية
 ويح�صل الق�ضاة على.على امل�ستوى املحلي والوطني
التفوي�ض والت�أهيل الالزم للف�صل يف جمموعتني من
. القانون الوطني والقانون املحلي:القوانني


Internationalization: Upward transfer
of powers from the national level to an
international institution, for example, the
United Nations, the Internal Criminal Court

 نقل ت�صاعدي لل�صالحيات من م�ستوى:التدويل
وطني �إىل م�ؤ�س�سة دولية مثل الأمم املتحدة واملحكمة
.اجلنائية الدولية

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

 نظام ال حتول فيه بع�ض:الفيدرالية ال�شخ�صية
احلقوق واالخت�صا�صات �إىل �إقليم معني بل �إىل
جمموعة من الأ�شخا�ص (جمتمعات حملية) التي ال
تكون يف الأغلب الأحول مرتكزة يف �إقليم معني بل
.تكون منت�شرة يف جميع �أنحاء البالد
 النقل الت�صاعدي لل�صالحيات:الدمج الإقليمي
من م�ستوى وطني �إىل م�ؤ�س�سة �إقليمية مثل االحتاد
.الأوروبي �أو املجموعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا

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)
Self-rule: Sub-national levels of government
obtain the authority to regulate and/or
implement certain issues on their own.
Separated/dual model: Both the national
level and the sub-national level each have
their own court system (usually threetiered—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.
Shared rule: Sub-national entities are
involved in national rule making.
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).
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



 ح�صول امل�ستويات املحلية من:احلكم الذاتي
 �أو تنفيذ ق�ضايا معينة/احلكومة على �سلطة تنظيم و
.اعتمادًا على نف�سها
 يكون لكل من: املزدوج/النموذج املنف�صل
امل�ستوى الوطني وامل�ستوى املحلي نظام املحاكم
اخلا�ص به (عادة حماكم حملية ذات ثالثة م�ستويات
 وال تطبق املحاكم.)وحماكم ا�ستئناف وحمكمة عليا
،الأدنى م�ستوى القوانني اخلا�صة بدولها ب�شكل عام
يف حني تتوىل املحاكم الوطنية الف�صل يف الق�ضايا
.مبوجب القانون الوطني
 ت�شرتك الكيانات املحلية يف اتخاذ:احلكم امل�شرتك
.القرار الوطني
 نقل ال�سلطة:الالمركزية احلقيقية
.وال�صالحيات �إىل م�ستويات خمتلفة من احلكومة
ويقي�س املكون احلقيقي لالمركزية كيفية تعزيز
الهيكل الر�سمي ب�سلطات حقيقية (ي�شار �إليها يف
.)بع�ض الأحيان ب�إ�سم الالمركزية الوظيفية
 نظام ميكن مل�ستوى واحد من:النظام الأحادي
احلكومة مبوجبه �إلغاء التوزيع القائم لل�سلطات من
جانب واحد مبا يف ذلك االخت�صا�صات احل�صرية
.على امل�ستوى املحلي

نبذة عن املؤلف
ان�ض��م “وين�لاك واهي��و”اىل امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخابات يف عام  .2006ويف ع��ام  2008كان قائ ًما
ب�أعمال رئي���س بعثة امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف نيبال ،حيث �س��اعد على ت�أ�سي���س برنامج لدعم
عملية بناء الد�س��تور يف البالد .و�ش��ارك � ً
أي�ضا يف عملية �أدت �إىل ت�أطري د�س��تور كينيا اجلديد يف الفرتة من 2004
�إىل  ،2005ب�صفة �أ�سا�سية كم�ست�شار قانوين لوزارة العدل واللجنة الربملانية املختارة امل�س�ؤولة عن العملية .وقدم
امل�شورة � ً
أي�ضا �إىل منظمة حقوق الإن�سان ال�شاملة يف �أوغندا ( )2004واجلمعية القانونية يف �سوازيالند ()2004
ب�ش��أن عملي��ة تغي�ير الد�س��تور يف هذي��ن البلدي��ن .ويف الف�ترة ب�ين  2001و ،2005ت��وىل وين�لاك تن�س��يق الربنام��ج
الأفريقي حلقوق الإن�س��ان واحل�صول على العدالة ،وهو مبادرة م�ش�تركة بني الق�س��مني الكيني وال�س��ويدي باللجنة
الدولي��ة للفقه��اء القانوني�ين بامل�ش��اركة م��ع �أمانته��ا يف جنيف ،مبا يدعم تنفيذ قواعد حقوق الإن�س��ان على ال�صعيد
الوطني من خالل دعوى د�س��تورية يف  16بلدً ا �أفريق ًيا جنوب ال�صحراء .وهو ممار���س د�س��توري وتخرج يف جامعة
نريوبي وكرمته اجلمعية القانونية الكينية تقدي ًرا لدوره يف العملية الد�س��تورية بالبالد.
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ملحة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟
امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة والإنتخاب��ات ( )International IDEAه��ي منظم��ة دولي��ة حكومي��ة
مهمته��ا دع��م الدميقراطي��ة امل�س��تدامة ح��ول الع��امل.
تتمثل �أهداف امل�ؤ�س�س��ة يف دعم امل�ؤ�س�س��ات والعمليات الدميقراطية و�إر�س��اء دميقراطية تتمتع بقدر �أكرب
من اال�ستدامة والفعالية وال�شرعية.
ما هو دور امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات؟
تعم��ل امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة والإنتخابات على م�س��تويات عاملية و�إقليمي��ة وقطرية ،ويرتكز عملها
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.
توف��ر امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة والإنتخاب��ات املعرف��ة املقارن��ة يف جم��االت عمله��ا الرئي�س��ية والت��ي
ت�ش��مل العملي��ات الإنتخابي��ة ،وو�ض��ع الد�س��اتري ،وامل�ش��اركة والتمثيل ال�سيا�س��يني ،والدميقراطي��ة والتنمية،
�إ�ضاف��ة �إىل عالق��ة الدميقراطي��ة بالن��وع االجتماع��ي والتعددي��ة والن��زاع والأم��ن.
وتق�دّم امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة والإنتخاب��ات ه��ذه املعرف��ة للفاعل�ين الوطني�ين واملحلي�ين ال�س��اعني
نح��و الإ�ص�لاح الدميقراط��ي ،كم��ا �أنها تعمل على ت�س��يري احلوار الداع��م للتغري الدميقراطي.
وتهدف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات من خالل عملها �إىل حتقيق ما يلي:
•

تعزيز الدميقراطية و�شرعيتها وم�صداقيتها.

•

تعزيز امل�شاركة ال�شمولية والتمثيل اخلا�ضع للم�ساءلة.

•

زيادة فعالية و�شرعية التعاون الدميقراطي.

�أين تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات ()International IDEA؟
تعم��ل امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة والإنتخاب��ات عل��ى م�س��توى عامل��ي ،ويق��ع مقره��ا الرئي�س��ي يف مدين��ة
�ستوكهومل بال�سويد ،ولها مكاتب يف �أفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي،
�إ�ضافة �إىل مناطق غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا.
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