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جرى ن�شر الن�سخة الإجنليزية من هذا الإ�صدار يف �إطار برنامج بناء الد�ساتري التابع للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
بتمويل من وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية امللكية الرنويجية.

مقدمة
جرى و�ضع �أقدم د�ساتري العامل �إ َّبان القرن ال�سابع ع�شر ،حيث ُو�صفت �آنذاك ب�أنها مواثيق ثورية نظ ًرا لظهورها
متاما .وفيما بني ذلك الزمن وهذه الآونة� ،شهد العامل العديد من الد�ساتري .وظهر
يف ظل نظم �سيا�سية 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.
ومن �أهم الوظائف اجلوهرية لأي د�ستور و�ضع الإطار العام مل�ؤ�س�سات احلكم وحتديد من الذي ي�ضطلع
ب�صالحيات الدولة و�سلطاتها ،وكيفية النهو�ض بهذا الدور ولأي غر�ض� .إال �أن الد�ساتري ال تهبط علينا من ال�سماء
وال تنمو كذلك و�سط الب�ساتني ،بل هي يف واقع الأمر نتاج لإبتكار و�إنتاج الب�شر� ،إذ تر�سم خطوطها العري�ضة
االتفاقيات وال�سياقات التاريخية واالختيار والكفاح ال�سيا�سي.
ويطالب املواطن يف ظل النظام الدميقراطي باحل�صول على حق �صاحب ال�سلطات الأ�صلي .فالد�ستور بالن�سبة
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 الوقت ذاته ،متتد الأهمية اجلوهرية لد�ساتري اليوم �إىل ما هو �أبعد من تلك الوظائف الأ�سا�سية .وتندرج
الد�ساتري �ضمن الأجندات العامة عندما يحني الوقت للتغيري �إىل نظام �سيا�سي �أف�ضل .وت�سعى ال�شعوب �إىل
و�ضع د�ساتري قادرة على حل امل�شكالت الع�صرية للدولة واحلكومة .ويف الوقت الراهن ،تت�سم تلك امل�شكالت
بتعدد �أوجهها واتخاذها نطاق ًا عاملي ًا على نحو متزايد  -بداية من الف�ساد �إىل الأزمات املالية الطاحنة ،ومن
التدهور البيئي �إىل الهجرة ب�أعداد كبرية .وميكن بالطبع �إدراك مدى رغبة ال�شعوب يف امل�شاركة يف حتديد
بنود الد�ساتري والإ�صرار على عملية ت�شريع للد�ساتري تت�سم بال�شمولية والدميقراطية .وقد �أقتحم م�صطلح
«الد�ستورية اجلديدة» امل�صطلحات ال�سيا�سية كدليل �إ�ضايف على تلك الأهمية اجلديدة التي اكت�سبتها الد�ساتري.
ويتمثل التحدي الآن يف �إتاحة الفر�صة للقطاع الأكرب من املجتمع �أن يدلو بدلوه يف عملية بناء الد�ساتري ،مبا يف
ذلك الن�ساء وال�شباب واملجموعات امل�ست�ضعفة واملهم�شة.
وال يزال ال�صراع يف الوقت ذاته ميثل �شوكة يف ظهر الد�ساتري .فقد كانت الد�ساتري القدمية متثل موروث ال�صراع
مع النزعة اال�ستعمارية ،بينما ا�ستهدفت الد�ساتري احلديثة و�ضع نهاية لذلك ال�صراع ال�ضرو�س بني املجموعات
والأمم املتناحرة حول الدولة وملن تنتمي .ومما ال يدع جماال لل�شك ،جاءت تلك الد�ساتري اجلديدة وهي حتمل
على �أعتاقها الكثري من التوقعات والآمال ب�أنها �ستكون املدخل �إىل حقبة جديدة من ال�سالم والدميقراطية،
خملفة ورائها الفا�شية واال�ستبداد واالحتقان ال�سيا�سي.
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�ستغرق هذا التغيري فرتة زمنية �أطول لوال الدور الذي لعبته املنظمات الدولية ،وعلى الأخ�ص الأمم املتحدة
وغريها من املنظمات مثل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( .)International IDEAوجتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�ستوى املنخف�ض لل�صراع العنيف بني الدول كان له دوره كذلك يف تعزيز احلوار الدويل
ب�ش�أن القيم امل�شرتكة ،مثل حقوق الإن�سان و�سيادة القانون واحلرية والد�ستورية والعدالة وال�شفافية وامل�ساءلة –
والتي تعد جميعها عنا�صر جوهرية الي نظام د�ستوري .وتتيح تلك القيم امل�شرتكة ملنظمات مثل االحتاد الإفريقي

ومنظمة الدول الأمريكية �أن تكون �أطراف ًا �أ�سا�سية للحكم الد�ستوري يف دولها الأع�ضاء ،وهو ما يتيح لها بدوره
التدخل ب�شكل قانوين عندما ال ُيحرتم الد�ستور يف �أمور مثل تويل ونقل ال�سلطة عقب �إجراء انتخابات حرة.
ومن هذا املنطلق �أحث القائمني على بناء الد�ساتري على اال�ستفادة من الدرو�س واخليارات التي ميكن �أن تقدمها
الدول والهيئات الدولية الأخرى .لي�س هناك داع للبدء من ال�صفر عند التعامل مع ق�ضايا مثل �إدراج حقوق
الإن�سان �ضمن الد�ساتري و�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء و�إخ�ضاع قوات الأمن حتت مظلة احلكم الدميقراطي املدين
و�ضمان �أن يتمتع كل مواطن مبمار�سة ت�صويت حر وعادل و�صادق .ويكمن اخلط�أ يف االعتقاد ب�أن ذلك االتفاق
العام ال�سطحي من �ش�أنه تربير اتخاذ منهج مر�سوم �سل ًفا ل�صياغة الد�ساتري.
�إن فكرة النماذج والقيم امل�شركة ال يجوز لها مبكان �أن تقو�ض من حقيقة �أن القائمني على بناء الد�ساتري كانوا
يتعلمون عن طريق املمار�سة .فكل حالة من حاالت بناء الد�ساتري �ستمثل ق�ضايا �ساخنة يتعني حلها ،على �سبيل
املثال ما الذي يتوجب فعله مع �شاغلي املنا�صب الذين يحجمون عن التخلي عن ال�سلطة ويلج�أون �إىل كافة ال�سبل
للحفاظ على توليهم احلكم وال�سيطرة� .إن هذا الرتكيز لل�سلطة الذي �أبرزه م�ؤخرا ميخائيل غوربات�شوف يف
تقييمه للعامل اليوم بعد انتهاء موروث حقبة الت�سعينيات من القرن الع�شرين� ،إمنا ميثل تهديدً ا فعل ًيا للدميقراطية
الد�ستورية يف �أي مكان بالعامل.
�إن العامل يتغري بخطى �سريعة ،وهو ما يجعل القائمني على بناء الد�ساتري اليوم يتمتعون مبيزة مل يحظ بها
من �سبقوهم .فقد �أ�صبحت الد�ساتري القومية م�صد ًرا عامل ًيا لفهم القيم العاملية امل�شرتكة ،كما تتيح تكنولوجيا
املعلومات مبجرد �ضغطة زر الو�صول �إىل عدد ال متنا ٍه من خيارات ت�صميم الد�ساتري.
�إن ما يقدمه هذا الدليل اجلديد ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات للجهات الفاعلة امل�شاركة
يف عملية بناء الد�ساتري هو مطالبة بتوفري �سبل �أكرث منهجية ملراجعة الد�ساتري ،والت�أكيد على �أنه ال يوجد ما
يدعى بنظم د�ستورية م�ستقرة �أو خارقة بطبيعتها �أو حتى �صيغ �أو مناذج معيارية تتنا�سب مع اجلميع .ويعمل
الدليل على ت�سليط ال�ضوء على حقيقة مفادها �أن كل الدول يتعني عليها �أن تبحث عن �أ�سلوبها اخلا�ص يف �صياغة
د�ستورها اخلا�ص .عالوة على ذلك ،ال يعد ت�صميم الد�ساتري ممار�سة �أكادميية بحتة ي�سعى امل�شاركون فيها �إىل
بلوغ احلل التقني الأمثل لبلدانهم .ويعد القائمني على �صياغة الد�ساتري واملفاو�ضني ب�ش�أنها ن�شطا ًء �سيا�سيني
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 تكون �أف�ضل خيار تقني متوفر ،بل هي يف واقع الأمر �أف�ضل حل و�سط د�ستوري ميكن التو�صل �إليه.
ويهدف هذا الدليل �إىل حت�سني املناظرات املعنية بالبحث عن منوذج يعك�س متطلبات بلد بعينه كنتاج لت�سوية
�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.
قد ي�شهد العامل قريب ًا موجة جديدة من بناء الد�ساتري الدميقراطية نتيجة للتحركات الأخرية التي ي�شهدها
العامل العربي .وبناء عليهُ ،و�ضع هذا الدليل يف التوقيت املنا�سب.
ق�سام �أوتيم
ّ
الرئي�س الأ�سبق لدولة موري�شيو�س

تمهيد
�أعادت العديد من البلدان من جميع قارات العامل ت�شكيل نظمها الد�ستورية على مدار العقود الأخرية– خالل ال�سنوات
اخلم�س الأخرية فح�سب �شاركت كل من بوليفيا وم�صر و�آي�سلندا وكينيا وميامنار ونيبال و�سري النكا 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
عام  ،2011بات بناء الد�ساتري مهي ًئا للنهو�ض بدور حموري يف �إقامة دميقراطية را�سخة يف املنطقة.
تُبنى الد�ساتري عادة يف �سياق حتوالت �سيا�سية �أو�سع نطا ًقا قد ترتبط بتنفيذ عملية �سالم وبناء دولة ،كما
قد ترتبط باحلاجة �إىل امل�صاحلة وامل�شاركة والتوزيع العادل للموارد خالل 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
م�شروعا ومقبولاً على نطاق وا�سع .ومع زيادة املطالب
اال�ستجابة لتلك التحديات الأو�سع نطا ًقا على نحو يعترب
ً
امللقاة على عاتق الد�ساتري ،كثريا ما تكون معقدة ومطولة ،ومن ثم تزداد �صعوبة ت�صميمها ،وكذلك تطبيقها.
ونتيجة ملا �سبق ،يحتاج القائمون على بناء الد�ساتري �إىل الو�صول �إىل معارف وا�سعة النطاق ومتنوعة املجاالت
وعملية حول عمليات وخيارات بناء الد�ساتري.
تعد م�شاركة املعارف املقارنة املعنية ببناء الد�ساتري �أحد �أهم جماالت العمل الرئي�سية للم�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات .ويعمل هذا الدليل على جمع تلك املعارف واخلربات املقارنة للمرة الأوىل يف دليل
عملي لبناء الد�ساتري ،والتي مت جمعها مبنتهى احلر�ص والعناية بوا�سطة جمموعة من امل�ؤلفني اخلرباء.
ويهدف هذا الدليل �إىل �سد تلك الثغرات املعرفية التي يواجهها ال�سيا�سيون ووا�ضعو ال�سيا�سات واملمار�سون
امل�شاركون يف عمليات بناء الد�ساتري املعا�صرة .ويتمثل هدفه الرئي�سي يف توفري �أداة م�ساعدة 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�ساتري.
ويعك�س الدليل العملي لبناء الد�ساتري مدى �ضرورة بناء الد�ساتري بالن�سبة �إىل �إن�شاء دميقراطية م�ستدمية .ويعد
بناء الد�ساتري عملية طويلة الأجل وتاريخية وهي غري مقيدة باحلقبة الزمنية التي ُيكتب فيها الد�ستور فعل ًيا.
ومع تركيز الدليل على الد�ساتري باعتبارها وثائق رئي�سية يف حد ذاتها ،ي�ؤكد على فهم النظم الد�ستورية على
نحو جممل ،مبا يت�ضمن املبادئ ذات ال�صلة (الف�صل  )2واحلاجة �إىل تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان (الف�صل ،)3
ف�ضلاً عن �أحكام الت�صميم امل�ؤ�س�سي (الف�صلني  4و )6والأمناط الالمركزية للحكم (الف�صل  .)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�ساتري قد تختلف ن�صو�صها عن تطبيقها الفعلي على �أر�ض الواقع.
و�أنا من موقعي هذا �إمنا �أرغب يف التعبري عن عميق امتناين للم�ؤلفني واملمار�سني الذين �أ�سهموا 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 لوال دعم و�إ�سهامات العديد من الأفراد واملنظمات.
نقدر بكل امتنان �إ�سهامات امل�ؤلفني وغريهم من امل�ساهمني« :ماركو�س بوكينفورديه» ،و«ح�سن �إبراهيم» ،و«نورا
هيدلنج» ،و«�ساكونتاال كاديرجامار –راجا�سينجهام» ،و«باولو�س تي�سفاجورج�س» ،و«وينالك واهيو» .ونقدم جل
تقديرنا �إىل كل من «بيبني ادهيكاري» و«�ستيفن جوميز كومب�س» و«�سوالندا جوي�س» و«�شريين حا�سم» و«توركواتو
جاردمي» و«ويلفريدو فيالكورتا» لإ�سهاماتهم القيمة.
ونتوجه بال�شكر �إىل مراجعينا الأجالء« :تيك برا�سد دوجنانا» ،و«كارلو�س �ألبريتو جوت�شيا» ،و«نوريا ما�شومبا»،
و«كي�ستينا موراي» ،و«جيني توهايكا» ،و«جاميباثي ويكراماراتن» لعملهم ال�شامل وتوجيهاتهم املحنكة .ونقدم
�شكرنا اخلا�ص �إىل «كتيا بابجياين» مل�شاركتها اجلوهرية يف العديد من امل�سودات .ونود �أن نعرب عن امتناننا
جلميع الأ�شخا�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�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات الذين ال ي�سمح عددهم الكبري بذكرهم فرد ًا فرد ًا.
ونعرب عن امتناننا ل�شريكتنا منظمة  Interpeaceلدورها البارز يف �إعداد ت�صور هذا امل�شروع وتطويره،
وي�شمل تقديرنا امل�ساهمني يف « Interpeaceمي�شيل براندت» و«جيل كوتريل» و«يا�ش جاي» ،و«�أنتوين ريجان».
املزيد من ال�شكر للدعم البحثي الذي قدمته «�إمييلي بينز» ،و«موج فازليوجلو» ،و«�إيف جرينا» ،و«�سنو يل» ،و«جان
�أورجتي�س» ،و«�أبراك �ساتي» ،و«�أن كاترين �سيكيميري» ،و«كاجتا �ستوكربجر» ،و«�أنا ماريا فارجا�س» ،و«فيليب
وين�سبريج».
ونقدم جزيل ال�شكر واالمتنان للخربة التحريرية التي قدمها «جي ماثيو �سرتيدي» و«�إيف جوهان�سون» ،وكذلك
جلهود فريق الن�شر بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،وعلى الأخ�ص «نادية حن�ضل زاندر» ،و«حت�سني
زيونة» .وقد كان تفاين فريق عمليات بناء الد�ساتري �أمر يفوق التقدير؛ ونتوجه ب�شكرنا �إىل كل من «ميالين الني»،
و«جيني فاندياالن �إيزبريج» ،و«روزينا �إ�سماعيل-كالرك» ،و«تايوه جننجي» لإ�سهاماتهم العديدة ودعمهم لهذا
امل�شروع.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،نتوجه بال�شكر �إىل حكومة الرنويج ملا قدمته من م�ساندة ،والتي بدونها مل يكن يف الإمكان
�إ�صدار الن�سخة الإجنليزية لهذا الدليل.
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تصميم السلطة التشريعية

 ) 1مقدمة وملحة عامة
ُيعترب توزيع ال�سلطات والرتابط بني �سلطات احلكم الثالث التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية عن�صرين رئي�سيني
يف الت�صميم امل�ؤ�س�سي للد�ستور .وكما هو احلال يف ت�صميم ال�سلطة التنفيذية ،ال ميكن مناق�شة ت�صميم ال�سلطة
الت�شريعية ب�شكل حتليلي منف�صل ،بل يتطلب فهم هيكلية احلكم التي تعمل �ضمنها .وقد تناول الف�صل الرابع الذي
ناق�ش ت�صميم ال�سلطة التنفيذية الق�ضايا املتعلقة ب�صياغة هيكلية الدولة �أي نظم احلكم الرئا�سية والربملانية
واملُختلطة .وتوجز الأ�شكال  3-1والإطارات  3-1الواردة يف الف�صل الرابع مالمح تلك النظم ،كما يبني اجلدول 1
يف الف�صل ذاته نقاط قوتها والتحديات التي تطرحها .ويتناول هذا الف�صل الفرع الت�شريعي من احلكم.
�إن الوظائف الأ�سا�سية الثالث لل�سلطة الت�شريعية هي التمثيل والت�شريع والرقابة .ومتثل هذه ال�سلطة ال�ساحة
ال�سيا�سية حيث تتناف�س الآراء املتباينة يف املجتمع لأنها تغدو ،يف �أف�ضل حاالتها ،مبثابة امل�ؤ�س�سة الأكرث متثيلاً يف
ال�سيا�سة .ويف مرحلة بعد النزاع ،تنا�ضل املجموعات املتقاتلة �ساب ًقا من �أجل نبذ العنف وا�ستبداله بالتناف�س
ال�سيا�سي .وعندئذ ي�سهم ت�صميم ال�سلطة الت�شريعية يف ت�سهيل هذا التطور من خالل �إن�شاء منتدى للتعبري عن
خمتلف الآراء ،والنظر فيها ،وا�ستيعابها.
وغال ًبا ما ميثل البناء الد�ستوري على نحو �أكرث براغماتية ت�سوي ًة
بني خمتلف اجلهات الفاعلة ذات امل�صالح والتطلعات املختلفة.
وتطالب عدة �أطراف معنية بعد انتهاء النزاع با�ستيعابها ،مبا
يف ذلك ِّ
املعطلون ومرتكبو �أعمال العنف .وبالتايل ،قد ال يتمكن
وا�ضعو الد�ساتري من حتقيق �أف�ضل د�ستور تقني ممكن ،بل من
التو�صل �إىل �أف�ضل ت�سوية د�ستورية ممكنة .ونظ ًرا لأن الأحزاب
أ�سا�سا املجل�س الت�شريعي فغال ًبا ما
ال�سيا�سية هي من ي�شكل � ً
تُهيمن م�صاحلها – ف�ضلاً عن ر�ؤى قادتها  -على عملية ت�صميمه .وقد تتفاو�ض الأحزاب ال�سيا�سية املهيمنة فيما
بينها ب�ش�أن منوذج «الفائز يربح كل �شيء» لي�س يف النظام االنتخابي فح�سب ،بل ويف الت�صميم الكلي للمجل�س
� ً
أي�ضا� ،أي جمع �صالحياته من خالل ال�سماح لأغلبية ب�سيطة مبمار�سة �سلطة وا�سعة النطاق .وقد تُف�ضل بع�ض
ِّ
ُ
ً
الأحزاب املمثلة لأقلية ما ،دينية كانت �أم ثقافية ،ت�صمي ًما خمتلفا.

�إن الوظائف الأ�سا�سية الثالث لل�سلطة الت�شريعية
هي التمثيل والت�شريع والرقابة .ومتثل هذه ال�سلطة
ال�ساحة ال�سيا�سية حيث تتناف�س الآراء املتباينة يف
املجتمع لأنها تغدو ،يف �أف�ضل حاالتها ،مبثابة امل�ؤ�س�سة
اً
متثيل يف ال�سيا�سة.
الأكرث

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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وغال ًبا ما يكون هناك تطلعات طموحة منتظرة من املجل�س الت�شريعي ومن دوره يف هيكلية احلكم� ،إذ تنتظر
ال�شعوب الغوث منه ،ال�سيما يف دول عانت �شعوبها من حكام م�ستبدين �أداروا الدولة على �أ�سا�س من املركزية
املتغولة لل�سلطة التنفيذية .وقد ال يجد �أن�صار الدميقراطية �أي �إ�شكالية يف وجود جمل�س ت�شريعي قوي يجمع
�صالحيات كبرية .و ُينظر للمجل�س ك�سلطة تداولية �أجندته ال�سائدة هي امل�ساومة والت�سوية يليهما الت�صويت.
ومع ذلك ،ب�أتي ت�شكيل ال�سلطة الت�شريعية ببع�ض التحديات � ً
أي�ضا� ،إذ يعترب وا�ضعو الد�ساتري ب�أن وجود جمل�س ت�شريعي
كاف.
ب�شكل ٍ
طليق ال يعوقه عائق يف ظل حكم �أغلبية ب�سيطة ُي�شكل تهديدًا مبمار�سة اال�ستبداد �ضد �أقليات غري مم َّثلة ٍ
«�إذا كان من املُ�سلم به �أن امتالك �شخ�ص ما ل�سلطة ُمطلقة يعني �أنه قد ي�سيء ا�ستخدامها يف مواجهة
خ�صومه ،فمن قال ب�أن الأمر نف�سه لن ينطبق على الأغلبية؟ ف�شخ�صيات النا�س ال تتغري من خالل توحدهم
م ًعا ،وال يطول �صربهم مع زيادة قوتهم يف ظل وجود عقبات .و�أنا من جانبي ال ميكنني ت�صديق ذلك .فال�سلطة
املُطلقة التي ينبغي �أال �أمنحها لأي من نظرائي لن �أمنحها ملجموعة منهم».
امل�صدر� :أليك�سي�س دي توكفيل« ،ا�ستبداد الأغلبية» ،الف�صل اخلام�س ع�شر ،الكتاب الأول« ،الدميقراطية يف �أمريكا».
ويتناول هذا الف�صل جمموعة متنوعة من اخليارات الد�ستورية لت�صميم ال�سلطة الت�شريعية .وهو ينظم هذه املجموعة عرب
الوظائف الأ�سا�سية الثالث وهي التمثيل والرقابة والت�شريع ،كما ي�ضيف عن�صرين �آخرين هما درجة ا�ستقاللية ال�سلطة
الت�شريعية ومهامها الأ�سا�سية الإ�ضافية بعد الت�شريع .ويو�ضح ال�شكل  1الهيكل التنظيمي للف�صل مبزيد من التف�صيل.
وي�ستعر�ض الق�سم  3من هذا الف�صل الت�صميم امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الت�شريعية ويتناول ثالث ق�ضايا هي� :أ) خمتلف
الهياكل امل�ؤ�س�سية التي ت�سمح ب�أ�شكال متعددة من التمثيل ،ب) الهيكلية امل�ؤ�س�سية لرقابة�/إ�شراف ال�سلطة
الت�شريعية على ال�سلطة التنفيذية ،ج) �أ�شكال مخُ تلفة ملراقبة ال�سلطة الت�شريعية.
	�أ) ثمة وجهات نظر مخُ تلفة ميكن من خاللها ال�سماح بتمثيل ال�شعب يف املجل�س الت�شريعي متثيلاً �شاملاً .
وتدر�س �إحداها تركيبة املجل�س للت�شريعي تعتمد يف املح�صلة على نظام انتخابي يرتجم �أ�صوات الناخبني
�إىل مقاعد يف املجل�س .فيما تتناول وجهة نظر �أخرى ت�أثري ا�ستخدام نظام احل�ص�ص �أو املقاعد
املحجوزة على تركيبة املجل�س .وتبحث ثالثة يف م�س�ألة هل يتعني على املجل�س �إدخال �أداة حلماية الأقليات
�ضمن �إجراءات الت�صويت داخله من خالل ال�سماح لو�سائل خمتلفة بعدِّ �أ�صوات �أع�ضائه (الت�صويت
املزدوج) .وهناك وجهة نظر �أخرى هي هل ينبغي �أن يت�شكل املجل�س من غرفة واحدة �أم غرفتني.
فالغرفة الثانية ت�سمح بوجود منط من التمثيل يختلف عن الغرفة الأوىل .و�إىل جانب زيادة ن�سبة التمثيل
من خالل ت�شكيل غرفة ثانية على ال�صعيد الوطني ،ينظر وا�ضعو الد�ساتري يف وجود جمال�س ت�شريعية
على م�ستويات خمتلفة من احلكم (املحافظات واحلكومات املحلية) مع منحها �صالحيات خا�صة بها.
غال ًبا ما يكون هناك تطلعات طموحة منتظرة من
املجل�س الت�شريعي ،ال�سيما يف دول عانت �شعوبها
من حكام م�ستبدين .ومع ذلك ،ي�شكل وجود جمل�س
ت�شريعي طليق ال يعوقه عائق يف ظل حكم �أغلبية
ب�سيطة تهديدً ا مبمار�سة اال�ستبداد �ضد �أقليات غري
كاف.
مم َّثلة ب�شكلٍ ٍ
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ب) ُيعترب الإ�شراف/الرقابة �إحدى مهام املجل�س الت�شريعي.
وهو ي�أتي يف �أ�شكال خمتلفة )1 :كعالقة حمددة بني ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية يعتمد فيها وجود و�/أو بقاء الثانية على
الأوىل )2 ،كجزء من �آلية �شبه ق�ضائية للتعامل مع مخُ الفات
ال�سلطة التنفيذية (العزل) )3 ،كجزء من امل�ساءلة اليومية
�إزاء ال�سلطة التنفيذية.

ويركز الق�سم  4من هذا الف�صل على �صالحيات املجل�س الت�شريعي
الرئي�سية ال�سيما الت�شريع ،مبا يف ذلك �صالحية تعديل الد�ستور .وهنا
جمددًا ،ميكن �إ�سناد هذه ال�صالحية الرئي�سية للمجل�س ح�صر ًيا
�أو م�شاركتها مع م�ؤ�س�سات �أخرى� .أخ ًريا ،يتمتع املجل�س الت�شريعي
ب�صالحيات رئي�سية �أخرى غري الت�شريع �سنتناولها � ً
أي�ضا.
ال�شكل  :1ت�صميم ال�سلطة الت�شريعية

غال ًبا ما ميثل البناء الد�ستوري ت�سوية بني
خمتلف اجلهات الفاعلة ذات امل�صالح والتطلعات
املختلفة .وتطالب عدة �أطراف معنية بعد انتهاء
النزاع با�ستيعابها ،مبا يف ذلك املعطِّ لون ومرتكبو
�أعمال العنف .وقد ال يتمكن وا�ضعو الد�ساتري من
حتقيق �أف�ضل د�ستور تقني ممكن ،بل من التو�صل
�إىل �أف�ضل ت�سوية د�ستورية ممكنة.

ت�صميم ال�سلطة الت�شريعية

 )1الهيكل امل�ؤ�س�سي/الر�سمي لل�سلطة الت�شريعية

�أ�شكال التمثيل داخل
املجل�س الت�شريعي
(انظر )1-3

�أفقي

رقابة املجل�س
(انظر )2-3

الإ�شراف على
املجل�س (انظر
)3-3

 )2ال�صالحيات الرئي�سية لل�سلطة
الت�شريعية
الت�شريع (انظر
)2-4 ،1-4

جماالت �أخرى
(انظر )3-4

ر�أ�سى

yyالت�صويت
yyتوزيع التمثيل
yyالنظام
بحجب الثقة
باملجل�س
االنتخابي
الت�شريعي على yyالعزل
yyاحل�ص�ص،
خمتلف م�ستويات
املقاعد
yyالتحقيق
احلكم (فيما
املحجوزة
يتعلق بال�شكل
yyاال�ستدعاء
yyت�صويت الأغلبية والهيكلية)
املزدوجة
yyجمل�س ت�شريعي
بغرفتني

yyحل املجل�س
الت�شريعي
yyالتعيينات
اخلارجية يف
تركيبة املجل�س
yyالرقابة على
املوارد املالية
yyح�صانات
�أع�ضاء املجل�س
�yyإقالة املواطنني
لأع�ضاء املجل�س

�yyسلطة الت�شريع
(احلد من
�سلطة الت�شريع
احل�صرية،
واحلد من
اقرتاح
القوانني،
وحق النق�ض
الرئا�سي،
واملراجعة
الق�ضائية)
�yyصالحية تعديل
الد�ستور

yyمنح العفو/
ال�صفح
yyتعيني م�س�ؤولني
بعينهم
�yyإعالن حالة
الطوارئ
�yyإعالن احلرب
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ج)

من ناحية �أخرى ،ينبغي حتديد مدى ا�ستقاللية املجل�س الت�شريعي .وميكن النظر يف �سبل وو�سائل
متنوعة ملراقبته �أو الت�أثري عليه يف نظام �شامل من ال�ضوابط والتوازنات.

4

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 ) 2القضايا املتعلقة بالظروف العيانية

يواجه ت�شكيل هيئة ت�شريعية ف ّعالة يف مرحلة ما بعد النزاع حتديات خمتلفة .ويف �أغلب الأحيان ،ال تدعم اخلربة
والأدلة التجريبية املقايي�س العامة واالفرتا�ضات النظرية .و�إذا ركزنا على نهج م�ؤ�س�سي يحدد �أمناط �صالحيات
ال�سلطة الت�شريعية وفرعي احلكم الآخرين وكيفية ارتباطها د�ستور ًيا� ،سنغفل بع�ض العوامل غري الد�ستورية
كاالن�ضباط احلزبي وديناميكيات القيادة .فعلى �سبيل املثال ،ي�سمح النظام الربملاين نظر ًيا باختيار وعزل رئي�س
ب�شكل مبا�شر .ولكن هيكلية نظام الأحزاب ال�سيا�سية وطريقة عملها ف�ضلاً عن باقة عوامل
ال�سلطة التنفيذية ٍ
�أخرى هي يف الواقع ما توجه غال ًبا تنظيم و�إدارة املجل�س الت�شريعي .وقد قل�صت �أحزاب �سيا�سية من�ضبطة يف
عدة بلدان مبد�أ «�سيادة الربملان» ،حيث يقوم رئي�س حزب الأغلبية بو�ضع ال�سيا�سات معتمدً ا على زمالئه من
�أع�ضاء حزبه يف املجل�س الت�شريعي بغية اعتماد ت�شريعات داعمة ً
عو�ضا عن الت�شكيك يف الأجندة ال�سيا�سية.
«نظ ًرا لوجود عدة عوامل هي الأحزاب ال�سيا�سية املن�ضبطة ،والدوائر االنتخابية ذات نظام الفوز ب�أغلبية
الأ�صوات ،و�صالحية رئي�س الوزراء حلل الربملان ،ف�إن رقابة املجل�س الرت�شيعي على رئي�س الوزراء يف نظام
و�ستمن�سرت �ضعيفة للغاية .ومن حيث املبد�أ ،ي�سيطر نواب احلزب احلاكم على جمل�س الوزراء ،لكنهم يف الواقع
يدعمون عادة املبادرات الت�شريعية املقدمة من حزبهم بغ�ض النظر عن مزايا املقرتحات اخلا�صة الأخرى لأن
م�صريهم االنتخابي وثيق ال�صلة مب�صري قيادة احلزب».
امل�صدر :مينوارينغ ،و�سكوت ،و�شوغارت ،وج .ماثيو« ،خوان لينز ،والنظام الرئا�سي ،والدميقراطية :تقييم
نقدي» ،ال�سيا�سة املقارنة ( 4/29متوز/يوليو .)1997
وغال ًبا ما تكون �شخ�صية رئي�س الوزراء ودماثته هي من يحدد نتائج انتخابات املجل�س الت�شريعي ولي�س برنامج
حزبه .واحلمالت االنتخابية الربملانية التي تروج لنف�سها بالإعالن عن ا�سم رئي�س ال�سلطة التنفيذية املحتمل �إذا
فاز احلزب املعني ب�أغلبية املقاعد تعك�س ميزان القوى الق�ضايا املتعلقة بالظروف العيانية :متار�س العوامل غري
احلقيقي بني ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية .وحتى يف الد�ستورية ،كطريقة عمل نظام الأحزاب ال�سيا�سية ،وديناميات
القيادة واالن�ضباط احلزبي ،والعوامل ال�شخ�صية ،واالتفاقيات
رئي�س خم َّول ب�صالحيات
النظام الرئا�سي ،قد يتمتع ٌ
ريا .وبالتايل ،قد ي�ؤدي
ريا كب ً
والأعراف الثقافية غري الر�سمية ت�أث ً
د�ستورية قوية يف نظام �أحزاب �سيا�سية مت�شرذم �إىل ا�ستخدام منوذج ُمطبق يف دولة �أخرى �إىل ديناميكيات �سيا�سية
ودعم ال يع َّول عليه من املجل�س الت�شريعي ونتائج تختلف كل ًيا عما حتقق يف تلك الدولة.
حدٍ كبري ٍ
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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رئي�س يحكم مبوجب �صالحيات د�ستورية �ضعيفة �إىل حدٍ ما ولكن بدعم من
ب�صالحيات �أقل مما يتمتع به ٌ
الأغلبية املن�ضبطة يف املجل�س الت�شريعي .عالوة على ذلك ،ال ميكننا االفرتا�ض ب�أن جمرد وجود �أحكام د�ستورية
منا�سبة يولد ظرو ًفا اجتماعية منا�سبة لتحقيق النجاح .فقد يكون لالتفاقيات والأعراف الثقافية غري الر�سمية
ت�أثري كبري على و�سائل ا�ستخدام وتطبيق املجل�س الت�شريعي ل�صالحياته الد�ستورية .فعلى �سبيل املثال ،مينح
الد�ستور الكندي الغرفة الت�شريعية الثانية حق النق�ض املطلق لكنها بالكاد متار�س هذا احلق .1وباخت�صار ،يجب
�أن يدرك وا�ضعي الد�ساتري ب�أن ا�ستخدام خيار ُمطبق يف دولة �أخرى قد ي�ؤدي �إىل ديناميكيات �سيا�سية ونتائج
تختلف عما حتقق يف تلك الدولة .وباملثل ،قد ت�صبح خيارات د�ستورية مل تكن جمدية يف دولة ما مالئمة جدً ا
لظروف دولة �أخرى .وبالتايلُ ،يعترب حتليل وفهم ظروف الدولة الأ�صلية ومقارنتها بالتجارب التي حدثت يف
الدولة املعنية خطوة ثانية ال غنى عنها يف �صياغة الد�ستور.

 1م .بوكينفورديه و�آخرون« ،دليل ماك�س بالنك ملختلف �أ�شكال الالمركزية» ،الطبعة الثالثة (هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام
املقارن والقانون الدويل.)2008 ،
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 ) 3خيارات التصميم املؤسسي

 )1-3أشكال التمثيل داخل املجلس التشريعي
من املتفق عليه �أن من مهام املجل�س الت�شريعي متثيل ال�شعب .وتت�ضمن املناق�شات ب�ش�أن ت�صميم ال�سلطة
الت�شريعية خمتلف جوانب التمثيل الذي ي�أخذ �أ�شكالاً خمتلفة .فقد يكون جغراف ًيا يربط املمثل مبنطقة معينة
وبالدوائر االنتخابية املوجودة فيها� ،أو قائ ًما على يعتمد ت�صميم املجل�س الت�شريعي على اخليارات املتخذة ب�ش�أن �أهم �شكل
�أ�سا�س قبلي �أو عرقي �أو على �أ�سا�س الهوية .وقد من �أ�شكال التمثيل يف ال�سياق التاريخي والثقايف للبالد.
يكون �سيا�س ًيا حزب ًيا �أو و�صف ًيا ي�سعى ل�ضمان
احتواء املجل�س الت�شريعي َ
املنتخب على رجال ون�ساء .ويعتمد ت�صميم املجل�س الت�شريعي على اخليارات املتخذة
ب�ش�أن �أهم �شكل من �أ�شكال التمثيل يف ال�سياق التاريخي والثقايف للبالد.
وميكن حتقيق متثيل ت�شريعي من خالل غرفة ت�شريعية واحدة على ال�صعيد الوطني؛ �إذ قد يتمكن حزب واحد من
احل�صول على الأغلبية بدعم من نظام انتخابي يعتمد مبد�أ »الفائز ي�أخذ كل �شيء» دون تخ�صي�ص مقاعد للن�ساء
�أو للأقليات .وال يعك�س هذا ال�شكل من �أ�شكال التمثيل الربملاين التنوع يف البالد وامل�صالح املختلفة فيها ،ال�سيما
يف جمتمع متنوع عانى من نزاع ب�سبب تهمي�ش بع�ض الفئات.
ويوزع وا�ضعو الد�ساتري ال�سلطة الت�شريعية بو�سائل
خمتلفة� :أ) اعتماد �إطار د�ستوري ي�ستلزم �أن يعك�س
املجل�س الت�شريعي التنوع واالختالف يف الدولة –
لي�س فقط من خالل حتقيق ن�سبة متثيل �أف�ضل
للأقليات ب�شكل عام ولكن � ً
أي�ضا من خالل تو�سيع
�صالحياتهم يف املجاالت الت�شريعية احل�سا�سة ،ب) تقلي�ص احتمال قيام حكومة احلزب الواحد من خالل �إيجاد
نظام انتخابي منا�سب .وميكن �أن يوزع وا�ضعو الد�ساتري � ً
أي�ضا ال�سلطة توزي ًعا ر�سم ًيا ويوفروا م�ساحة ال�ستيعاب
جوانب خمتلفة من التمثيل ،ج) التوزيع الأفقي داخل ال�سلطة الت�شريعية عن طريق اعتماد جمل�س ت�شريعي من
غرفتني ،د) التوزيع الر�أ�سي بني م�ستويات احلكم من خالل �إن�شاء جمال�س ت�شريعية حملية.

ي�أخذ التمثيل � اً
أ�شكال خمتلفة .فقد يكون جغراف ًيا �أو قائ ًما على
�أ�سا�س قبلي �أو عرقي �أو على �أ�سا�س الهوية .ويف جمتمع متنوع عانى
من نزاع ب�سبب تهمي�ش بع�ض الفئات ،ال يعك�س النظام االنتخابي
القائم على مبد�أ «الفائز ي�أخذ كل �شيء» التنوع يف البالد وامل�صالح
املختلفة فيها.
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 )1-1-3تصميم التمثيل من خالل األنظمة االنتخابية
تتمثل مهمة النظام االنتخابي يف ترجمة �أ�صوات الناخبني �إىل مقاعد يف املجل�س الت�شريعي .وي�ؤثر ت�صميم �أنظمة
انتخاب ممثلي ال�شعب �إىل املجل�س على حتديد �أي الأطراف يح�صل على التمثيل و�إىل �أي مدى تت�ساوى ح�صتهم
من املقاعد مع ح�صتهم من الأ�صوات .فعلى �سبيل املثال ،لأنظمة «الفوز ب�أغلبية الأ�صوات» التي يتم فيها انتخاب
ع�ضو واحد للمجل�س الت�شريعي من قبل �أغلبية ب�سيطة يف كل دائرة انتخابية �أثر مبا�شر يتمثل يف �ضعف متثيل
�أحزاب الأقلية .فحتى لو متكنت هذه الأحزاب من احل�صول على ن�سبة � 10أو  20يف املئة من �إجمايل الأ�صوات
على امل�ستوى الوطني ،فقد ال حت�صل على �أي مقعد يف املجل�س الت�شريعي �إذا كانت الأ�صوات التي ح�صلوا عليها
والأ�صوات التي ح�صلت عليها الأحزاب الأخرى موزعة على كامل م�ساحة البلد .2وعلى النقي�ض من ذلك ،تدعم
�أنظمة التمثيل الن�سبي التنوع يف الر�أي لأنها ت�سمح لعدد من الأحزاب ال�سيا�سية ب�ضمان مقاعد يف املجل�س
الت�شريعي ،ما ي�شجع على قيام ائتالفات ت�ضم �أحزا ًبا عدة.
ومن ناحية �أخرى ،يف حال ح�صول عدد كبري من الأحزاب على متثيل برملاين ،يقل احتمال متتع احلزب احلاكم
بدعم ميكن التعويل عليه يف املجل�س الت�شريعي .وعندئذٍ ي�صبح من ال�صعب على �أع�ضاء املجل�س الو�صول �إىل
م�ستوى االتفاق الالزم ل�سن الت�شريعات الإ�صالحية الالزمة .ولذلك حتتاج الأنظمة االنتخابية القائمة على
التمثيل الن�سبي �إىل حتقيق توازن معني بني التمثيل والفعالية .وغال ًبا ما تعتمد تلك الأنظمة على عتبة دنيا للتمثيل
ميكن �أن ي�ستوعب وا�ضعو الد�ساتري جوانب خمتلفة من التمثيل بطرق ينبغي حتديدها بعناية كي ال تلغي الغر�ض الأ�صلي
خمتلفة �أحدها هو ت�صميم التمثيل من خالل النظام االنتخابي .ومتيل منها وهو حتقيق متثيل وا�سع النطاق كما حدث يف
�أنظمة «الفوز ب�أغلبية الأ�صوات» �إىل �إ�ضعاف متثيل �أحزاب الأقلية ،يف تركيا ( )2002عندما ُحددت العتبة بن�سبة  10يف
حني حتتاج الأنظمة االنتخابية القائمة على التمثيل الن�سبي �إىل حتقيق املئة م�ؤدية ال�ستثناء الغالبية العظمى من الأحزاب
توازن معني بني التمثيل والفاعلية.
ونحو  46يف املئة من �إجمايل الأ�صوات .ومن
ناحية �أخرى� ،أ�سفرت العتبة التي تبلغ يف �إ�سرائيل حال ًيا  2يف املئة (بعدما كانت  1يف املئة فقط حتى عام 1992
و 1.5يف املئة حتى عام  )2006عن و�صول  12حز ًبا �إىل مقاعد الكني�ست ( 120ع�ض ًوا) ما جعل ت�شكيل حكومة
م�ستقرة �أم ًرا يف غاية ال�صعوبة .وهذه االختالفات مل تنتج فح�سب عن العتبة الدنيا ،بل وارتبطت � ً
أي�ضا مب�شهد
الأحزاب والأنظمة االنتخابية املعمول بها .وقد ن�شرت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات كتي ًبا عن
الأنظمة االنتخابية ي�شرح �أهميتها وي�سلط ال�ضوء على كيفية عمل حمتلف الأنظمة يف عدة دول.3
 )2-1-3املقاعد املحجوزة
ُيعترب نظام املقاعد املحجوزة �أو احل�ص�ص من الطرق الأخرى لزيادة متثيل الأقليات �أو الن�ساء يف املجل�س الت�شريعي
بتخ�صي�صهن عددًا محُ ددًا من مقاعده .و ُي�ستخدم هذا النظام يف دول مخُ تلفة مثل كولومبيا (جماعات ال�سود)،
وكرواتيا (الأقليات العرقية) ،والهند (القبائل والطوائف املحرومة) ،والأردن (امل�سيحيني وال�شرك�س) ،والنيجر
(الطوارق) ،والباك�ستان (الن�ساء وغري امل�سلمني) .وعاد ًة ما ُينتخب املمثلون احلائزون على تلك املقاعد بطريقة
 2ج .م .باين و�آخرون« ،دميقراطيات يف التنمية :ال�سيا�سة والإ�صالح يف �أمريكا الالتينية» (وا�شنطن :م�صرف التنمية الأمريكي ،وامل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،و�آخرون.)2007 ،
 3امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات« ،ت�صميم النظام االنتخابي :الدليل اجلديد للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات»،
(�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.)2005 ،
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الإطار  :1املقاعد املحجوزة يف اجلمعية الوطنية الباك�ستانية
املادة  51من الد�ستور الباك�ستاين
اجلمعية الوطنية
 )1ت�ضم اجلمعية  342مقعدً ا تُخ�ص�ص منها مقاعد للن�ساء وغري امل�سلمني.
 )3با�ستثناء ما ن�صت عليه الفقرة (�2أ) ،تُخ�ص�ص املقاعد امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1لكل حمافظة،
وللمناطق القبلية املدارة فيدرال ًيا ،وللعا�صمة االحتادية على النحو التايل:
املقاعد العامة

الن�ساء

الإجمايل

بلو�ش�ستان

14

3

17

�إقليم احلدود ال�شمالية الغربية

35

8

43

والية البنجاب

148

35

183

ال�سند
ِ

61

14

75

املناطق القبلية املدارة فيدرال ًيا

12

-

12

العا�صمة االحتادية

2

-

2

272

60

332

الإجمايل
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 ) 3خيارات الت�صميم امل�ؤ�س�سي

انتخاب املمثلني الآخرين نف�سها ،لكنهم �أحيا ًنا ُينتخبون فقط من قبل �أع�ضاء املجموعات الأقلية املن�صو�ص عليها
يف الد�ستور/قانون االنتخابات .4وتن�ص املادة  51من الد�ستور الباك�ستاين على حجز مقاعد حمددة يف املجل�س
الت�شريعي ودجمها يف النظام االنتخابي العام (انظر الإطار .)1

�2أ) �إ�ضاف ًة �إىل عدد املقاعد امل�شار �إليها يف الفقرة (�1أ) ،تُخ�ص�ص ع�شرة مقاعد لغري امل�سلمني.
 )4لأغرا�ض انتخاب اجلمعية الوطنية:
) أيف ما يتعلق باملقاعد العامةُ ،يعترب كل �إقليم دائرة انتخابية ُينتخب مر�شح واحد عنها باقرتاع حر
مبا�شر وف ًقا للقانون.
) بفيما يتعلق باملقاعد املخ�ص�صة للمر�أة :تُعترب كل حمافظة ُخ�ص�صت لها مقاعد مبوجب الفقرة (�1أ)
مبثابة دائرة انتخابية.
) ج ُيعترب البلد ب�أ�سره الدائرة االنتخابية للمقاعد املُخ�ص�صة لغري امل�سلمني.
) دتُنتخب الن�ساء وف ًقا للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم الأحزاب ال�سيا�سية للمر�شحني
على �أ�سا�س العدد الإجمايل للمقاعد العامة التي يح�صل عليها كل حزب �سيا�سي يف املحافظة املعنية
يف اجلمعية الوطنية �شريطة ،لأغرا�ض تطبيق هذه الفقرة الفرعية� ،أن يت�ضمن العدد الإجمايل
املر�شح �أو املر�شحني امل�ستقلني العائدين الذين
ال�سيا�سي
احلزب
للمقاعد العامة التي ح�صل عليها
ُ
َ
ُ
قد ين�ضمون �إىل هذا احلزب يف غ�ضون ثالثة �أيام من ن�شر �أ�سماء املر�شحني العائدين يف اجلريدة
الر�سمية.
) ه ُينتخب غري امل�سلمني وف ًقا للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم الأحزاب ال�سيا�سية
للمر�شحني على �أ�سا�س العدد الإجمايل للمقاعد العامة التي يح�صل عليها كل حزب �سيا�سي يف
اجلمعية الوطنية �شريطة ،لأغرا�ض تطبيق هذه الفقرة الفرعية� ،أن يت�ضمن العدد الإجمايل للمقاعد
املر�شح �أو املر�شحني امل�ستقلني العائدين الذين قد ين�ضمون
ال�سيا�سي
احلزب
العامة التي ح�صل عليها
ُ
َ
ُ
�إىل هذا احلزب يف غ�ضون ثالثة �أيام من ن�شر �أ�سماء املر�شحني العائدين يف اجلريدة الر�سمية.
املصدر :دستور باكستان ،الجدول من إعداد املؤلف.

تتباين الآراء ب�ش�أن جدوى املقاعد املحجوزة .ففيما يعتربها البع�ض معيا ًرا جيدً ا لتمثيل الأقليات ،يقول �آخرون
ب�أن ت�صميم هياكل تف�ضي �إىل جمل�س ت�شريعي مم ِّثل دون تالعب علني بالنظام االنتخابي هو �إ�سرتاتيجية �أف�ضل
لأن املقاعد املحجوزة قد ت�سبب ا�ستيا ًء لدى الأغلبية وتخلق ً
مناخا من عدم الثقة بني خمتلف املجموعات الثقافية.
 )3-1-3حصص املرشحني
ب�شكل عام لزيادة متثيل املر�أة ،حيث تُو�ضع ن�سبة مئوية دنيا للمر�شحات �ضمن قوائم
يط َّبق نظام احل�ص�ص ٍ
ني االنتخابية ولي�س الد�ستور.
مر�شحي الأحزاب ال�سيا�سية .وغال ًبا ما ينظم هذه احل�ص�ص القوان ُ
ويقدم دليل �صدر عام  2005بعنوان «ت�صميم النظام االنتخابي :الدليل اجلديد للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات» 5معلومات مف�صلة عن املقاعد املحجوزة وح�ص�ص املر�شحني .وبخ�صو�ص متثيل املر�أة يف املجل�س
الت�شريعي ،ن�شرت امل�ؤ�س�سة دليلاً �آخر جدير بالدرا�سة هو «املر�أة يف الربملان :ما وراء الأرقام» ( ،1998تنقيح
.)2005
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وبعيدً ا عن تركيبة املجل�س الت�شريعي ،ي�ضمن ت�صميم عملية الت�صويت داخل املجل�س ت�أثري الأقلية يف بع�ض
الق�ضايا اجلوهرية احل�سا�سة كاللغة والثقافة وما �إىل ذلك .فقد يقت�ضي الد�ستور موافقة كلاً من الأغلبية العادية
و�ضمن هذه الأغلبية � ً
أي�ضا غالبية �أع�ضاء الأقلية يف املجل�س للبت يف مثل هذه الق�ضايا .ويوفر ت�صويت الأغلبية
املزدوجة للأقليات حق النق�ض يف مواجهة حكم الأغلبية العادية .ويو�ضح الإطار  2مفهوم ت�صويت الأغلبية
املزدوجة يف جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �ساب ًقا املوجود � ً
أي�ضا يف بلجيكا (يف ما يت�صل بالقوانني التي ت�ؤثر
على حدود املجتمعات اللغوية).
الإطار  :2مفهوم ت�صويت الأغلبية املزدوجة يف جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �ساب ًقا
ت�صويت الأغلبية املزدوجة يف املجل�س الت�شريعي
املادة  )2( 69من د�ستور مقدونيا:
يف ما يتعلق بالقوانني ذات الأثر املبا�شر على الثقافة ،وا�ستخدام اللغة ،والتعليم ،والوثائق ال�شخ�صية،
وا�ستخدام الرموز ،يتخذ املجل�س قراراته بت�صويت �أغلبية املمثلني احلا�ضرين و�أغلبية ممثلي الأقليات
احلا�ضرين .وتخت�ص جلنة «العالقات بني املجتمعات» بالف�صل يف �أي نزاع يتعلق بتطبيق هذا الن�ص.
تركيبة املجل�س
� % 70أغلبية عرقية.
� % 20أقلية .1
� % 10أقلية .2

 1 + % 50من املمثلني احلا�ضرين

يتحول م�شروع
القانون �إىل قانون
نافذ

�شرط �إ�ضايف للق�ضايا احل�سا�سة :يجب �أن ي�صادق على
م�شروع القانون ن�سبة  1 + % 50من املمثلني املنتمني
�إىل الأقليات  1و( 2مبا يعادل  1 + % 15من املجل�س).

 )5-1-3مجلس تشريعي بغرفتني
ميثل �إن�شاء غرفة ت�شريعية ثانية خيا ًرا �آخر يتيح لوا�ضعي الد�ساتري ا�ستيعاب خمتلف �أ�شكال التمثيل داخل
املجل�س الت�شريعي .وفيما يكون التمثيل يف الغرفة
ميكن تعزيز التمثيل �أي�ضً ا بتوزيع �صالحيات ال�سلطة الت�شريعية �إما �أفق ًيا
الأوىل – جمل�س النواب �أو الكونغر�س �أو جمل�س من خالل ت�شكيل غرفة ت�شريعية ثانية� ،أو ر�أ�س ًيا من خالل �إن�شاء جمال�س
ال�شعب – يف �أغلب الأحيان ن�سب ًيا وعلى �أ�سا�س ت�شريعية حملية .و ُتعترب الوحدات املحلية القاعدة التمثيلية الأكرث
عدد ال�سكان حيث مي ِّثل كل ع�ضو (بطريقة انت�شا ًرا للغرف الت�شريعية الثانية يف العامل.
مثالية) العدد نف�سه من املواطنني� ،أو الطبقة� ،أو
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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 )4-1-3تصويت األغلبية املزدوجة

املجموعة الإقليمية� ،أو جماعة امل�صالح ،عادة ما يهيمن التمثيل على �أ�س�س ت�شكيل الغرفة الثانية (جمل�س الأعيان
�أو ال�شيوخ) .و ُيعترب املجل�س الت�شريعي املكون من غرفتني �أحد النماذج ال�شائعة للت�صميم الد�ستوري والذي يتم
العمل به يف  80دولة تقري ًبا.
تاريخ ًيا� ،أدخل وا�ضعو الد�ساتري �أنظمة املجال�س الت�شريعية ثنائية الغرف ملعاجلة االفرتاق يف امل�صالح بني
النبالء والعموم .ويعرب جمل�س اللوردات باعتباره الغرفة الثانية يف اململكة املتحدة عن هذا االنق�سام على الرغم
من �أن احلكومة الربيطانية قد قل�صت �سلطاته �إىل حدٍ كبري على مدى عقود من الزمن حمولة �إياه �إىل �شبه هيئة
ا�ست�شارية فح�سب .وبالإ�ضافة �إىل اململكة املُتحدة ،ال تزال الغرف الت�شريعية «الأر�ستقراطية» الثانية موجودة
جزئ ًيا يف بع�ض البلدان مثل لي�سوتو.
ويف الآونة الأخرية ،احتفظت الغرف الثانية بتمثيل جمموعات جمتمعية معينة .فعلى �سبيل املثال ،ي�شكل �أع�ضا ُء
اجلماعات العرقية التقليدية َ
جمل�س الزعماء يف بوت�سوانا الذي يتعني على الربملان ا�ست�شارته
املنتخبني واملع َّينني
َ
بخ�صو�ص الق�ضايا القبلية والتعديالت الد�ستورية املقرتحة على الرغم من �أنه ال يتمتع �سوى ب�سلطات ت�شريعية
حمدودة .ويف املغرب تَختار النقابات العمالية واملمثلون ال�صناعيون والزراعيون خم�سي �أع�ضاء الغرفة الثانية.
ويف �أيرلندا ،تَختار القطاعات الثقافية ،والتعليمية ،والزراعية ،والعمالية ،وال�صناعية ،والتجارية ،والإدارية
واخلدمية  70يف املئة من �أع�ضاء الغرفة الثانية .ويف مالويَ ،ينتخب م�ؤمتر للزعماء من بني �أع�ضائه نحو ثلث
�أع�ضاء الغرفة الثانية ،و ُيختار الثلث الثاين من قائمة مر�شحني تقدمها جماعات امل�صالح (املنظمات الن�سائية،
واملعوقني ،وقطاعات ال�صحة والتعليم والزراعة والأعمال التجارية ،ونقابات العمال) ،ف�ضلاً عن املجتمع
(الوجهاء) والدين.
ومع ذلك ،تُعترب الوحدات املحلية القاعدة التمثيلية الأكرث انت�شا ًرا للغرف الت�شريعية الثانية يف العامل .ويف جميع
الدول الفيدرالية ذات الغرفتني ،يُحدِّ د التمثيل يف الواليات �أو املقاطعات �أو املناطق ع�ضوية الغرفة الثانية.
وي�سري الأمر نف�سه على ربع الدول الوحدوية تقري ًبا.
وقد �أدخلت بع�ض الدول يف ال�سنوات الأخرية كالت�شيك وبولندا الغرفة الثانية �إىل نظامها كجزء من تعديالت
د�ستورية .ويف الوقت نف�سه� ،ألغت دول �أخرى الغرفة الثانية مثل كرواتيا ،وقرغيز�ستان ،وال�سنغال .وبالتايل ف�إن
اعتماد غرفة ت�شريعية ثانية من عدمه ف�ضلاً عن اخليار الت�صميمي املالئم لنوعها يعتمد مرة �أخرى على الظرف
العياين املُحدد .ويلخ�ص اجلدول � 1أ�سباب اختيار جمل�س ت�شريعي بغرفة واحدة �أو غرفتني.
اجلدول � :1أ�سباب اختيار جمل�س ت�شريعي بغرفة واحدة �أو غرفتني
جمل�س ت�شريعي بغرفتني
•يزيد �أ�شكال التمثيل �أو على الأقل يوفر حلاً
م�ؤ�س�س ًيا �أكرث مرونة ومالئمة من حماولة
ا�ستيعاب التمثيل البديل حتت �سقف م�ؤ�س�سي
واحد.
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جمل�س ت�شريعي بغرفة واحدة
•يوفر قد ًرا �أكرب من امل�ساءلة �إذ لي�س مبقدور
�أع�ضائه �إلقاء اللوم على الغرفة الثانية يف حال
جتاهل م�صالح
الف�شل يف �إقرار الت�شريعات �أو
ِ
املواطنني.

•يح ْول دون ا�ستبداد الأغلبية الب�سيطة.

•ي�سمح ب�سن قوانني �صريحة لتنفيذ �أجندات هامة
ومينع �إ�ضعافها جراء �إجراء تنازالت كثرية.

•يعزز الرقابة والإ�شراف على ال�سلطة التنفيذية.
•ي�ستجيب ا�ستجابة �أف�ضل للم�صالح امل�ؤثرة.
فعند تق�سيم ال�صالحيات ،كما هو احلال يف
املجل�س ذي الغرفتني ،يجب �أن تك�سب جماعات
ال�ضغط ذات امل�صالح امل�ؤثرة دعم عدد �أكرب
من القادة.

•ي�سهل مراقبة ال�شعب له النخفا�ض عدد �أع�ضائه.
•تقلل �شفافيته من ت�أثري جماعات ال�ضغط ذات
امل�صالح امل�ؤثرة.

ولتحقيق متثيل عملي �أكرث فاعلية ملختلف �أ�صحاب امل�صالح من خالل غرفة ت�شريعية ثانية ،ينبغي �أخذ معيارين
باحل�سبان عند ت�صميم جمل�س بغرفتني ،هما طريقة حتديد الد�ستور الختيار الغرفة الثانية ،وال�صالحيات
واالخت�صا�صات التي مينحها لها .ويف حال تطبيق النظام االنتخابي نف�سه على كال الغرفتني ،تعزز الغرفة الثانية
الأغلبية القائمة يف الغرفة الأوىل .ويزيد احتمال حدوث ذلك عند �إجراء انتخابات كلتا الغرفتني يف �آنٍ واحد.
وبالتايل ،يتطلب توزيع �صالحيات ال�سلطة الت�شريعية توزي ًعا هاد ًفا وجود نظام خمتلف الختيار الغرفة الثانية.
كما حتدِّ د ال�صالحيات الفعلية التي يوكلها الد�ستور �إىل الغرفة الثانية مدى توزيع �صالحيات ال�سلطة الت�شريعية.
وال يركز هذا الف�صل �أثناء تقييمه ل�صالحيات الغرفة الثانية على لتحقيق متثيل عملي �أكرث فاعلية ملختلف �أ�صحاب
�صالحياتها الن�سبية مقارنة بفرعي احلكم الآخرين (مثل اعتماد امل�صالح من خالل غرفة ت�شريعية ثانية ،ينبغي
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي لق�ضاة املحكمة العليا وكبار امل�س�ؤولني النظر يف الطريقة التي يتم بها اختيار �أع�ضاء
التنفيذيني) ،بل على م�شاركتها النوعية يف ممار�سة املهام الغرفة الثانية وال�صالحيات واالخت�صا�صات
على حد �سواء.
الت�شريعية ك�إقرار م�شاريع القوانني �أو تعديل الد�ستور.
اختيار �أع�ضاء الغرفة الثانية
ثمة �أربعة �أ�ساليب �أ�سا�سية الختيار �أع�ضاء الغرفة الثانية:
1 )1ي�شكل ممثلو الوحدات الفرعية (الواليات �أو املناطق) َ
املنتخبني انتخا ًبا مبا�ش ًرا من ال�شعب عددًا من الغرف
الثانية (الأرجنتني ،و�أ�سرتاليا ،و�إندوني�سيا ،و�إيطاليا ،ونيجرييا ،و�سوي�سرا ،والواليات املتحدة) .وميكن
�إجراء االنتخابات املبا�شرة بطريقتني .ففي نيجرييا ،مثلاً  ،يق�سم الد�ستور الوحدات الفرعية �إىل ثالث
دوائر انتخابية يح�صل املر�شح احلائز على �أعلى ن�سبة �أ�صوات يف كل دائرة على مقعد يف جمل�س ال�شيوخ.
ويجري العك�س يف �أ�سرتاليا حيث ينتخب ال�شعب �ستة �أع�ضاء عن كل والية من خالل نظام االنتخاب الن�سبي
لي�صبح املر�شحون ال�ستة احلا�صلون على �أعلى عدد من الأ�صوات �أع�ضا ًء يف جمل�س ال�شيوخ.
2 )2تنتخب املجال�س الت�شريعية للوحدات الفرعية ممثلني لي�س بال�ضرورة من بني �أع�ضائها لع�ضوية الغرفة
الثانية (النم�سا ،و�إثيوبيا  ،والهند) .ومرة �أخرى ،يجري العمل ب�شكلني خمتلفني .ففي بع�ض الدول ،حتدِّ د
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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•يعيق �سن قوانني �صيغت على عجل جراء نزوة
مفاجئة ما ي�سمح ب�إجراء مداوالت �إ�ضافية
و�إعادة النظر.

•ي�سن الت�شريعات املقرتحة ب�شكل �أكرث كفاءة.

�أغلبية الأ�صوات يف املجل�س الت�شريعي لكل وحدة فرعية �أع�ضاء الغرفة الثانية .وبنا ًء عليه ،ميكن للأحزاب
احلا�صلة على الأغلبية يف املجل�س (�سواء مبفردها �أو من خالل عقد حتالف) انتخاب �أع�ضائها على وجه
احل�صر .وقد جتنبت بع�ض الدول حدوث مثل هذه النتائج من خالل ا�ستخدام الطريقة الن�سبية حيث تختار
الأحزاب املم َّثلة يف املجل�س الت�شريعي لكل وحدة فرعية مر�شحها الذي ميثل بعد ذلك تلك الوحدة يف الغرفة
الثانية .مثال� :إذا كانت كل وحدة فرعية حتظى بثالثة مقاعد يف الغرفة الثانية ،يجري االختيار من جانب
�أقوى ثالثة �أحزاب ممثلة يف املجل�س الت�شريعي لهذه الوحدة .وتتبع فرن�سا طريقة خمتلفة حيث ُينتخب
�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ من قبل هيئة انتخابية م�شكلة من ممثلني عن اجلمعيات الت�شريعية و�شبه الت�شريعية
املعنية من خمتلف م�ستويات احلكم (امل�ستوى الوطني ،واملحافظات ،واملناطق ،والبلديات) .ويف واقع الأمر،
ُينتخب  95باملئة من �أع�ضاء هذه الهيئة من البلديات.
3 )3تعني حكومات الواليات �أع�ضاء الغرفة الثانية (�أملانيا).
4 )4تعني احلكومة الفيدرالية �أع�ضاء الغرفة الثانية ا�ستنادًا �إىل تر�شيحات تقدمها حكومات الواليات (كندا).
ال�شكل  :2اختيار �أع�ضاء الغرفة الثانية

()4
احلكومة الوطنية
تعني
الغرفة الثانية على
ال�صعيد الوطني

		

()3
الغرفة الثانية على
ال�صعيد الوطني
تنتخب
حكومة الوحدة الفرعية
تنتخب
املجل�س الت�شريعي
للوحدة الفرعية
ينتخب
جمهور الناخبني يف
الوحدة الفرعية

()2
الغرفة الثانية على
ال�صعيد الوطني

()1
الغرفة الثانية على
ال�صعيد الوطني

ينتخب
املجل�س الت�شريعي
للوحدة الفرعية

انتخاب مبا�شر

ينتخب

جمهور الناخبني يف
الوحدة الفرعية

جمهور الناخبني يف
الوحدة الفرعية

امل�صدر :ر�سمه امل�ؤلف ا�ستنادًا �إىل م .بوكينفورديه« ،دليل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن مناذج ال�سلطات الت�شريعية ذات املجل�سني يف
الدول الفيدرالية :حتليل مقارن مع تركيز خا�ص على ال�سودان» (اخلرطوم :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2007 ،
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ووجهتهم (العمود  ،)3يتبنى ه�ؤالء يف املقام الأول �آراء تلك
و�إذا عينت حكومات الواليات �أع�ضاء الغرفة الثانية ّ
احلكومات ليكونوا مبثابة موظفني بريوقراطيني لديها ولي�س ممثلني تق�سم الأ�ساليب املختلفة الختيار �أع�ضاء الغرفة
عن ال�شعب .وعندما تعني احلكومة الوطنية �أع�ضاء الغرفة الثانية الثانية والءات الأع�ضاء .وي�صبح ال�س�ؤال املطروح
(العمود  )4ف�إن ه�ؤالء كمتحدثني با�سم الوحدات الفرعية يفتقرون يف هذه احلالة هو ما اجلهات التي ميثل ه�ؤالء
الأع�ضاء م�صاحلها �أو ما اجلهات التي يعتقد ال�شعب
�إىل امل�صداقية ال�سيا�سية� ،إذ تعتربهم الدوائر االنتخابية
ب�أن ه�ؤالء الأع�ضاء ميثلون م�صاحلها.
واحلكومات الإقليمية جمرد وكالء للحكومة الوطنية.
ونظ ًرا لهذه املنافع والتكاليف املتناف�سة ،جمعت عدة دول بني اثنني �أو �أكرث من طرق الت�صويت بدرجات متفاوتة.
ففيما جمعت بع�ض الدول بني الفئتني الثانية والثالثة كجنوب �أفريقيا بن�سبة ( ،)%40 :%60ورو�سيا (،)%50 :%50
والهند ( ،)%5 :%95جمعت دول �أخرى بني الفئتني الأوىل والثانية مثل �إ�سبانيا بن�سبة ( ،)%20:%80يف حني
جمعت دول �أخرى بني الفئتني الثانية والرابعة مثل ماليزيا بن�سبة ( .)%63 :%37وال يخفف تطبيق عدة فئات
أي�ضا للممثلني َ
م ًعا من بع�ض الديناميات املذكورة �أعاله فح�سب ،بل ويتيح � ً
املنتخبني يف الغرفة الثانية ا�ستيعاب
خمتلف اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة يف �آن واحد.
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تق�سم الأ�ساليب املختلفة الختيار �أع�ضاء الغرفة الثانية والءات الأع�ضاء .وي�صبح ال�س�ؤال املطروح يف هذه احلالة
هو ما اجلهات التي ميثل ه�ؤالء الأع�ضاء م�صاحلها �أو ما اجلهات التي يعتقد ال�شعب ب�أن ه�ؤالء الأع�ضاء ميثلون
م�صاحلها .وقد ي�سفر عن االنتخاب املبا�شر لأع�ضاء الغرفة الثانية (العمود  1من ال�شكل  )2و�صول ممثلني عن
ال�شعب ً
عو�ضا عن ممثلني عن احلكومة املحلية .وبالتايلُ ،ي�ستبعد احتمال ت�شكيلهم لآراء �إقليمية جماعية بل
مييلون لتمثيل م�صالح �أحزابهم .وعلى النقي�ض من ذلك ،غال ًبا ما ي�شكل الأع�ضاء الذين انتخبتهم املجال�س
الت�شريعية للوحدات الفرعية (العمود ً )2
رابطا م�ؤ�س�س ًيا باحلكومة املحلية ي�سمح لهم بدعم امل�صالح الإقليمية
والوطنية على حدٍ �سواء .ولكن التفوي�ضات املزدوجة ت�ؤدي مل�س�ؤوليات مزدوجة ،ما قد يحد من فعالية الأع�ضاء
يف ما يت�صل مب�صاحلهم .وقد يعزز �إن�شاء رابطة قوية باحلكومة املحلية من خالل تركيبة الغرفة الثانية �أهمية
�سيا�سة احلكومة املحلية على امل�ستوى الوطني.

ال�شكل � :3أمثلة عن اختيار �أع�ضاء الغرفة الثانية
ينتخبهم الناخبون
يف الوحدة الفرعية
مبا�شرا
انتخا ًبا
ً

ينتخبهم املجل�س تعينهم/توكلهم حكومة
الوحدة الفرعية
الت�شريعي بالوحدة
الفرعية

ماليزيا
كندا

جنوب �أفريقيا،
ورو�سيا ،والهند
�أملانيا

ال�سودان ،والنم�سا،
و�إثيوبيا

تعينهم احلكومة
الوطنية

�إ�سبانيا
الواليات املتحدة،
و�سوي�سرا ،واملك�سيك،
ونيجرييا ،و�إيطاليا،
و�أ�سرتاليا ،الخ.

امل�صدر :ر�سمه امل�ؤلف ا�ستنادًا �إىل م .بوكينفورديه« ،دليل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن مناذج ال�سلطات الت�شريعية ذات املجل�سني
يف الدول الفيدرالية :حتليل مقارن مع تركيز خا�ص على ال�سودان» (اخلرطوم :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2007 ،

يف حال انتخاب جمهور الناخبني لأع�ضاء الغرفة الثانية انتخا ًبا مبا�ش ًرا ،ينبغي تطبيق طريقة خمتلفة لتخ�صي�ص
قد يعزز �إن�شاء رابطة قوية باحلكومة املحلية من مقاعد الغرفة الأوىل للح�صول على نوع خمتلف من التمثيل.
خالل تركيبة الغرفة الثانية �أهمية �سيا�سة احلكومة وغال ًبا ما ت�ضم كل وحدة فرعية العدد نف�سه من املمثلني بغ�ض
املحلية على امل�ستوى الوطني.
النظر عن حجمها وعدد �سكانها .ويقول النقاد ب�أن هذا النوع
من تخ�صي�ص مقاعد الغرفة الثانية ميثل انتها ًكا مبا�ش ًرا ملبد�أ
الدميقراطية والذي يق�ضي ب�أن متثل عملية تكوين ال�سلطة الت�شريعية على ال�صعيد الوطني كل مواطن بالت�ساوي.
ففي �سوي�سرا  ،6مثلاً  ،ميكن نظر ًيا لـِ  23ع�ض ًوا من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ من �أ�صغر املقاطعات (ميثلون %20
فقط من �إجمايل ال�سكان) نق�ض �أي قرار ت�شريعي.

 6يمُ ِّثل َ
كل مقاطعة يف �سوي�سرا ع�ضوان يف الغرفة الثانية بغ�ض النظر عن حجمها وعدد �سكانها .لكن ولأ�سباب تاريخية ،تُق�سم ثالث
مقاطعات �إىل ن�صفني لت�صبح �ستة �أن�صاف مقاطعات ميثل َ
كل واحدة منها ع�ضو واحد فقط .وهكذا ،ف�إن كل مقاطعة من املقاطعات
الع�شرين ميثلها ع�ضوان يف حني ميثل كلاً من �أن�صاف املقاطعات ال�ستة ع�ضو واحد.
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امل�شاركة يف العملية الت�شريعية
مبا �أن �أحد الأ�سباب الكامنة وراء �إن�شاء
غرفة ثانية هو زيادة نوع التمثيل يف ال�سلطة
الت�شريعية ،يبقى ال�س�ؤال هو كيف يتعامل
الد�ستور مع الآراء وامل�صالح املختلفة بني
الغرفتني الأوىل والثانية .هل يجب ت�شكيل
الغرفة الثانية كمالك فعلي حلق النق�ض يتعني احل�صول على موافقتها �أ ًيا كانت الق�ضية� ،أم فقط �إذا كانت
امل�صالح اخلا�صة معر�ضة للخطر؟ �أم هل �سيكون دورها ا�ست�شار ًيا فح�سب ما ي�سمح ب�إجراء مناق�شات مو�سعة
وعر�ض �آراء �إ�ضافية دون �أن يكون من �صالحياتها منع �أي قرار �أو �إرجائه؟ �أم هل �ستكون بال دور على الإطالق؟
يف معظم الدول ،ت�شارك الغرفة الثانية يف عملية الت�شريع �سواء كان دورها ا�ست�شار ًيا� ،أو لإرجاء �صدور الت�شريع،
�أو ملمار�سة حق النق�ض .وت�سمح بع�ض الأنظمة لها بتقدمي م�شاريع قوان ٍني لها فقط �أثر مبا�شر على م�صالح
الوحدات الفرعية (جنوب �أفريقيا) دون التدخل يف م�شاريع القوانني املالية.
و�إىل جانب حق النق�ض املطلق الذي يخول الغرفة الثانية �إيقاف العملية ،ثمة � ً
أي�ضا �آثار مخُ تلفة:

يتمثل �أحد �أ�سباب �إن�شاء وتكوين الغرف الت�شريعية الثانية يف زيادة نوع
ومنط التمثيل يف املجل�س الت�شريعي .كيف �سيتناول الد�ستور ويعالج وجود �آراء
وم�صالح ووجهات نظر خمتلفة بني الغرفتني الت�شريعيتني الأوىل والثانية؟ يف
معظم الدول ،ت�شارك الغرفة الثانية يف عملية الت�شريع و�سن القوانني �سواء
كان دورها يف ذلك ا�ست�شار ًيا� ،أو لإجراء �سن الت�شريع� ،أو ملمار�سة حق النق�ض.

�1)1إذا رف�ضت الغرفة الثانية �إقرار م�شروع قانون ما ،يتعني على الغرفة الأوىل �إعادة الت�صويت عليه (ينطبق
ذلك يف النم�سا وجنوب �أفريقيا على م�شاريع قوان ٍني ال ت�ؤثر على م�صالح الواليات).
2)2تقت�ضي د�ساتري �أخرى خو�ض الغرفة الثانية جلولة �أخرى من الت�صويت لكن بعد انق�ضاء فرتة زمنية
معينة (�سنة واحدة يف ماليزيا) بهدف �إيجاد م�ساحة للحوار املجتمعي وا�ستعرا�ض الآفاق والت�صورات
اجلديدة .وي�ؤدي هذا النهج �إىل ت�أخري العملية الت�شريعية فح�سب ،دون �أن يفر�ض حدً ا �أعلى يتعني على
الغرفة الأوىل جتاوزه.
3)3حلت اال�ستفتاءات ال�شعبية � ً
أي�ضا النزاع .ففي �أيرلندا مثلاً  ،ي�ؤدي رف�ض الغرفة الثانية مل�شروع القانون
– �إذا �أيدها يف ذلك ثلث الغرفة الأوىل باعتبار هذا امل�شروع ق�ضية ذات �أهمية وطنية – �إىل طرحه
لال�ستفتاء ليقرر املواطنون منتهى هذا امل�شروع ب�إبطاله �أو باعتماده كقانون.
4)4ميكن للغرفة الأوىل جتاوز نق�ض الغرفة الثانية مل�شروع ما �إما ب�أغلبية ثلثي الأوىل (رو�سيا) �أو باحل�صول
على ن�سبة ت�صويت تطابق ن�سبة رف�ض الثانية للم�شروع (ينطبق ذلك يف �أملانيا على م�شاريع قوان ٍني ال ت�ؤثر
على م�صالح الواليات).
5)5عقد جل�سة م�شرتكة بني الغرفتني مع ال�سماح بح�ضور عدد �أقل من �أع�ضاء الغرفة الثانية (الهند
ونيجرييا يف ما يتعلق مب�شاريع القوانني املالية).

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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تعيني الكفاءات التشريعية يف الغرفة الثانية

ال�شكل � :4أمثلة عن ال�صالحيات الت�شريعية املخولة للغرفة الثانية
امل�شاركة املت�ساوية (حق
النق�ض املطلق)

النم�سا وجنوب ماليزيا
�أفريقيا

امل�شاركة املرجحة (حق النق�ض
املُ ِّ
عطل بعتبة �إ�ضافية)

امل�شاركة املرجحة (حق
النق�ض املُ ِّ
عطل دون عتبة
�إ�ضافية)

�أيرلندا �إ�سبانيا رو�سيا جل�سة م�شرتكة� :إذا ت�أثرت م�صالح ب�شكل دائم:
الواليات� :أملانيا الواليات
الهند
وجنوب �أفريقيا املتحدة،
و�إيطاليا،
و�أ�سرتاليا،
وكندا،
ونيجرييا،
و�سوي�سرا

امل�صدر :ر�سمه امل�ؤلف ا�ستنادًا �إىل م .بوكينفورديه« ،دليل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن مناذج ال�سلطات الت�شريعية ذات
املجل�سني يف الدول الفيدرالية :حتليل مقارن مع تركيز خا�ص على ال�سودان» (اخلرطوم :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2007 ،

يف احلاالت التي تتمتع فيها الغرفة الثانية بحق النق�ض املطلق ،تُ�ستخدم ثالث �إ�سرتاتيجيات خمتلفة لإنهاء
الأزمة:
•جلنة الو�ساطة :مبجرد رف�ض الغرفة الثانية مل�شروع القانون ،تُ�شكل جلنة و�ساطة من عدد مت�سا ٍو من
�أع�ضاء الغرفتني وحتاول التو�صل �إىل ت�سوية العتماد امل�شروع .ف�إذا مل تتمكن من ذلك خالل فرتة زمنية
معينة �أو بعد عدد محُ دد من اجلل�سات ،ي�سقط م�شروع القانون تلقائ ًيا (�أملانيا وجنوب �أفريقيا فيما يتعلق
بالقوانني التي ت�ؤثر على م�صلحة الواليات ،وكذلك يف �سوي�سرا).
•نظام التنقل :بعد رف�ض م�شروع القانون ،يجول بني كال الغرفتني ملناق�شته �إىل �أن تتفقا على �شكل موحد
له ،و�إال �أُبطل (كندا ،و�إيطاليا ،ونيجرييا ،والواليات املتحدة).
•حل الغرفتني :قد ي�سفر النزاع بني الغرفتني عن نتائج عنيفة وقا�سية يف �أ�سرتاليا لأنه �إذا ت�أزم الو�ضع
وف�شلت الغرفة الثانية مرتني يف �إقرار م�شروع قانون قدمته لها الغرفة الأوىل ،فقد يدفع ذلك �إىل حل
الغرفتني والدعوة �إىل �إجراء انتخابات وطنية.
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غال ًبا ما متار�س الغرفة الثانية عند تعديل الد�ستور �سلطة �أو�سع (هي حق النق�ض املطلق) من تلك التي متار�سها
عند �إقرار م�شاريع القوانني العادية .لكن ال تتطلب بع�ض الد�ساتري موافقة الغرفة الثانية �إال �إذا كانت تلك
التعديالت ت�ؤثر على م�صالح الوحدات الفرعية (النم�سا وجنوب �أفريقيا) .كما تتطلب د�ساتري �أخرى حتقيق
�شروط �أخرى وموافقة �أغلبية �أع�ضاء الغرفتني (انظر الق�سم « 4توزيع املهام الرئي�سية»).
 )6-1-3املجالس التشريعية لدى مختلف مستويات الحكم
أنواعا خمتلفة من التمثيل لي�س فقط عرب �إيجاد غرفة ت�شريعية ثانية على امل�ستوى
قد ين�شئ وا�ضعو الد�ساتري � ً
الوطني ،ولكن �أي�ضا من خالل توفري جمال�س ت�شريعية على خمتلف م�ستويات احلكم .ففي الدول متعددة
القوميات على وجه اخل�صو�ص ،ميكن ا�ستيعاب الأقليات على امل�ستوى الوطني من خالل متثيلهم متثيلاً بار ًزا يف
هيئة ت�شريعية �إقليمية مع منحهم �صالحيات �سن قوانني تعك�س عادات �أو م�صالح حمددة ملناطق بعينها .ويو�ضح
ال�شكل  5كيف �أن التمثيل الت�شريعي على امل�ستوى الإقليمي يدعم ا�ستيعاب خمتلف امل�صالح .و ُيظهر ال�شكل الأي�سر
دولة تندرج فيها الت�شريعات ذات ال�صلة �ضمن �صالحية ال�سلطة على امل�ستوى الوطني .وبغ�ض النظر عن اختالف
الآراء يف مخُ تلف مناطق البالد ،ت�سري القوانني الوطنية على كافة املناطق الأربعة ب�صرف النظر عن االختالفات
بني �آراء الأغلبية يف هذه املناطق .ونتيج ًة لذلك ،تكون القرارات املتخذة غري مالئمة لقرابة ن�صف عدد ال�سكان
( 199من �أ�صل � .)400أما �إذا ُنقلت ال�سلطة الت�شريعية ب�ش�أن ق�ضية ما �إىل املجال�س الت�شريعية الإقليمية (انظر
ال�شكل الأمين) ،ت�صبح القرارات املُتخذة غري مالئمة لأقل من ربع ال�سكان ( 98من �أ�صل  .)400مثال :يوجد يف
الدولة (�س) جماعتان دينيتان �إحداهما يف ال�شمال
قد يعمل وا�ضعو الد�ساتري على �إن�شاء �أنواع خمتلفة من التمثيل
والأخرى يف اجلنوب .ومتا�ش ًيا مع الثقافة الدينية لدى لي�س فقط عن طريق اعتماد الغرفة الت�شريعية الثانية على
املجموعة ال�شمالية ،يرغب غالبية �أفراد يف تقييد بيع امل�ستوى الوطني ،ولكن �أي�ضا من خالل توفري جمال�س ت�شريعية
الكحول يف املحال .ويف املقابل ،ف�إن غالبية الأفراد على خمتلف م�ستويات احلكومة .ففي الدول متعددة القوميات
على وجه اخل�صو�ص ،ميكن ا�ستيعاب الأقليات على امل�ستوى
القاطنني يف اجلنوب �أكرث حتر ًرا ويرغبون يف �شراء
الوطني من خالل متثيلهم اً
متثيل بار ًزا يف هيئة ت�شريعية �إقليمية
الكحول من املحال .ف�إذا كانت ال�سلطة الت�شريعية مع منحهم �صالحيات �سن قوانني تعك�س عادات �أو م�صالح حمددة
الناظمة لهذه امل�س�ألة ُم�ش َّكلة على ال�صعيد الوطني ،ملناطق بعينها.
�ستخ�سر �إحدى اجلماعتني بغالبية الأ�صوات ل�صالح
اجلماعة الأخرى� .أما �إذا اتُّخذ القرار عرب ال�سلطة الت�شريعية الإقليمية يف كل منطقة ،ف�ستحقق رغبة عدد �أكرب
من النا�س.
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مشاركة الغرفة الثانية يف التعديالت الدستورية

ال�شكل  :5التمثيل الت�شريعي على امل�ستوى الإقليمي
اتخاذ القرار على امل�ستوى الإقليمي

ال�سلطة الت�شريعية
الإقليمية
ال�سلطة الت�شريعية
 69معار�ض مقابل
الإقليمية
 31م�ؤيد
 83معار�ض مقابل
* عدم بيع الكحول
 17م�ؤيد
ال�سلطة الت�شريعية الإقليمية * عدم بيع الكحول
 32معار�ض مقابل  68م�ؤيد
* بيع الكحول
ال�سلطة الت�شريعية الإقليمية
 17معار�ض مقابل  83م�ؤيد
* بيع الكحول

احرتام رغبات
 308مواطن

اتخاذ القرار على امل�ستوى الوطني

 69معار�ض مقابل
 31م�ؤيد

 32معار�ض
مقابل
 68م�ؤيد

ال�سلطة الت�شريعية الوطنية
 201معار�ض
مقابل  199م�ؤيد

 83معار�ض
مقابل  17م�ؤيد

 17معار�ض مقابل
 83م�ؤيد

احرتام رغبات
 201مواطن

حتدد ثالثة عوامل ذات �صلة درجة ومدى االنتقال الفعلي لل�صالحيات الت�شريعية �إىل خمتلف م�ستويات احلكم
(انظر �أي�ضا الف�صل  7عن الالمركزية)� :أ) ال�صالحيات التي يخولها الد�ستور للمجال�س الت�شريعية على امل�ستوى
املحلي .ب) نوع ال�صالحية الت�شريعية و�سيادتها يف جماالت تنظيمية حمددة :هل �سلطة �سن القوانني ح�صرية �أم
م�شرتكة؟ و�إىل �أي مدى يعلو مبد�أ �سيادة القانون يف حال التداخل والنزاع؟ ج) اال�ستقاللية القانونية للمجال�س
الت�شريعية املحلية.
1 )1نطاق ال�سلطة
يعتمد توزيع ال�سلطات على الوحدات الت�شريعية الفرعية على مدى التنوع يف الدولة .وقد �أثرت عدة معايري جغرافية
وتاريخية ودينية واقت�صادية ودميغرافية ت�أث ًريا كب ًريا على املتفاو�ضني على الد�ستور ،حمدِّ دة درجة الالمركزية
الفعلية لل�صالحيات الت�شريعية .وعادة ما تبقى بع�ض امل�سائل حم�صورة بامل�ستوى الوطني ،كالعالقات الدولية
والدفاع الوطني والعملة واجلن�سية ،غري �أن تفوي�ض
يعتمد توزيع ال�سلطات على الوحدات الت�شريعية الفرعية ال�صالحيات يف كثري من جماالت ال�سيا�سات يتوقف على
على مدى التنوع يف الدولة .ويتوقف تفوي�ض ال�صالحيات الظروف وعلى توازن امل�صالح املُع َّر�ضة للخطر .ويوزع
يف كثري من جماالت ال�سيا�سات على الظروف وتوازن امل�صالح
الد�ستور يف الربازيل والهند وجنوب �أفريقيا �صالحيات
املُع َّر�ضة للخطر.
محُ ددة على م�ستوى ثالث حملي من احلكم.
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قد يخ�ص الد�ستور امل�ستويني الوطني واملحلي ب�صالحيات ت�شريعية ح�صرية ،بيد �أن هذا التخ�صي�ص يواجه
حتديني� ،أولهما هو عدم موافقة الف�صائل املتناحرة عقب فرتة من النزاع الناجت عن تهمي�ش �أقاليم بعينها على
منح ال�سلطة ب�صفة ح�صرية �إىل �أي م�ستوى من م�ستويات احلكم� ،أما ثانيهما وهو الأكرث عملية فهو �أن االعتماد
فقط على ال�سلطات احل�صرية قد ي�ؤدي �إىل جتاهل وجود تداخل ال ميكن على الأرجح تفاديه يف املوا�ضيع
وال�صالحيات يف عدة جماالت تنظيمية .وقد عمد كثري من الد�ساتري ،يف م�سعى منها لتحقيق املرونة� ،إىل توزيع
ال�صالحيات الت�شريعية على نحو م�شرتك بني احلكومات الوطنية والإقليمية.
وتعمل ال�صالحيات امل�شرتكة بطرق خمتلفة .ففي �ضوء الرتاكب الر�أ�سي لهذه ال�صالحيات بني املجال�س
الت�شريعية الوطنية واملحلية ،تُثار م�شكلة �أي اللوائح
كيف توزَّع ال�صالحيات الت�شريعية على احلكومات الوطنية
عموما للمجل�س
�ست�سود .ومينح الد�ستور الأولوية
ً
واملحلية؟ ففي �ضوء الرتاكب الر�أ�سي لل�صالحيات امل�شرتكة بني
الت�شريعي الوطني .وقد يجادل بع�ض النقاد الإقليميني املجال�س الت�شريعية الوطنية واملحليةُ ،تثار م�شكلة �أي اللوائح
وبقوة ب�أن جماالت ال�صالحيات امل�شرتكة هي بب�ساطة �ست�سود
املجاالت التي ت�سري فيها الت�شريعات الوطنية جمه�ض ًة
على املدى البعيد الت�شريعات الإقليمية .لكن ثمة �شروط حمددة ميكن منحها �أولوية وطنية .فالد�ستور الأملاين
مثلاً ال مينح ال�سيادة �إال للت�شريعات الوطنية «ال�ضرورية» والتي ت�صب يف «�صالح الوطن» «�إذا جعلت �إقام ُة ،و�إىل
احلد الذي يجعل �إقام َة ،ظروف معي�شية مت�ساوية على كامل الأرا�ضي الفيدرالية �أو احلفاظ على الوحدة القانونية
�أو االقت�صادية الت�شريع الفيدرايل �ضرور ًيا ل�صالح الوطن».7
وقد اتخذت د�ساتري �أخرى منحى خمتل ًفا� ،إذ �أدخلت كندا ا�ستثنا ًء واحدً ا بار ًزا على ال�سيادة الوطنية .فحيثما
يتعار�ض قانونان �أحدهما حملي والآخر وطني – كما يف قوانني املعا�شات التقاعدية – ي�سود القانون املحلي.8
ويخول نهج �آخر املجل�س الت�شريعي الوطني �صياغة �إطار وطني مع ال�سماح للحكومات املحلية بو�ضع التفا�صيل
نهجا ثال ًثا
مبا يتفق مع الأو�ضاع املحلية (وهو ما ي�شار �إليه �أحيا ًنا با�سم قانون الإطار) .وقد تبنت د�ساتري �أخرى ً
لت�صنيف ال�صالحيات امل�شرتكة يتيح ب�صفة رئي�سية مل�ستويي احلكم الت�شريع على نحو متزامن .وعندما يتعار�ض
ً
تعار�ضا مبا�ش ًرا ،يتم تفعيل تدابري ف�ض النزاع الد�ستورية ح�سبما يطبقها الق�ضاة وف ًقا
ت�شريعان وطني وحملي
لكل حالة على حدة (ال�سودان).
وين�ص د�ستور جنوب �أفريقيا على جمموعة �أحكام �صيغت ب�إتقان �شديد ب�ش�أن كيفية ت�سوية النزاع املحتمل يف
املجاالت الوظيفية التي ت�سري فيها ال�صالحيات امل�شرتكة (انظر الف�صل  ،7الإطار .)5
3 )3اال�ستقالل القانوين لل�صالحيات الت�شريعية املوزَّعة
يتمثل العامل احلا�سم الثالث على �صعيد التفكك الر�أ�سي لل�صالحيات الت�شريعية يف درجة حماية الد�ستور
لتخ�صي�ص ال�صالحيات .ففي بع�ض البلدان ،يفو�ض املجل�س الت�شريعي الوطني ال�سلطة �إىل جمال�س ت�شريعية
فرعية ،ما قد ي�ؤدي �إىل �إبطال تلك ال�صالحية من جانب واحد مع توفر الن�صاب القانوين الالزم .وعلى الرغم
من �أن �إبطال ال�صالحية الت�شريعية قد يثري مقاومة �سيا�سية ،ال توجد �أي عوائق قانونية حتول دونه .وحتى لو كان
 7املادة  72من د�ستور �أملانيا ( )1949اعتبا ًرا من عام .2010
 8املادة  94من د�ستور كندا (القوانني الد�ستورية � 1867إىل  ،1982والتوحيد احلايل) اعتبا ًرا من عام .2008
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2 )2الفروق يف �شكل توزيع ال�صالحيات الت�شريعية

ن�ص الد�ستور يحمي التوزيع الر�أ�سي لل�صالحيات الت�شريعية ،قد ال توفر مثل هذه الأحكام �إال القليل من العزاء
�إذا كان تعديل الد�ستور من حق جلهات وطنية فقط – دون م�شاركة ممثلي الوحدات الفرعية .وت�ستدعي احلماية
القانونية الفعلية موافقة اجلهات املحلية على �أي �إعادة تنظيم لل�صالحيات بعيدًا عن املجال�س الت�شريعية الفرعية.
وت�سمح بع�ض الد�ساتري – حتى لو كان الد�ستور مينع الإبطال �أحادي اجلانب لل�صالحيات الت�شريعية املوزعة –
كيف يحمي الد�ستور توزيع ال�صالحيات على للم�ؤ�س�سات الوطنية بتجاوز الت�شريعات املحلية يف ظروف معينة.
ال�سلطات املحلية؟ ت�سمح بع�ض الد�ساتري وحتى يف تلك احلاالت ،قد يكون هناك قيود على هذه ال�صالحية� ،إذ
للم�ؤ�س�سات الوطنية بتجاوز الت�شريعات املحلية يف ميكن حلكومة جنوب �أفريقيا ،مثلاً  ،جتاوز ت�شريعات حملية تهدد
ظروف معينة.
الوحدة الوطنية �أو املعايري الوطنية.
 )2-3إشراف السلطة التشريعية
تتمتع ال�سلطة الت�شريعية ب�صالحية مراقبة فرعي احلكم الآخرين ،ال�سيما ال�سلطة التنفيذية .فبخالف الرقابة
ال�سيا�سية التي متار�سها واملتمثلة يف قدرتها الفعلية على تعيني رئي�س ال�سلطة التنفيذية �أو حجب الثقة عنه ،تتمتع
�أي�ضًا برقابة قانونية �أو على �أقل تقدير �شبه قانونية .فعلى �سبيل املثال ،قد يخول الد�ستور ال�سلطة الت�شريعية
�صالحية بدء حتقيقات قانونية ،ومنها �إمكانية ا�ستدعاء م�س�ؤويل ال�سلطة التنفيذية ،و�صولاً �إىل ممار�سة دور يف
�إجراءات العزل .وثمة �أدوات �أخرى لرقابة ال�سلطة
�أحد مقايي�س ال�سلطة الت�شريعية هو ال�صالحيات التي تتمتع بها
يف مراقبة فرعي احلكم الآخرين ،ال�سيما ال�سلطة التنفيذية .الت�شريعية ،ك�أوامر اال�ستدعاء �إىل املحكمة والتحقيقات
وثمة �أ�شكال من الرقابة ال�سيا�سية تتمثل يف قدرتها الفعلية يف �أعمال م�س�ؤويل ال�سلطة التنفيذية ،تُعترب �أكرث
ً
على تعيني رئي�س ال�سلطة التنفيذية �أو حجب الثقة منه ،كما
ارتباطا بالأعمال الت�شريعية الروتينية .وتناق�ش
املثال،
تتمتع �أي�ضً ا برقابة قانونية �أو �شبه قانونية .فعلى �سبيل
الفقرتان  3-3-5و 5-3-5يف الف�صل الرابع �صالحية
قد يخول الد�ستور ال�سلطة الت�شريعية �صالحية بدء حتقيقات
ال�سلطة الت�شريعية يف �إدانة رئي�س احلكومة بحجب الثقة
اً
و�صول �إىل ممار�سة دور يف �إجراءات العزل.
قانونية
والعزل على التوايل كو�سيلتني �إ�ضافيتني ملمار�سة الرقابة
على ال�سلطة التنفيذية.
وتوفر �أغلب الد�ساتري الفر�صة مل�سائلة ال�سلطة التنفيذية و�إجبارها على �إي�ضاح �سيا�ساتها ،حتى �أن بع�ضها يحدد
�أط ًرا زمنية حمددة يلزم خاللها الرد على اال�ستجوابات املطروحة (�ألبانيا) .9وتتيح بع�ض الد�ساتري لل�سلطة
الت�شريعية �إجراء حتقيق م�ستقل عن ال�سلطة التنفيذية ،كما ت�صبح الأوىل يف بلدان �أخرى ملزمة د�ستور ًيا بت�شكيل
جلنة حتقيق �إذا طلب ذلك عدد معني من �أع�ضائها (عادة  .)%30-10وهناك � ً
أي�ضا حد منخف�ض ن�سب ًيا ي�سمح
للمعار�ضة يف ال�سلطة الت�شريعية ببدء حتقيق يف �أعمال ال�سلطة التنفيذية .وتُعترب هذه ال�صالحية �أداة مهمة
للرقابة يف �أنظمة يعتمد وجود ال�سلطة التنفيذية وبقا�ؤها فيها على الأغلبية يف املجل�س الت�شريعي التي قد يكون
لها م�صلحة يف دعم وحماية حكومتها .وي�سري يف بلدان �أخرى منوذج �أ�ضعف من الرقابة حيث يتعني على ال�سلطة
عموما للتحقيق يف �أعمال ال�سلطة التنفيذية ب�ش�أن
الت�شريعية التوجه �إىل م�ؤ�س�سة �أخرى كلجنة مظامل تُ�ش َّكل ً
ال�شكاوى املقدمة �ضدها (بابوا غينيا اجلديدة).
ال يوجد نظام حكم دميقراطي ال ت�ستمد فيه ال�سلطة الت�شريعية �شرعيتها من ال�شعب.
 9املادة  80من د�ستور �ألبانيا (.)1988
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على النقي�ض من ال�سلطة التنفيذية يف نظام برملاين ،ال يوجد نظام حكومي دميقراطي ال ت�ستمد فيه ال�سلطة
الت�شريعية �شرعيتها من ال�شعب (على الأقل غرفة تتبع ال�سلطة الت�شريعية للتنفيذية �إذا كان من املمكن حلها،
واحدة منتخبة) .ف�أنظمة احلكم التي تعتمد ولو جزئ ًيا و�إذا كان يف و�سع ال�سلطة التنفيذية تعيني �أع�ضائها ،و�إذا كان
على االنتخابات املبا�شرة لقادة ال�سلطة التنفيذية تزيد من ال�ضروري احل�صول على موافقة ال�سلطة التنفيذية على
طلبات متويلها ،و�إىل احلد الذي يتمتع فيه �أع�ضا�ؤها باحل�صانة
�صالحيات هذه ال�سلطة و�/أو متنع عنها رقابة ال�سلطة
من املقا�ضاة.
الت�شريعية .وميكن �أن تتبع ال�سلطة الت�شريعية للتنفيذية
ولكن على نطاق �أ�ضيق ويف جماالت خمتلفة .ونناق�ش فيما يلي �أربعة �أ�شكال للتبعية/التدخل امل�ؤ�س�سي ال�شائعة يف
العديد من ال�سلطات الت�شريعية الوطنية :حل املجل�س الت�شريعي (الق�سم  ،)3-3-3وتعيني �أع�ضائه من اخلارج
(الق�سم  ،)2-3-3والرقابة على متويالت �أعماله (الق�سم  ،)3-3-3وفر�ض احل�صانة على الإجراءات املتخذة
�ضمن �إطار النطاق الطبيعي لأعماله (الق�سم  .)4-3-3وت�سمح بع�ض الد�ساتري جلمهور الناخبني مبمار�سة
الرقابة على املجل�س الت�شريعي يف غري االنتخاب العادي .وت�ستثني املناق�شة التالية التوزيع اجلوهري ل�صالحيات
املجل�س الت�شريعي مثل �صياغة القوانني وتعديل الد�ستور.
 )1-3-3حل املجلس التشريعي
ً
�صارخا لال�ستقاللية امل�ؤ�س�سية .ويجري احلل بثالثة �أ�شكال
تُعترب القدرة على حل املجل�س الت�شريعي انتها ًكا
(عالوة على احلل الذاتي) تعتمد على م�صدر احلل� .أولاً  ،قد يكون احلل �أحد العنا�صر الإلزامية �ضمن عملية ما.
ففي بلجيكا وهولندا ،مثلاً  ،ي�ؤدي �إدخال �أي تعديل د�ستوري �إىل حل املجل�س الت�شريعي فو ًرا .ومع ذلك ،عقب
�إقامة انتخابات جديدة ،يجب �أن يوافق املجل�س اجلديد
على �أي تعديل بثلثي الأغلبية .ثان ًيا ،حتل م�ؤ�س�سة من خالل تعريف �شروط احلل بو�ضوح ،ميكن لوا�ضعي الد�ساتري
�أخرى ،ال�سيما ال�سلطة التنفيذية ،املجل�س �إما بعد منع ا�ستخدام ال�سلطة التنفيذية للحل ك�أداة قهرية.
ت�صويته بحجب الثقة من وزراءٍ فيها (بريو) �أو من
رئي�س الوزراء (�أ�ستونيا)� ،أو كنتيجة لف�شل املجل�س يف ت�شكيل احلكومة (�أملانيا) .ومع �أن ال�سلطة التنفيذية هي
التي تبد�أ باحلل ،ف�أنه يتم نتيجة قيام املجل�س بعمل معني �أو عدم قيامه بعمل معني .ومن خالل تعريف �شروط
احلل بو�ضوح ،ميكن لوا�ضعي الد�ساتري منع ا�ستخدام ال�سلطة التنفيذية للحل ك�أداة قهرية .ثال ًثا ،حل املجل�س من
جانب جهات �أخرى كالرئي�س يف الهند.
 )2-3-3التعيني الخارجي ألعضاء املجلس التشريعي
�إن الد�ستور الذي ي�سمح لل�سلطة التنفيذية – ً
عو�ضا عن الناخبني – بتعيني �أع�ضاء يف املجل�س الت�شريعي ينتق�ص
من ا�ستقاللية املجل�س امل�ؤ�س�سية .وثمة فئات عدة ل�صالحيات �إن الد�ستور الذي ي�سمح لل�سلطة التنفيذية
التعيني يختلف ت�أثريها ونفوذها على العمل الت�شريعي .وتت�سم الفئة – عو�ضً ا عن الناخبني – بتعيني �أع�ضاء يف
الأوىل ب�أدنى ت�أثري على الوظيفة الت�شريعية �إما لعدم متتع املع َّينني املجل�س الت�شريعي ينتق�ص من ا�ستقاللية املجل�س
امل�ؤ�س�سية .وثمة فئات عدة ل�صالحيات التعيني.
بحق الت�صويت (� ُ
ملك بلجيكا يف جمل�س ال�شيوخ البلجيكي) �أو
أطفال ِ
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 )3-3الضوابط على استقاللية السلطة التشريعية

لأنهم �أع�ضاء يف غرفة ثانية �شكلية �إىل حد كبري ال ت�ؤدي �سوى وظائف ا�ست�شارية فح�سب (لي�سوتو) .وت�سمح الفئة
الثانية مبزيد من النفوذ حيث ي�شغل املعينون مقاعد يف غرفة ثانية لها ت�أثريها على الوظائف الت�شريعية ،على
الرغم من كون الغرفة الثانية تابعة للغرفة الأوىل (�أيرلندا وماليزيا) .ويف الفئة الثالثة ،تعني ال�سلطة التنفيذية
�أع�ضاء يف غرفة ثانية لها ت�أثري كبري على العملية الت�شريعية رمبا بالتمتع بحق الرف�ض املطلق (كندا و�إيطاليا)
�أو ،يف �سلطة ت�شريعية بغرفة واحدة ،تعيني بع�ض �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي (غامبيا) .ومتثل هذه الفئة الثالثة
�أكرب انتهاك لال�ستقاللية امل�ؤ�س�سية من قبل �صالحية التعيني.
 )3-3-3الرقابة على أموال السلطة التشريعية
تُعترب �صالحية فر�ض ال�ضرائب والإنفاق جز ًءا ال يتجز�أ من ا�ستقاللية ال�سلطة الت�شريعية .وتمَ نح �ضرور ُة موافقة
ال�سلطة التنفيذية على طلبات ال�سلطة الت�شريعية بالتمويل (الكامريون ،والو�س ،ورو�سيا) الأوىل ً
نفوذا كب ًريا على
عمل الثانية.
 )4-3-3حصانة السلطة التشريعية
ينبغي لت�أمني اال�ستقاللية امل�ؤ�س�سية لل�سلطة ينبغي لت�أمني اال�ستقاللية امل�ؤ�س�سية لل�سلطة الت�شريعية �أن متتد
احل�صانة لأع�ضائها .فقد يعيق اخلوف من العواقب القانونية
الت�شريعية �أن متتد احل�صانة لأع�ضائها.
قدرتهم على التحدث واجلدال والت�صويت بحرية ،ما ي�ؤثر بدوره
على عملية �سن القوانني �إىل حد كبري .ويف عدة بلدان ،ال ميكن �إال لل�سلطة الت�شريعية ذاتها �أن ترفع احل�صانة
الت�شريعية (�أ�ستونيا) ،يف حني متنح بلدان �أخرى هذه ال�صالحية �إىل الق�ضاء (غواتيماال) ،وهي و�سيلة �أخرى
من و�سائل احلماية القوية.
 )5-3-3اإلقالة من جانب جمهور الناخبني
�إ�ضافة �إىل ال�ضوابط داخل ال�سلطة الت�شريعية ،تتيح بع�ض الد�ساتري جلمهور الناخبني �إقالة ممثليهم يف املجل�س
عموما هما الإقالة الكاملة والإقالة املختلطة .و ُيق�صد بالأوىل
الت�شريعي قبل نهاية دورته .وثمة نوعان الإقالة ً
تنفيذ املواطنني لكال خطوتي الإقالة وهما البدء فيها والبت فيها عن طريق اال�ستفتاء ،يف حني ُيق�صد بالثانية
�شيوعا من املختلطة
م�شاركتهم يف خطوة واحدة فقط .ويف ما يتعلق بال�سلطة الت�شريعية ،ف�إن الإقالة الكاملة �أكرث ً
(وهي متبعة يف �أوغندا كجزء من �إجراء العزل فقط) .وبالتايل ،ترتبط فكرة الإقالة ب�ضرورة بقاء �أع�ضاء
املجل�س الت�شريعي مو�ضع م�ساءلة �أمام ال�شعب الذي انتخبهم.
وتتباين ال�شروط الواجب توفرها للإقالة الكاملة تباي ًنا كب ًريا .فبينما ت�سمح بع�ض البلدان ب�أن يقوم كل جمهو ٍر
للناخبني ب�إقالة ممثليه املعنيني يف املجل�س الت�شريعي على نحو ترتبط فكرة الإقالة ب�ضرورة بقاء �أع�ضاء املجل�س
فردي (بوليفيا ،والإكوادور ،و�إثيوبيا ،ونيجرييا ،وفنزويال) ،الت�شريعي مو�ضع م�ساءلة �أمام ال�شعب الذي انتخبهم.
ت�سمح بلدان �أخرى بالت�صويت حلل املجل�س بالكامل عن طريق
ا�ستفتاء (ليختن�شتاين).
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) أاحلد الأدنى من الدعم الذي يجب �أن حتظى به عري�ضة �شعبية يقدمها ناخبون م�سجلون يف الدائرة
االنتخابية بهدف �إجراء الإقالة �ضد امل�س�ؤول املعني (يرتاوح بني  %10يف الإكوادور و 1 + %50يف نيجرييا).
) بنوع الأغلبية ون�سبة املقرتعني الواجب توفرها لتطبيق الإقالة ،والتي ترتاوح بني �أغلبية ب�سيطة
(ميكرونيزيا) �إىل �أغلبية مطلقة (الإكوادور) �أو ت�صويت يعادل �أو �أكرب من عدد املقرتعني الذين
انتخبوا امل�س�ؤول مو�ضع الإقالة طاملا تراوحت ن�سبة املقرتعني بني  %25على الأقل (فنزويال) حتى �أغلبية
الناخبني امل�سجلني يف الدائرة االنتخابية املعنية (نيجرييا).
) جالفرتة الزمنية للإبطال .ما هي �أقرب فرتة زمنية بعد االنتخابات و�أقرب فرتة زمنية قبل موعد
االنتخابات التالية ميكن فيها تقدمي العرائ�ض؟ يف بوليفيا ،ميكن حماولة الإقالة مرة واحدة فقط يف
الدورة الواحدة وبعد انق�ضاء ن�صفها لكن لي�س خالل عامها الأخري .وت�سري يف الإكوادور �أنظمة مماثلة،
�إذ ميكن تقدمي العري�ضة فقط بعد انق�ضاء العام الأول وقبل حلول العام الأخري من الدورة.
وهناك عدة حجج ت�ؤيد الإقالة و�أخرى تعار�ضها .ويقول منتقدوها ب�أنها �آلية بالغة اال�ستقطاب ت�سفر عن مواجهات
حمتدمة وتعطل عجلة العمل الطبيعي للنواب املنتخبني .ولكن م�ؤيديها يقولون ب�أنها تعزز الإ�شراف الوثيق على
�أع�ضاء الربملان من جانب املواطنني ،وهي مبثابة �آلية فعالة للم�ساءلة الر�أ�سية.
و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،ينبغي �أن حتقق الإقالة تواز ًنا بني مبادئ امل�شاركة واحلوكمة الفعالة ،بيد �أنه ي�صعب حتقيق
هذا التوازن ،ما قد ي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة .فكما هو مذكور يف ُتعترب الإقالة �آلية بالغة اال�ستقطاب تحُ دث مواجهات
كتاب «الدميقراطية املبا�شرة :دليل امل�ؤ�س�سة الدولية حمتدمة وتعطل عجلة العمل الطبيعي للنواب
للدميقراطية واالنتخابات»« :ي�ؤدي و�ضع �شروط ي�سرية للغاية املنتخبني .ولكن م�ؤيديها يقولون ب�أنها تعزز الإ�شراف
الوثيق على �أع�ضاء الربملان من جانب املواطنني ،وهي
للبدء بالإقالة �إىل اال�ستخفاف بها ،كما �أن و�ضع �شروط ع�سرية
مبثابة �آلية فعالة للم�ساءلة الر�أ�سية .وينبغي �أن حتقق
يجعلها �آلية غري فعالة لأنها تثبط عزمية املواطنني �إزاء اللجوء الإقالة تواز ًنا بني مبادئ امل�شاركة واحلوكمة الفعالة.
�إليها نظ ًرا ل�صعوبة ا�ستيفاء �شروطها القانونية الالزمة لعزل
م�س�ؤول عام عن طريق الت�صويت».10

 10امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات« :الدميقراطية املبا�شرة :دليل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات»�( ،ستوكهومل:
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات� ،)2008 ،ص .123
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عموما حتدد و�ضع الإقالة:
وثمة عنا�صر ثالثة رئي�سية ً
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 )4الصالحيات الجوهرية للسلطة التشريعية

هناك ب�صفة رئي�سية جمموعتان من ال�صالحيات الت�شريعية،
هما �صالحيات �سن القوانني وال�صالحيات الأخرى .وفيما يتعلق
باملجموعة الأوىل ،يتعني على وا�ضعي الد�ساتري حتديد �إىل �أي مدى
ميكن لفرعي احلكم الآخرين التدخل يف م�س�ؤوليات تقع يف املعتاد
حتت �سيطرة ال�سلطة الت�شريعية .ثان ًيا ،قد ين�ص الد�ستور على
�سيا�سات تقع يف املعتاد حتت
تقييد يد ال�سلطة الت�شريعية يف جماالت
ٍ
�سيطرة فرعي احلكم الآخرين ،مثل �إعالن حالة الطوارئ� ،أو �شن
احلروب� ،أو منح العفو العام/ال�صفح.

يتمتع املجل�س الت�شريعي ب�صالحيات �سن
القوانني ت�شريعية و�صالحيت �أخرى .ووا�ضعوا
الد�ساتري هم من يقرر امل�ستوى التي ميكن لفروع
احلكم الأخرى �أن تتدخل مبوجبه يف �صالحيات
�صنع القوانني التي هي من اخت�صا�ص ال�سلطة
الت�شريعية تقليد ًيا.

 )1-4صالحيات سن القوانني
تتمثل الوظيفة املركزية لل�سلطة الت�شريعية يف �سن القوانني .وترمز ال�سلطة املطلقة ل�سن القوانني دون �أدنى تدخل
من �أي جهات حكومية �أخرى �إىل �سيادة الربملان الربيطاين .وقد �أ�صبح هذا االحتكار لعملية �سن القوانني ناد ًرا،
�إذ توزع �أغلب الد�ساتري هذه ال�صالحية بطرق خمتلفة.
عموما خم�س فئات للتدخل اخلارجي يف �صالحية �سن القوانني� :أ) تخويل �أجزاء منها �إىل ال�سلطة
وثمة ً
التنفيذية ،ب) منح ال�سلطة التنفيذية �صالحية ح�صرية يف تقدمي م�شاريع القوانني ،وعندها ال يجوز لل�سلطة
الت�شريعية و�ضع �أو �صياغة الت�شريعات ،بل تكتفي مبراجعتها فح�سب ،وهو ما ُيعترب خ�سارة كبرية ل�صالحيتها،
ج) حجب املبادرات الت�شريعية �إما مبا�شرة عن طريق حق الرف�ض الرئا�سي �أو على نحو غري مبا�شر عرب �إحالة
م�شروع قانون �إىل الهيئة الق�ضائية �أو �إىل جمهور الناخبني لال�ستفتاء عليه ،د) �إىل جانب ال�سلطة التنفيذية،
ميكن للمواطنني التدخل يف عملية �سن القوانني عرب �إجراء �إما ا�ستفتاء اعرتا�ضي �أو �إبطايل ،هـ) تُراجع الهيئة
الق�ضائية مدى د�ستورية القوانني قبل �أو بعد �سنها.
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 )1-1-4تقييد الصالحية الحصرية لسن القوانني
قد ت�سمح الد�ساتري لل�سلطة الت�شريعية بتفوي�ض بع�ض �صالحيات �سن القوانني املحددة �إىل ال�سلطة التنفيذية.
ونظ ًرا لأن ال�سلطة الت�شريعية نف�سها تتحكم بتفوي�ض �أي �صالحية ويف و�سعها �إلغائه يف �أي وقتُ ،يعترب توزيع
ال�سلطات الت�شريعية �أم ًرا �سيا�س ًيا بحتًا (كرواتيا) .وال متنح د�ساتري �أخرى ال�سلطة التنفيذية �صالحية �سن
القوانني �إال يف ظروف ا�ستثنائية فقط ،مثل حالة الطوارئ �أو
ميكن تقييد �صالحية �سن القوانني التي تتمتع بها حينما ال يكون املجل�س الت�شريعي يف حال انعقاد .ومع ذلك� ،إن مل
ال�سلطة الت�شريعية عن طريق توزيع �أجزاء منها
على ال�سلطة التنفيذية� ،أو م�شاركة �صالحية طرح يعتمد املجل�س هذه القوانني يف غ�ضون مهلة زمنية حمددة ،ت�صبح
الت�شريعات مع ال�سلطة التنفيذية و�/أو املواطنني من الغية (الربازيل)ً .
وعو�ضا عن ذلك ،قد ي�سمح الد�ستور لل�سلطة
خالل مبادرات ذات �أجندات �أو اال�ستفتاء� ،أو متكني التنفيذية ب�إ�صدار مرا�سيم لها قوة القانون يف جماالت �سيا�سية
الرئي�س من الت�أثري على م�شروع القانون �أو �إعاقته �أو بعينها ،ملت ًفا بذلك على ال�سلطة الت�شريعية كل ًيا .وتدمج هذه
حجبه� ،أو الن�ص على املراجعة الق�ضائية له.
ال�صالحية وظائف ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية ومتثل �أحد
الأ�شكال املفرطة لدمج ال�صالحيات حتت �إطار ال�سلطة التنفيذية.
وعلى ال�صعيد الآخر ،ميثل �سن القوانني عن طريق اال�ستفتاء العام �أحد الأ�شكال املفرطة لتوزيع �صالحيات
ال�سلطة الت�شريعية .كما ي�سمح الد�ستور للمواطنني يف بع�ض البلدان بال�شروع يف عملية ت�شريعية عن طريق تقدمي
م�شروع قانون ب�ش�أن ق�ضايا وموا�ضيع بعينها وعر�ضه لال�ستفتاء قبل �صدور القانون يف حال عدم �إقرار ال�سلطة
الت�شريعية له (التفيا.)11
 )2-1-4القيود املفروضة على سلطة طرح مشاريع القوانني
تت�ضمن �سلطات �سن القوانني القدرة على طرح م�شاريع القوانني .وتتمتع ال�سلطة الت�شريعية يف �أغلب الد�ساتري
ب�سلطة غري حمدودة للبدء بعملية �سن القوانني يف كافة املجاالت ،بل وعلى نحو ح�صري �أحيا ًنا (الواليات
املتحدة) .ومع ذلك ،تعمد عدة بلدان �إىل م�شاركة �صالحية طرح م�شاريع القوانني ولو جزئ ًيا على الأقل مع
ال�سلطة التنفيذية و�/أو املواطنني من خالل مبادرات ذات �أجندة .وقد يقيد الد�ستور هذا احلق الذي تتمتع به
ال�سلطة الت�شريعية �إما ب�شكل عام �أو يف ما يتعلق مبجاالت �سيا�سية بعينها .فعلى �سبيل املثال ،قد تتمتع ال�سلطة
التنفيذية ب�صالحية ح�صرية لطرح قوانني املوازنة� ،أو املعاهدات الدولية� ،أو الت�شريعات املعنية بالتجارة
والتعريفة .وقد متتد تلك ال�صالحية لت�شمل جماالت �سيا�سات �أخرى كذلك (الربازيل ،وت�شيلي ،وكولومبيا).
وت�سمح وظيفة «املراقبة» هذه لل�سلطة التنفيذية باحلفاظ على الو�ضع الراهن يف بع�ض جماالت ال�سيا�سات.
 )3-1-4صالحية النقض الرئاسي
عقب �إقرار املجل�س الت�شريعي مل�شروع قانون ،ت�سمح كثري من الد�ساتري للرئي�س بالت�أثري على امل�شروع� ،أو �إعاقته،
متاما لأ�سباب
�أو حجبه .ويجوز للرئي�س �إجراء مراجعة �سيا�سية �أو قانونية .ثم يجوز له رف�ض م�شروع القانون ً
�شيوعا يف ظل الأنظمة
�سيا�سية� ،أو الطعن يف د�ستورية القانون .وتُعترب حاالت ا�ستخدام النق�ض ال�سيا�سي �أكرث ً
الرئا�سية و�شبه الرئا�سية حيث ينتخب جمهور الناخبنيً ،
عو�ضا عن ال�سلطة الت�شريعية ،الرئي�س مبا�شرة .و�إذا
كان يف و�سع ال�سلطة الت�شريعية جتاوز نق�ض رئا�سي ما ب�أغلبية تعادل �أو تزيد عن الأغلبية التي �أقرت القانون
 11املادة  78من د�ستور التفيا ( )1922اعتبا ًرا من .2005
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وبالإ�ضافة �إىل ما ي�سمى «حق النق�ض الكلي» الذي يتيح له ت�سجيل موافقته بنعم �أو ال فح�سب ،ي�سمح «حق النق�ض
متيحا للرئي�س امل�شاركة عن كثب يف عملية �سن القوانني بالتدخل
اجلزئي» له باالعرتا�ض على �أجزاء من القانون ً
ب�شكل حمدود يف تفا�صيل العملية الت�شريعية .وي�سمح تراكم هذه التدخالت املحدودة ب�إحداث �أثر �أكرب على
ال�شكل النهائي للت�شريع .وثمة خيار �آخر يتيح للرئي�س تو�سيع نطاق املوافقة املطلوبة لتمرير �أي قانون مقرتح ،وهو
ما مينح بدوره للرئي�س ً
نفوذا كب ًريا على عملية �سن القوانني.
وقد ي�سمح الد�ستور للرئي�س بالطعن يف د�ستورية م�شروع قانون ب�إحالته �إىل املحكمة املخت�صة للمراجعة (كرواتيا،
جنوب �أفريقيا) .ويف تلك احلالة ،ي�ؤدي قلق الرئي�س �إزاء د�ستورية القانون �إىل ت�أجيل العملية وكذلك �إنهائها –
�إذا دعمته املحكمة املخت�صة  -لأ�سباب قانونية ً
عو�ضا عن اال�ستناد �إىل �أ�سباب �سيا�سية.
 )4-1-4صالحية املواطنني يف رفض مشاريع القوانني أو إلغاء القوانني
ثمة د�ساتري ت�سمح للمواطنني �إما برف�ض القانون قبل �إ�صداره (�سوي�سرا) �أو املطالبة ب�إبطاله عرب ا�ستفتاء
اعرتا�ضي �أو �إبطايل مببادرة منهم .ففي الأوروغواي ،12يجب تقدمي عري�ضة لإجراء ا�ستفتاء �إبطايل يف غ�ضون
عام من تاريخ �إ�صدار القانون ،بينما ت�سمح �إيطاليا بالتقدم مبثل هذه املبادرة بعد انق�ضاء عام على الأقل على
�سريان القانون .وبغ�ض النظر عن الفروق ،ثمة عامل م�شرتك هو م�شاركة املواطنني يف عملية �سن القوانني خارج
االنتخابات الدورية ،ما ي�ؤدي �إىل توزيع �صالحيات املجل�س الت�شريعي.
 )5-1-4املراجعة القضائية
فيما ميثل النق�ض الرئا�سي و�صالحية املواطنني يف رف�ض م�شاريع القوانني �أو حتى �إلغاء القوانني توزي ًعا �سيا�س ًيا
ل�صالحيات املجل�س الت�شريعي ب�صفة عامة ،قد ي�سمح الد�ستور كذلك بالتوزيع القانوين لهذه ال�صالحيات على
�شكل مراجعة ق�ضائية .وعلى الرغم من كونها متثل مراقبة قانونية �صريحة ،ينبغي �أال يبخ�س املمار�سون حق
البعد ال�سيا�سي الذي تنطوي عليه املراجعة الد�ستورية .ومن الأمثلة البارزة على ذلك قرار املحكمة الد�ستورية يف
جنوب �أفريقيا بعدم د�ستورية عقوبة الإعدام .فعلى الرغم من �أن د�ستور جنوب �أفريقيا مل يذكر هذه العقوبة على
الإطالق� ،ألغت املحكمة الد�ستورية عقوبة الإعدام من القانون اجلنائي على �أ�سا�س قيم حقوق الإن�سان ،وال�سوابق
الدولية واملقارنة ،والرباغماتية الق�ضائية .13

 12املادة  78من د�ستور التفيا ( )1922اعتبا ًرا من عام .2005
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 )4ال�صالحيات اجلوهرية لل�سلطة الت�شريعية

يف الأ�صل (بوت�سوانا ،والهند ،وتركيا) ي�صبح ذلك النق�ض �ضعي ًفا وال يرقى �إال �إىل حق الت�أجيل .وكلما ارتفعت
ن�سبة الأغلبية املطلوبة لتخطي النق�ض الرئا�سي ،زادت �أهميته .وتختلف هذه الن�سبة بني بلد و�آخر لترتاوح بني
الأغلبية املطلقة يف البريو ،و %60يف بولندا ،و %67من �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي احلا�ضرين يف ت�شيلي ،و%67
من كافة �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي يف م�صر .وقد يكون النق�ض الرئا�سي �أحيا ًنا مبثابة نق�ض مطلق يوقف جميع
م�شاريع القوانني ،ويعتمد ذلك على ت�شكيل �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي ومدى قوة املعار�ضة .ولكن ناد ًرا ما يتواجد
حق اعرتا�ض مطلق قانون ًيا .وحتى �إن وجد ،ف�إنه عادة ما ُيطبق يف نطاق حمدود من ال�سيا�سات (مثل :قرب�ص).

وت�سمح بع�ض الد�ساتري ب�إجراء مراجعة ق�ضائية قبل �إ�صدار القانون �إذا طالبت ال�سلطة التنفيذية بذلك (انظر
�أعاله) ،يف حني تُلزم دول �أخرى املجل�س الت�شريعي ب�إحالة القانون �إىل امل�ؤ�س�سة الق�ضائية املخت�صة قبل �سن
�شيوعا هو �إجراء مراجعة د�ستورية بعد �سن القانون .وتتيح بع�ض الد�ساتري الفر�صة
القانون (فرن�سا) .والأكرث ً
للطعن بالقانون ب�شكل جمرد (�أملانيا) .كما ميكن للمحكمة الد�ستورية يف دول �أخرى مراجعة د�ستورية القوانني
�إذا ُطعن فيها خالل ق�ضية بعينها �أو مناظرة يف حماكمة.
 )2-4صالحيات تعديل الدستور
ال يجوز يف املعتاد تعديل الد�ستور �إال من جانب ال�سلطة الت�شريعية .وتلتزم �أغلب البلدان بهذا املبد�أ يف الوقت الراهن،
على الرغم من �أن بع�ض الد�ساتري تقت�ضي موافقة ثالثة م�ستويات من امل�ؤ�س�سات الت�شريعية (املجل�س الت�شريعي
الوطني – والذي يت�ضمن الغرفة الأوىل والثانية – واجلمعيات الت�شريعية للوحدات املحلية (املك�سيك ،ونيجرييا،
ورو�سيا ،والواليات املتحدة)) .وي�ستلزم �إجراء تعديل ب�صفة عامة �أغلبية تعادل يف الغالب الأغلبية املطلوبة لتجاوز
النق�ض الرئا�سي (�إن وجد) .ويف تلك البلدان ،يعمل النق�ض على ت�أجيل الإقرار النهائي للتعديل لأنه ال يتطلب �أغلبية
معينة .ولكن ثمة �إجراءات �أخرى لتعديل القوانني .ففي �إيطاليا ،مثلاً  ،يتطلب �إجراء تعديل د�ستوري الأغلبية املطلقة
يف كلتا الغرفتني .ومع ذلك ،ميكن لع�شرين يف املئة فقط من �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي املطالبة ب�إجراء ا�ستفتاء
�إال يف حال نق�ضه ثلثا الأغلبية يف كلتا الغرفتني .وتبقى هذه العملية تتمحور حول ال�سلطة الت�شريعية وال توزع �سوى
قد ًرا �ضئيلاً من �صالحياتها .وينبغي يف عدة بلدان اعتماد التعديالت الد�ستورية ب�إجراء ا�ستفتاء عام (غواتيماال
و�سوي�سرا) .وقد يلغي الرئي�س يف فرن�سا هذا ال�شرط �إذا �أيد التعديالت  %60من �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي.
 )3-4الصالحيات األخرى للسلطة التشريعية
ت�ؤدي زيادة ت�أثري ال�سلطة الت�شريعية على ق�ضايا مثل
�إعالن حالة الطوارئ و�إعالن احلرب ومنح عفو عام/
�صفح �إىل تعزيز �صالحياتها.

تُ�شرك بع�ض الد�ساتري ال�سلطة الت�شريعية بدرجات خمتلفة
يف عدد لي�س بالقليل يف اتخاذ قرارات تخ�ضع عادة ل�سيطرة
ال�سلطة التنفيذية .وت�ؤدي زيادة ت�أثري ال�سلطة الت�شريعية على
ق�ضايا مثل �إعالن حالة الطوارئ و�إعالن احلرب ومنح عفو
عام�/صفح �إىل تعزيز �صالحياتها.

 )1-3-4حالة الطوارئ
يوفر الت�سا�ؤالن الد�ستوريان :من املخول ب�إعالن حالة الطوارئ وب�أي طريقة درجات خمتلفة من �إ�شراك م�ؤ�س�سات
�أخرى بخالف ال�سلطة التنفيذية .وقد ين�ص الد�ستور �صراحة على هذه الظروف – وفقط هذه الظروف – التي
ميكن للحكومة فيها �إعالن حالة الطوارئ كالتعر�ض لغزو �أو لكارثة طبيعية .لكن قد يرغب وا�ضعو الد�ساتري يف
ترك جمال حلرية الت�صرف يف حاالت من قبيل املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�صحة العامة �أو النظام الداخلي.
ولعل من امل�ستحيل ومن غري احلكمة حماولة ذكر هذه الظروف كافة بالتف�صيل .ويجب �أن يكون هناك �شخ�ص
ما يقرر متى يرقى م�ستوى التهديد �إىل م�ستوى �إعالن حالة الطوارئ .ولتجنب �إ�ساءة ا�ستغالل هذا احلق ،ينبغي
تواجد �شخ�ص �آخر خمول بتقييم مثل هذا القرار .ولقد جل�أت بع�ض الد�ساتري �إىل منح تلك ال�صالحية بالكامل
�إىل ال�سلطة التنفيذية ،والتي تخ�ضع �أحيا ًنا �إىل مراقبة تنفيذية داخلية .فعلى �سبيل املثال ،ين�ص د�ستور بريو
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وميكن القول ب�أن �إعالن حالة الطوارئ يدمج ال�سلطات على نحو ال يجاريه فيه غريه من �إجراءات ال�سلطة
التنفيذية ،حيث يتجاوز كث ًريا من ال�ضوابط التي تتم عادة على الإجراءات �أحادية اجلانب .وقد عانت عدة دول
ً
�شروطا يف غاية
بعد النزاع من تطبيق حكم الطوارئ ب�شكل تع�سفي .وحت�س ًبا لذلك� ،أدرج عدة وا�ضعني للد�ساتري
احليطة ينبغي حتقيقها قبل �أن ي�صبح �إعالن حالة الطوارئ ً
نافذا .ففي هايتي على �سبيل املثال� ،أ�صبح الإعالن
عن حالة الطوارئ يتطلب م�ؤخ ًرا موافقة رئي�س الوزراء وكافة الوزراء ف�ضلاً عن اتخاذ الربملان لقرار فوري ب�ش�أن
نطاق قرار الرئي�س ومدى مالءمته .وم�ؤخ ًرا � ً
أي�ضا ،ن�ص د�ستور دولة
هناك جدل ب�أن �إعالن حالة الطوارئ يدمج
هايتي على �أن الغزو الأجنبي واحلرب الأهلية فح�سب ي�شكالن حالة ال�سلطات على نحو ال نظري له على م�ستوى
الطوارئ ،دون الإ�شارة �إىل الكوارث الطبيعية .وب�سبب هذه الن�ص �إجراءات ال�سلطة التنفيذية .وحت�س ًبا لذلك،
ً
�شروطا يف غاية
املق ِّيد ومقت�ضيات الأو�ضاع ،مبا يف ذلك حدوث زلزال مل ي�سبق له �أدرج عدد من وا�ضعي الد�ساتري
احليطة ينبغي حتقيقها قبل �أن ي�صبح الإعالن
مثيل وم�صرع عدة وزراء وبرملانيني ،جتاهلت حكومة هايتي الأحكام
عن حالة الطوارئ ً
نافذا.
الد�ستورية و�أعلنت حالة الطوارئ ،جمبرَ ة على جتاهل مبد�أ �سيادة
القانون من �أجل حماية ال�سيادة.
 )2-3-4سلطة منح عفو عام/صفح
ُيعترب منح عفو عام�/صفح من ال�صالحيات التقليدية لل�سلطة التنفيذية .ويف دول بعد النزاع ،تت�سم اللوائح
الد�ستورية املعنية بالعدالة االنتقالية التي تت�ضمن عنا�صر خا�صة بال�صفح العام ب�أهمية كبرية ،وغال ًبا ما تكون
ً
�شرطا رئي�س ًيا لبداية عهد �سلمي جديد .وال يغطي هذا الف�صل العفو العام كجزء من العدالة االنتقالية بعد نزاع
عنيف ،بل يتناول �أحكام منح العفو العام/ال�صفح التي ت�سري خالل امل�سار الطبيعي للحياة الد�ستورية .بيد �إنه
حتى يف هذه الظروف ،تت�سم �سلطة منح ال�صفح العام/العفو باحل�سا�سية وحتمل يف طياتها فر�صة الت�أثري على
جمرى العدالة على نطاق وا�سع �إذا مت ا�ستخدامها برعونة .ولذلك ،ال بد من حتقيق التوازن املطلوب بني اجلهات
الفاعلة امل�شاركة يف عملية منح العفو العام/ال�صفح .وتتوفر هنا � ً
أي�ضا خيارات د�ستورية متنوعة بد ًءا من �إعطاء
ال�سلطة التنفيذية �صالحية مطلقة ملنح العفو (كما هو احلال يف بوركينا فا�سو والت�شيك) �أو ال�صفح (جورجيا
وكينيا) وانتها ًء ب�إق�صاء ال�سلطة التنفيذية من قرارات العفو العام كل ًيا (هنغاريا) .وبني هذين النقي�ضني ،ت�ضم
جمموعة اخليارات ممار�سة كلاً من ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ل�صالحيات العفو �أو ال�صفح ب�شكل متوازٍ
(موزمبيق � ،)1990أو �صالحيات م�شرتكة ت�ستدعي موافقة كال ال�سلطتني على العفو العام/ال�صفح (�إندوني�سيا
وكوريا اجلنوبية)� ،أو حتى و�ضع ترتيبات �أخرى لها متطلبات �إ�ضافية كما هو احلال يف اليونان حيث يمُ نح العفو
يف جرائم �سيا�سية فح�سب بعد موافقة الربملان وال�سلطة التنفيذية م ًعا.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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 )4ال�صالحيات اجلوهرية لل�سلطة الت�شريعية

على �ضرورة موافقة جمل�س الوزراء قبل �أن يتمكن رئي�س ال�سلطة التنفيذية من �إعالن حالة الطوارئ .ويف بلدان
�أخرى ،ال ت�شارك ال�سلطة الت�شريعية يف العملية الفعلية التخاذ القرار� ،إال �إنه ي�ستلزم توفر ت�أييد برملاين ذو �أثر
رجعي يف غ�ضون مهلة زمنية حمددة (ماالوي) .ويق�ضي د�ستورا �أثيوبيا وفيجي باملوافقة الربملانية امل�سبقة قبل
قيام ال�سلطة التنفيذية ب�إعالن حالة الطوارئ� .أما د�ستور منغوليا فال يخول �سوى الربملان حق �إعالن حالة
الطوارئ ،وهو �أو�سع توزيع ل�صالحيات ال�سلطة التنفيذية يف �إعالن حالة الطوارئ .وميكن للرئي�س �إعالن حالة
الطوارئ �إذا كان الربملان يف عطلة ،غري �أن هذا الإعالن ي�ستمر مدة �سبعة �أيام فح�سب وي�سقط تلقائ ًيا بانق�ضاء
هذه الفرتة يف حال عدم انعقاد الربملان.
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 )5خاتمـة

تقدم الد�ساتري يف خمتلف �أرجاء العامل جمموعة كبرية متنوعة من اخليارات لت�صميم ال�سلطة الت�شريعية
وحتديد �صالحياتها .وي�شهد ذلك التنوع طل ًبا م�ستم ًرا يف دول بعد النزاع ،تت�سم اللوائح الد�ستورية املعنية بالعدالة
لإر�ساء بيئة دميقراطية تتجاوز يف جوهرها حكم الأغلبية االنتقالية التي تت�ضمن عنا�صر خا�صة بال�صفح العام ب�أهمية
كبرية ،وغال ًبا ما تكون ً
�شرطا رئي�س ًيا لبداية عهد �سلمي جديد.
الب�سيطة .و ُيعترب ا�ستيعاب خمتلف املجموعات ذات
كما تت�سم �سلطة منح ال�صفح العام/العفو باحل�سا�سية وحتمل يف
امل�صالح املتباينة �ضمن �إطار هيئة ُيفرت�ض �أنها متثل
طياتها فر�صة الت�أثري على جمرى العدالة على نطاق وا�سع �إذا مت
ال�شعب حتد ًيا كب ً
ريا يتعني على وا�ضعي الد�ساتري مواجهته ا�ستخدامها برعونة.
عند ت�صميمهم لل�سلطة الت�شريعية .وال ُيعترب تق�سيم
�صالحيات ال�سلطة الت�شريعية بني �أركانها هد ًفا يف حد ذاته ،بل ي�سمح بتحقيق انعكا�س �أكرث دقة وي�ساعد يف
ا�ستيعاب جهات خمتلفة متجاو ًزا حكم الأغلبية.

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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اجلدول  :2الق�ضايا التي يركز عليها هذا الف�صل
الأ�سئلة

املوا�ضيع
1)1نظام احلكم

•هل يعتمد اختيار وا�ستمرار رئي�س احلكومة على ال�سلطة الت�شريعية؟
•�أو� ،إذا كان هناك �شخ�ص واحد يتوىل وظائف رئي�س الدولة ورئي�س
احلكومة ،هل ينبغي له �أن يتبع �إرادة ال�سلطة الت�شريعية (بوت�سوانا
وجنوب �أفريقيا)؟
•�أو ،يف حال وجود �سلطة تنفيذية مزدوجة ،حيث تُو َّزع �صالحياتها
بني رئي�س دولة منتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا ورئي�س حكومة ،ما دور
ال�سلطة الت�شريعية يف اختيار�/إقالة رئي�س احلكومة؟ هل ينبغي �أن
ت�شارك يف عملية االختيار؟ هل تمُ نح ح ًقا ح�صر ًيا يف الإقالة؟
•�أم هل يجب الف�صل بني رئي�س ال�سلطة التنفيذية (لكونه رئي�س
الدولة ورئي�س احلكومة) وال�سلطة الت�شريعية و ُينتخب انتخا ًبا
مبا�ش ًرا من ال�شعب؟

2)2حتديد تركيبة املجل�س
الت�شريعي :الأنظمة
االنتخابية ،واملقاعد
املحجوزة ،وح�ص�ص
املر�شحني ،والتعيينات
اخلارجية

•بح�سب �أي نظام انتخابي يجب ت�شكيل املجل�س الت�شريعي؟ هل يجب
�أن يكون هناك نظام �أغلبية ب�سيطة� ،أم نظام متثيل ن�سبي� ،أم مزيج
من النظامني؟
•يف حال نظام التمثيل الن�سبي ،هل هناك حد �أدنى للتمثيل؟
•هل يجب �أن يكن هناك مقاعد خم�ص�صة للأقليات واملر�أة ،و�إن كان
اجلواب نعم ،كيف يتم �شغل تلك املقاعد؟
•هل ينبغي �أن يكون هناك ح�ص�ص خم�ص�صة للمر�شحات؟
•هل ُينتخب املجل�س الت�شريعي من ال�شعب ح�ص ًرا �أم تُ�شغل بع�ض
املقاعد عرب التعيني يف ظل �سلطة ت�شريعية �أحادية الغرفة؟

3)3ت�صميم االقرتاع

•هل ُتقَّر جميع القوانني املعرو�ضة �أمام املجل�س الت�شريعي ب�أغلبية
ب�سيطة/مطلقة �أم ُيتبع نظام ت�صويت الأغلبية املزدوجة يف بع�ض
الق�ضايا احل�سا�سة بهدف حماية الأقليات؟
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5)5المركزية ال�صالحيات
الت�شريعية

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

7)7ال�ضوابط امل�ؤ�س�سية �إزاء
املجل�س الت�شريعي
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 )5خامتـة

4)4الغرفة الت�شريعية
الثانية

•هل يتكون املجل�س الت�شريعي الوطني من غرفة واحدة �أم غرفتني؟
ومن مي َّثل يف الغرفة الثانية :الوحدات املحلية� ،أم القادة والزعماء
املحليني� ،أم جماعات امل�صالح� ،أم مزيج من الثالثة؟
•كيف يجب اختيار �أع�ضاء الغرفة الثانية :هل تنتخبهم املجموعات
املعنية �أو الناخبني يف الوحدات املحلية� ،أم تعينهم احلكومة
الوطنية� ،أم مزيج من االثنني؟
•�إذا كانت الغرفة الثانية متثل الوحدات املحلية ،هل تمُ َّثل جميع
الوحدات بالت�ساوي (مثال ،ع�ضوين من كل �إقليم بغ�ض النظر عن
حجم الأقاليم وعدد �سكانها)؟
•ما هي �صالحيات الغرفة الثانية يف ما يتعلق بالغرفة الأوىل؟
•فيما يخ�ص العملية الت�شريعية ،هل تتمتع الغرفتان ب�صالحيات
مت�ساوية (حق النق�ض املطلق للغرفة الثانية)؟ �أم يكون مبقدور
الغرفة الثانية ت�أجيل العملية فح�سب؟ �أم تحُ َّدد ال�صالحيات ح�سب
املو�ضوع؟
•من منظور ر�أ�سي ،هل يجب ت�شكيل جمال�س ت�شريعية يف خمتلف
م�ستويات احلكم داخل البالد؟
•و�إن كان كذلك ،ما نوع ال�صالحيات التي ميكن نقلها �إىل امل�ستوى
الأدنى من احلكومات؟
•كيف ميكن م�شاركة �صالحيات ال�سلطة الت�شريعية؟ هل يمُ نح
امل�ستوى املناطقي �أو حتى املحلي من احلكم �صالحيات ح�صرية؟ �أم
يجب �أن يكون هناك �صالحيات متزامنة �أو �صالحيات م�شرتكة؟ �أي
اللوائح ت�سود حينما يقوم كلاً من امل�ستوى املحلي والأقاليم باحلكم؟
•�أي ال�صالحيات تتمتع ب�أهمية خا�صة يف امل�ستويات الأدنى من احلكم
حلماية هويتها مثلاً ؟
•هل تتمتع ال�سلطة الت�شريعية ب�صالحية �إقالة رئي�س احلكومة
لأ�سباب �سيا�سية؟
•هل تتمتع ال�سلطة الت�شريعية ب�صالحية ح�صرية يف �إقالة رئي�س
ال�سلطة التنفيذية الرتكابه خمالفات قانونية (العزل)؟ �أم �أنها
ت�شارك على الأقل يف عملية العزل؟
•هل تتمتع ال�سلطة الت�شريعية ب�صالحية ا�ستدعاء �أع�ضاء ال�سلطة
التنفيذية �أو حتى البدء بالتحقيق؟
•هل تتمتع ال�سلطة الت�شريعية بنوع من ال�سيطرة املبا�شرة على ت�شكيل
جمل�س الوزراء؟
•هل ميكن حل املجل�س الت�شريعي قبل انتهاء دورته؟
•�إذا كان احلال كذلك ،هل يتم احلل ب�سبب اتخاذ املجل�س لإجراء
معني �أو عدم قيامه ب�إجراء معني� ،أم وف ًقا للتقدير الكامل لرئي�س
ال�سلطة التنفيذية؟
•هل تتاح للمواطنني فر�صة �إقالة �أع�ضاء املجل�س يف ظروف معينة؟

�8)8صالحية ال�سلطة
الت�شريعية يف �سن
القوانني

9)9م�شاركات �أخرى لل�سلطة
الت�شريعية
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•هل تُعترب ال�سلطة الت�شريعية اجلهة احل�صرية املتمتعة ب�صالحية
�سن القوانني �أم ميكن لل�سلطة التنفيذية �أن ت�صدر مرا�سيم يف
جماالت حمددة؟
•هل ُيعترب املجل�س الت�شريعي اجلهة املعنية الوحيدة يف العملية
الت�شريعية؟ �أم تتمتع ال�سلطة التنفيذية بحق نق�ض م�شاريع القوانني؟
و�إن كان احلال كذلك ،هل ُيعترب ً
نق�ضا �إيقاف ًيا كل ًيا �أم يلزم توفر
الأغلبية الفائقة لأع�ضاء املجل�س لتجاوز النق�ض الرئا�سي� ،أم يكون
هناك حق مطلق يف بع�ض املجاالت؟
•�أي ال�صالحيات تتمتع ب�أهمية خا�صة يف امل�ستويات الأدنى من احلكم
حلماية هويتها مثلاً ؟
•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 عفو عام�/صفح؟
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كلمات رئي�سية
�أنظمة احلكم ،النظام الرئا�سي ،النظام الربملاين ،النظام املختلط ،النظام �شبه الرئا�سي ،النظام االنتخابي،
املقاعد املحجوزة ،ح�ص�ص املر�شحني ،املجل�س الت�شريعي ذو الغرفتني� ،أنواع التمثيل الت�شريعي ،ت�صويت الأغلبية
املزدوجة ،المركزية ال�صالحيات/التمثيل الت�شريعي� ،إ�شراف املجل�س الت�شريعي ،العزل ،الت�صويت بحجب
الثقة ،العزل ،اال�ستدعاء ،التحقيق ،حل املجل�س الت�شريعي ،التعيينات اخلارجية يف املجل�س الت�شريعي ،اال�ستقالل
املايل ،احل�صانة الت�شريعية ،الإقالة من جانب الناخبني ،النق�ض الرئا�سي ،املراجعة الق�ضائية ،حالة الطوارئ،
منح عفو عام�/صفح� ،صالحيات �سن القوانني.
م�صادر �إ�ضافية
•بوابة �أغورا للتنمية الربملانية
><http://www.agora-parl.org/ar/node/8973

هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف �إىل تبادل املعارف ب�ش�أن التنمية الربملانية .ويقدم املوقع �شبكة لتن�سيق
معلومات وا�ستف�سارات املتربعني واملمار�سني ،مع توفر م�صادر من خرباء و�إتاحة فر�ص االت�صال بهم .كما يوفر
املوقع مكتبة افرتا�ضية ب�ش�أن التنمية الربملانية ومناذج املعرفة ،مبا يف ذلك خ�صائ�ص الو�سائط املتعددة ،وتقومي
للأحداث القادمة على �صعيد التنمية الربملانية.
•حمور تركيز احلكم الدميقراطي على التنمية الربملانية التابع �إىل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
><http://www.undp.org/governance/focus_parliamentary_dev.shtml

تُعترب التنمية الربملانية �أحد املوا�ضيع التي تركز عليها جمموعة احلكم الدميقراطي التابعة لربنامج الأمم
املتحدة الإمنائي الذي يقدم امل�ساعدة الفنية الالزمة لبناء قدرات امل�شرعني وتعزيز الإ�صالح امل�ؤ�س�سي .ويعر�ض
املوقع من�شورات رئي�سية وم�صادر وبرامج متعلقة بتنمية الهياكل والوظائف الربملانية داخل احلكومة ككل.
•املنتدى الربملاين جلمعية تنمية جنوب �أفريقيا
><http://www.sadcpf.org/index.php

هي هيئة �إقليمية برملانية تتكون من  13برملان يف منطقة جمعية تنمية جنوب �أفريقيا ت�سعى �إىل توفري من�صة تتيح
للربملانات والربملانيني تعزيز التكامل الإقليمي وحت�سينه وت�سهيل التوا�صل بني املمار�سني يف املنطقة لن�شر �أف�ضل
املمار�سات على �صعيد التنمية الربملانية .ويقدم املوقع تقارير وم�ستندات رئي�سية �أخرى يف جمال خربة املنتدى
وقانون منوذجي خا�ص مبر�ض الإيدز ،ومعلومات لالت�صال بربملانات الدول الأع�ضاء.
•احتاد بني الربملانات
><http://www.i pu.org/english/home.htm
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هو منظمة دولية متولها الربملانات الأع�ضاء والدول الأع�ضاء ،وتعمل بتعاون وثيق مع الأمم املتحدة .وهي تهدف،
من بني �أ�شياء �أخرى� ،إىل و�ضع معايري للدميقراطيات النيابية وتقدمي الدعم للدول العاملة على تطوير نظامها
الربملاين .وي�ضم املوقع عددًا من امل�ستندات الرئي�سية ،والأدلة واال�ستبيانات ،وم�ستندات عن بع�ض امل�شاريع،
ومن�شورات �أخرى.
•حمور تركيز احلكم الدميقراطي على العمليات والأنظمة االنتخابية التابع لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي
><http://www.undp.org/governance/focus_electoral.shtml

تُعترب العمليات والأنظمة االنتخابية �إحدى املجاالت التي تُعنى بها جمموعة احلكم الدميقراطي التابعة لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي الذي يهدف �إىل تقدمي م�ساعدة �إ�سرتاتيجية على مدار الدورة االنتخابية بهدف حتقيق
انتخابات حرة ونزيهة .وي�ضم املوقع م�صادر مثل �أدلة وكتيبات عن تطوير الأنظمة االنتخابية الدميقراطية.
•العمليات االنتخابية والأحزاب ال�سيا�سية حتت �إطار مبادرة بناء ال�سالم
><http://www.peacebuildinginitiative.org

متثل العمليات االنتخابية والأحزاب ال�سيا�سية �أحد املجاالت التي تركز عليها مبادرة �إر�ساء ال�سالم (وهي �أحد
م�شاريع «برنامج ال�سيا�سات الإن�سانية وبحوث النزاع» بجامعة هارفرد) باال�شرتاك مع «مكتب الأمم املتحدة
لدعم بناء ال�سالم» وبالتعاون مع الربنامج .ويتمثل الهدف الرئي�سي للمبادرة يف بناء وتبادل املعرفة واخلربة يف
جمال بناء ال�سالم بني اجلهات املعنية وتقدمي جمموعة متنوعة من الر�ؤى ب�ش�أن فهم عملية بناء ال�سالم .ويقدم
املوقع م�صادر ودرا�سات حالة عن االنتخابات يف خمتلف دول العامل ،ف�ضلاً عن معلومات ب�ش�أن تكوين و�أن�شطة
الأحزاب ال�سيا�سية واجلهات الفاعلة الأخرى يف هذا املجال.
•جلنة فيني�سيا املنبثقة عن جمل�س �أوروبا
><http://www.venice.coe.int/default.asp?L=E

تُعترب «اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل القانون» هيئة ا�ست�شارية ملجل�س �أوروبا ب�ش�أن الأمور الد�ستورية،
وم�ؤ�س�سة بحثية قانونية م�ستقلة تُعنى ب�إدارة الأزمات ،وجتنب النزاع ،وبناء الد�ساتري .وتكر�س اللجنة جهودها يف
�سبيل تعزيز املبادئ القانونية الأوروبية ،ومنها الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان ،و�سيادة القانون ،وذلك عن طريق
تقدمي م�شورة عن ال�ش�ؤون الد�ستورية للدول .ويقدم املوقع �آراء خا�صة بكل دولة على حدة ودرا�سات مقارنة ب�ش�أن
عمليات بناء الد�ساتري واالنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية يف �أوروبا.
•�شبكة املعرفة االنتخابية ()ACE
><http://aceproject.org/ero-en/index_html?filter&topic=&country=&type=Essays and Papers

�إن بوابة �شبكة املعرفة االنتخابية (�أي�س) مبادرة م�شرتكة �أطلقها كل من امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ،واملعهد االنتخابي ال�ستدامة الدميقراطية يف �أفريقيا ،ووكالة كندا لالنتخابات ،واملعهد االنتخابي
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االحتادي يف املك�سيك ،وامل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية ،و�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية للأمم
املتحدة ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،و�شعبة امل�ساعدة االنتخابية للأمم املتحدة .و�أي�س هي قاعدة معرفية
�إلكرتونية تقدم خدمات وا�سعة املدى تتعلق باملعرفة االنتخابية ،وامل�ساعدة ،وتنمية القدرات .ويحتوي املوقع على
مقاالت عميقة التخ�ص�ص ،و�إح�صائيات عاملية وبيانات ،ومو�سوعة االنتخابات ،وامل�ساعدة االنتخابية ،واملراقبة
والتطوير املهني ،وم�صادر تخ�ص البلدان والأقاليم ،و�أخبار انتخابية ،وتقومي (روزنامة) لالنتخابات ،و�أ�سئلة
�سريعة ،و�شبكات خمت�صني.
•مركز م�صادر احلكم والتنمية االجتماعية
><http://www.gsdrc.org/

ي�سعى املركز الذي �أن�ش�أته وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة يف عام � 2005إىل تبادل املعرفة عرب الوكاالت
وتوفري املعلومات الالزمة لدعم م�شاريع التنمية الدولية وتخطيط الربامج وو�ضع ال�سيا�سات وغريها من الأن�شطة
يف هذا املجال .وي�ضم املوقع مكتبة من امل�ستندات وخدمات بحثية خمتلفة ،ف�ضلاً عن �أدلة للموا�ضيع واملواقع
الإلكرتونية.
• املعهد الوطني للدميقراطية
><http://www.ndi.org/

هو منظمة دولية حيادية غري ربحية تهدف �إىل دعم امل�ؤ�س�سات الدميقراطية يف جميع �أنحاء العامل من خالل
م�شاركة املواطنني يف احلكومة ،وانفتاحهم عليها ،وم�ساءلتهم لها .كما يوفر املوقع مكتبة من امل�ستندات الرئي�سية
�إىل جانب من�شورات �أخرى.
•مكتب املنظمات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
><http://www.osce.org/odihr

�إن منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا منظمة �أمنية �إقليمية تهدف �إىل توفري منتدى للمفاو�ضات ال�سيا�سية واتخاذ
القرار يف جماالت الإنذار املبكر ،ومنع النزاع ،و�إدارة الكوارث ،وعمليات الت�أهيل يف فرتة بعد النزاع .وتعمل
املنظمة التي متولها الدول الأع�ضاء فيها على تفعيل الإرادة ال�سيا�سية للدول امل�شاركة من خالل �شبكة مهامها
امليدانية .وي�ضم املوقع م�صادر مرئية وم�سموعة ،وخدمات �إخبارية ،وقاعدة بيانات ،ومكتبة م�ستندات.

دليل عملي لبناء الد�ساتري

39

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

 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

Bicamerallegislature:
A legislature composed of two chambers
or houses.

 هيئة ت�شريعية:�سلطة ت�شريعية ذات جمل�سني
.تت�ألف من غرفتني �أو جمل�سني

Candidate quotas: A mechanism, either
voluntary or set out in law, which requires
that a certain proportion of the candidates
standing in an election mustbe from a
specific group of people, such as an
ethnic group, gender, religious group or
linguistic group.

 �إما اختيارية �أو مبوجب، �آلية:ح�ص�ص املر�شحني
 تق�ضي ب�أن تكون ن�سبة معينة من املر�شحني،قانون
،الذين يخو�ضون االنتخابات من فئة معينة من ال�شعب
.كمجموعة عرقية �أو جن�سية �أو دينية �أو لغوية

Checks andbalances: 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
احلكم ممار�سة �سيطرة حمدودة على فروع �أخرى
بغر�ض �ضمان �سلوك مالئم وقانوين بالإ�ضافة �إىل
.توازن القوى والديناميكيات ال�سيا�سية

Constitutionalreview
(alsojudicial 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 princi ples.

املراجعة الد�ستورية (وت�سمى �أي�ضً ا املراجعة
 �صالحيات حمكمة ما يف الف�صل يف:)الق�ضائية
د�ستورية قانون �صادر عن الهيئة الت�شريعية �أو الفرع
 و�إبطاله �إذا تبني �أنه خمالف للن�صو�ص �أو،التنفيذي
.املبادئ الد�ستورية
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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 �سلطات و�صالحيات احلكم:الالمركزية
خارج املركز على م�ؤ�س�سات �أخرى �أو م�ستويات �أخرى
 على م�ستوى الأقاليم �أو،من احلكومة �أو الإدارة
 وبالتايل تعترب. ًاملحافظات �أو على امل�ستوى املحلي مثلا
ً
 والعنا�صر.مرتبطا باجلغرافيا
مفهوما
الالمركزية
ً
 الالمركزية الإدارية:الثالثة املحورية لالمركزية هي
.والالمركزية ال�سيا�سية والالمركزية املالية

Dissolution: The formal dismissal of
the legislature. Dissolution comes in
threeforms (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
 وقد متثل جان ًبا �إلزام ًيا.حدودها على م�صدر الإقالة
من عملية معينة تطلقها م�ؤ�س�سة �أخرى �أو تطبقها
.�أطراف فاعلة �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.

 عملية ت�صويت:ت�صويت الأغلبية املزدوجة
 الأوىل �أغلبية عادية والثانية �أغلبية:ت�شرتط �أغلبيتني
.�ضمن �أع�ضاء الأقلية املمثلني يف الهيئة الت�شريعية
.وي�ستخدم هذا الإجراء غال ًبا يف الق�ضايا احل�سا�سة

Electoral system: The part of the
electoral law and regulations which
determines howparties and candidates
are elected to a representative body. Its
three most significant components are the
electoral formula, the ballot structure, and
the district magnitude.

 جزء من قانون ولوائح:النظام االنتخابي
االنتخابات يحدد كيفية انتخاب الأحزاب واملر�شحني
 ومكوناته الثالثة الأكرث �أهمية هي.يف هيئة متثيلية
ال�صيغة االنتخابية وهيكل االقرتاع وحجم الدوائر
.االنتخابية

External appointments: The authority
of the executive to appoint members to
the legislature thereby diminishing the
institutional autonomy and independence
of the legislature.

 �صالحية الفرع التنفيذي:التعيينات اخلارجية
يف تعيني �أع�ضاء يف الهيئة الت�شريعية وبالتايل تقلي�ص
.اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي للهيئة الت�شريعية
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First Past The Post system: An electoral
system in which the candidate who
receives more votes than any other is
elected.

 نظام انتخابي:نظام الفوز ب�أغلبية الأ�صوات
.يتم مبوجبه اختيار املر�شح الذي ينال �أعلى الأ�صوات

Full recall: In constitutions providing
for full recall, both the initiative and the
final decision rests exclusively with the
citizenry.

 يف الد�ساتري التي تن�ص على:الإقالة الكاملة
 تقع كل من املبادرة والقرار النهائي،الإقالة الكاملة
.على املواطنني دون غريهم

Impeachment: The process of bringing
legal charges against a high constitutional
authority, public official or judge, which
would authorize their removal.

 عملية توجيه اتهامات قانونية �ضد �سلطة:العزل
قا�ض والتي قد
ٍ د�ستورية عليا �أو م�س�ؤول حكومي �أو
.ت�ؤدي �إىل عزلهم

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 يف �أن�شطة الفرع
 ومتار�س هذه ال�سلطة عادة من خالل جلنة.التنفيذي
.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
princi ples.

:املراجعة الد�ستورية/املراجعة الق�ضائية
�صالحيات حمكمة ما يف الف�صل يف د�ستورية قانون
،�صادر عن الهيئة الت�شريعية �أو الفرع التنفيذي
و�إبطاله �إذا تبني �أنه خمالف للن�صو�ص �أو املبادئ
.الد�ستورية

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.

. �أحد الفروع الثالثة للحكم:ال�سلطة الت�شريعية
و�أبرز مهامها �سن القوانني وتعديلها واعتماد املوازنة
.العامة

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.

 جلنة تت�ألف من عدد مت�ساو من:جلنة الو�ساطة
الأع�ضاء من غرفتي الهيئة الت�شريعية وحتاول �صياغة
.قانون حل و�سط لإقراره يف كل غرفة
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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
areferendum.

 وفيها ي�شارك املواطنون يف:الإقالة املختلطة
خطوة واحدة فقط من خطوات عملية الإقالة �إما
.ب�إطالقها �أو البت فيها باال�ستفتاء

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

 ت�صميم للفرع التنفيذي يجمع بني:النظام املختلط
.النظام الرئا�سي والنظام الربملاين

Parliamentary system: The institutional
design of the government in which the
head of government is elected by the
legislature and is accountable to it

 ت�صميم م�ؤ�س�سي للحكومة:النظام الربملاين
ُينتخب فيه رئي�س احلكومة من قبل الهيئة الت�شريعية
.ويخ�ضع للم�ساءلة �أمامها

Partial veto: Permits the President to
reject portions of a bill without blocking
the entire bill.

 ي�سمح لرئي�س اجلمهورية:حق النق�ض اجلزئي
برف�ض �أجزاء من م�شروع قانون دون �إيقاف القانون
.كل ًيا
 ت�صميم م�ؤ�س�سي للحكم ي�شغل:النظام الرئا�سي
فيه ال�شخ�ص نف�سه من�صب رئي�س الدولة ورئي�س
احلكومة و ُينتخب مبا�شرة من قبل ال�شعب لفرتة
.حمددة

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.
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.

 اخت�صا�ص يخول رئي�س:حق النق�ض الرئا�سي
 ويجوز.اجلمهورية وقف 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

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.

 نظام انتخابي يقرر عدد مقاعد:التمثيل الن�سبي
حزب معني يف الهيئة الت�شريعية بح�سب ن�سبة �أ�صوات
.الناخبني التي ح�صل عليها ذلك احلزب
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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.

 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

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
 وينتخب �شاغلي.�أو ن�ساء يف الهيئة الت�شريعية/و
هذه املقاعد املحتجزة بنف�س طريقة انتخاب املمثلني
الآخرين ولكنهم يف بع�ض الأحيان ينتخبون ح�ص ًرا
من قبل �أع�ضاء الأقلية املعنية املحددة يف قانون
.االنتخابات �أو الد�ستور

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.

 فرتة م�ؤقتة متنح مبوجبها �سلطات:حالة الطوارئ
 بغر�ض التعامل مع، للفرع التنفيذي عادة،ا�ستثنائية
.ظروف ا�ستثنائية تعترب حالة طوارئ

Summons: A tool of legislative oversight
which allows the legislature to submit
questions which the executive branch is
compelled to answer.

 �أداة رقابة ت�سمح للهيئة الت�شريعية:�أمر ا�ستدعاء
بتقدمي �أ�سئلة يتعني على الفرع التنفيذي الإجابة
.عليها

Unicameral legislature: A legislature
composed of one chamber or house.

 هيئة ت�شريعية:هيئة ت�شريعية �إحادية املجل�س
.تت�ألف من غرفة واحدة �أو جمل�س واحد
 قدرة م�س�ؤول �أو جهة على منع �أو �إعاقة:حق النق�ض
.�أو ت�أخري اتخاذ قرار �أو �سن ت�شريع

Veto: The ability of an official or body to
block, impede or delay decision making
or the passage of legislation.
Veto players Political: actors and
institutions, such as second legislative
chambers, or presidents, that have the
ability to veto, for example, legislative
action.

، جهات وم�ؤ�س�سات �سيا�سية:�أ�صحاب حق النق�ض
 لها القدرة على،كالغرف الت�شريعية الثانية �أو الر�ؤ�ساء
.رف�ض �إجراء ت�شريعي على �سبيل املثال
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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.

45

دليل عملي لبناء الد�ساتري

 اخت�صا�ص الهيئة:ت�صويت بحجب الثقة
�أو م�س�ؤولني/الت�شريعية ب�سحب دعمها من احلكومة و
 وتتطلب بع�ض.فرادى وبالتايل الت�سبب بعزلهم
الهيئات الت�شريعية �إجراء ت�صويت «بناء» بحجب الثقة
ويتم مبوجبه تكليف رئي�س وزراء جديد قبل مترير
.الت�صويت بحجب الثقة

ملحة عن املؤلف
ماركوس بوكنفورديه
هو حالياً رئي�س الفريق اال�ست�شاري لطاقم تخطيط ال�سيا�سات يف الوزارة االحتادية للتعاون االقت�صادي والتنمية
وباحث �أول يف معهد التنمية الأملاين .توىل من  2009وحتى �أبريل/ني�سان  2011من�صب م�س�ؤول الربامج ،وب�شكل
جزئي ،القائم ب�أعمال مدير الربامج يف برنامج بناء الد�ستور يف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف
�ستوكهومل .وقبل ان�ضمامه �إىل املعهد ،كان رئي�س م�شاريع �أفريقيا وزميل بحث �أول يف معهد ماك�س بالنك للقانون
العام املقارن والقانون الدويل ( )MPILيف هايدلربغ ( .)2008-2001يف الفرتة (� )2007-2006إنتدبته وزارة
اخلارجية الأملانية ب�صفة خبري قانوين �إىل جلنة التقدير والتقييم يف ال�سودان .وكانت مهمة اللجنة تقدمي الدعم
والإ�شراف على تنفيذ اتفاقية ال�سالم ال�شامل يف ال�سودان .ومنذ عام  1995حتى  ،1997عمل باح ًثا م�ساعدً ا
لربوف�سور الق�ضاء هيلموت �شتاينربجر ،مندوب �أملانيا �إىل جلنة البندقية (وهي الهيئة اال�ست�شارية لل�ش�ؤون
الد�ستورية يف املجل�س الأوروبي).
يحمل د .بوكنفورديه �إجازة يف القانون و�شهادة دكتوراه من جامعة هايدلربغ و�شهادة ماج�ستري يف القانون
من جامعة ميني�سوتا وبكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة فرايبورغ� .شارك يف عمليات بناء الد�ساتري
يف ال�سودان وال�صومال ،حيث تعاون مع اجلمعيتني الت�أ�سي�سيتني املعنيتني ،كما �شارك يف عمليات مماثلة يف
�أفغان�ستان ونيبال .ن�شر كتابات كثرية يف القانون الد�ستوري وبناء الد�ساتري كما �شارك يف ت�أليف عدد من
�أدلة معهد ماك�س بالنك امل�ستخدمة كمواد تدريب يف م�شاريع املعهد .عمل م�ست�شا ًرا يف برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،والوكالة الأملانية للتعاون الفني ( )GTZالتي �أ�صبح ا�سمها الوكالة الأملانية للتعاون الدويل (،)GIZ
ووزارة اخلارجية الأملانية ،وم�ؤ�س�سة كونراد �أديناور ،وم�ؤ�س�سة فريدي�ش �إيربت.
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ملحة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
ماهي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ( )International IDEAهي منظمة دولية حكومية
مهمتها دعم الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل .تتمثل �أهداف امل�ؤ�س�سة يف دعم امل�ؤ�س�سات والعمليات
الدميقراطية و�إر�ساء دميقراطية تتمتع بقدر اكرب من اال�ستدامة والفعالية وال�شرعية.
ماهو دور امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على م�ستويات عاملية و�إقليمية وقطرية ،ويرتكز عملها
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.
توفر امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات املعرفة املقارنة يف جماالت عملها الرئي�سية والتي ت�شمل
العمليات الإنتخابية ،وو�ضع الد�ساتري ،وامل�شاركة والتمثيل ال�سيا�سيني ،والدميقراطية والتنمية� ،إ�ضافة
�إىل عالقة الدميقراطية بالنوع االجتماعي والتعددية والنزاع والأمن.
وتقدّم امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني ال�ساعني نحو
الإ�صالح الدميقراطي ،كما �أنها تعمل على ت�سيري احلوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من خالل عملها �إىل حتقيق مايلي:
•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 واالنتخابات؟
تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على م�ستوى عاملي ،ويقع مقرها الرئي�سي يف مدينة
�ستوكهومل بال�سويد ،ولها مكاتب يف �إفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي،
�إ�ضافة �إىل مناطق غرب �أ�سيا و�شمال �أفريقيا.
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تصميم السلطة التشريعية

وتظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�صل اخلام�س من دليل عملي لبناء الد�ساتري ال�صادر
عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات .والدليل بالكامل متاح بن�سق  PDFويف
�صورة كتاب �إلكرتوين على الرابط التايل  http://www.idea.intويت�ضمن ف�صال
عن مبادئ ومو�ضوعات متداخلة يف بناء الد�ساتري (الف�صل الثاين) ،و�إر�ساء ثقافة
حقوق الإن�سان (الف�صل الثالث) ،وبناء الد�ساتري وت�صميم ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية (الف�صل الرابع واخلام�س وال�ساد�س) والأ�شكال الالمركزية للحكومة يف
مايتعلق ببناء الد�ساتري (الف�صل ال�سابع)
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Strömsborg
SE -103 34 Stockholm
Sweden
Tel: +46-8-698 37 00
Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int
Website: www.idea.int

دليل عملي لبناء الد�ساتري  :ت�صميم ال�سلطة الت�شريعية

يقارن هذا الف�صل من دليل عملي لبناء الد�ساتري ،وهو بعنوان «ت�صميم ال�سلطة
الت�شريعية» ،بني خيارات ت�صميم ال�سلطة الت�شريعية .كما يناق�ش �أنظمة خمتلفة النتخاب
الهيئات الت�شريعية ،ويدر�س دور الهيئة الت�شريعية يف �سنّ القوانني ويف حتقيق التوازن بني
�سلطات احلكم الأخرى.

