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

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

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

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

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري



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

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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



 .1مقدمة

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

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

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



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

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

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

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

•

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

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

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

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

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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•

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

املمار�سات اجليدة املقرتحة:
•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

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

نطاق التغيري

•

ا�ستخدام �أدوات م�ؤقتة وانتقالية

•

ق�ضايا العدالة االنتقالية

•

التمثيل الدميقراطي �أثناء العملية

•

امل�شاركة ال�شعبية

•

دور الأطراف الفاعلة اخلارجية.

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

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

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

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

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

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

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

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

مزايا امل�شاركة ال�شعبية
•

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

•

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

•

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

التكاليف
•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري 
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يج��ري وا�ضع��و الد�س��اتري يف �أغل��ب الأح��وال مناق�ش��ات مطول��ة ح��ول الت�صمي��م امل�ؤ�س�س��ي ال��ذي عليه��م تبني��ه
ك�إ�س��تجابة لل�ص��راع القائ��م .وع��ادة م��ا تو�ض��ع نظرية الت�صميم امل�ؤ�س�س��ي للد�س��تور من خالل املمار�س��ة الد�س��تورية
القائمة ،والتي على الرغم من ذلك ،ال تعد مت�سقة ،وهو ما يعود ب�صفة خا�صة �إىل ال�صراع املحتدم ،حيث تت�سم
املمار�س��ة بح�سا�س��يتها املفرط��ة جت��اه ال�س��ياق الع��ام .ويعم��ل ه��ذا الدلي��ل كذلك على و�ض��ع نظرية للت�صميم ت�س��تند
�إىل املمار�سات واالجتاه احلديثة ال�سائدة على �صعيد بناء الد�ستور .وتتمثل �أبعاده النظرية الأولية يف (�أ) عوامل
الق��وى الت��ي ترك��ز �أو ت�ش��تت “ال�س��لطة” و(ب) عوام��ل الق��وى الت��ي ت�ص��ادق عل��ى الق�ضاي��ا يف الد�س��تور مقارنة بتلك
الت��ي حت��اول �إيج��اد جم��ال �أو�س��ع للأم��ور ال�سيا�س��ية .وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ج��رى ت�س��ليط ال�ض��وء � ً
أي�ضا ،عل��ى العالقة
القائم��ة ب�ين الن���ص الد�س��توري و�أغرا�ض��ه الأو�س��ع نطاق� ًا والتي تتج��اوز متثيل القان��ون الأعلى.
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الهي��كل الد�س��توري ه��و مبثاب��ة م�صطل��ح يرب��ط ب�ين الن�صو���ص الد�س��تورية والوظائ��ف والنواي��ا الرئي�س��ة .وترتب��ط
ً
ارتباط��ا وثي ًق��ا بالأغرا���ض الت��ي يق�ص��د منه��ا خدمته��ا .ويع��د فه��م الهي��كل
العنا�ص��ر الت��ي ينط��وي عليه��ا الد�س��تور
الد�س��توري دلي� ً
لا مفي��دً ا لتف�س�ير ن�صو���ص الد�س��تور الح ًق��ا يف مراح��ل تطبيقه .وم��ن بني اخلي��ارات الهيكلية اعتبار
ً
الد�س��تور مبثاب��ة �أداة �إطاري��ة .فوفق�ا للت�صمي��م ،يقت�ص��ر الن�ص على الق�ضايا واملبادئ املعياري��ة �أو اجلوهرية التي
حتظى بالإجماع .وقد يحدد الد�ستور الإطاري عددًا كب ًريا من الق�ضايا ،التي ال حتظى بالإجماع يف الوقت الراهن،
وذلك بغر�ض �إجراء ال�صفقات الت�شريعية م�ستقب ًال ،على الرغم من �أنه قد ين�ص على املبادئ العامة التي �ستوجه
الت�ش��ريع .ول��و كان وا�ضع��و الد�س��اتري يف العملي��ة الراهن��ة يف نيب��ال ق��د اتفق��وا ع��ام  2010عل��ى تبن��ي د�س��تور �إطاري
يت�ضم��ن �أجن��دة ت�ش��ريعية ،لرمب��ا كان��وا ق��د جتنب��وا الت�أخ�ير مل��دة العامني الذي��ن ا�س��تغرقتهما اجلمعية الت�أ�سي�س��ية.
وكان��ت التكلف��ة ق��د �أدت �إىل �إرج��اء بع���ض الق�ضايا احلا�س��مة الأخرى ،مثل �إر�س��اء عملية ال�س�لام.
يق��دم منه��ج “الهي��كل الأ�سا�س��ي” خي��ا ًرا يتي��ح لوا�ضع��ي الد�س��اتري الت�أكي��د عل��ى وظائ��ف احلكوم��ة الرئي�س��ة وو�ض��ع
الأولوية لإن�ش��اء امل�ؤ�س�س��ات التي �ستمار���س ال�س��لطة احلكومية ،مثل �أفرع احلكومة الثالثة  -الت�ش��ريعية والتنفيذية
والق�ضائية .وقد يت�ضمن منهج الهياكل الأ�سا�سية م�ستويات ال مركزية � ً
أي�ضا .وهناك افرتا�ض م�سبق ب�أن احلكومة
تتمت��ع بال�س��لطة القانوني��ة الت��ي تخ��ول له��ا الت�ص��رف �إال يف حال��ة ظه��ور بع���ض القي��ود �ضم��ن ن�صو���ص الد�س��تور �أو
مبوج��ب �أي قان��ون �آخ��ر .وق��د تعم��ل الهي��اكل احلكومي��ة
ً
ارتباطا وثي ًقا
ترتبط العنا�صر التي ينطوي عليها الد�ستور
املختلفة على فر�ض �سيطرتها يف جماالت بعينها ،ومن ثم
بالأغرا�ض التي يق�صد منها خدمتها .ومن بني اخليارات
حت��د من ال�س��لطة احلكومية وتتحق��ق منها ،وهو ما ي�ضمن
الهيكلية اعتبار الد�ستور مبثابة �أداة �إطارية .فوفق ًا
للت�صميم ،يقت�صر الن�ص على الق�ضايا واملبادئ املعيارية �أو
مع��ه حماي��ة احلري��ات الفردي��ة و�إيجاد توازن �سيا�س��ي.
اجلوهرية التي حتظى بالإجماع.

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

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

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

•

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

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .4ق�ضايا اخليارات اجلوهرية

•

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

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

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

“ 3-1-4تجميع” و“توزيع” السلطة

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

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

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

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

 .4ق�ضايا اخليارات اجلوهرية

امل�صال��ح ال�سيا�س��ية للكيان��ات ال�سيا�س��ية امل�ش��اركة يف بن��اء الد�س��تور ،فق��د ال يك��ون هن��اك �ش��يء ميك��ن فعل��ه الح ًق��ا
لتقييد �سلطاتهم .لذا ،من املهم ت�أ�سي�س �شكل من �أ�شكال ال�شرعية �سل ًفا ل�ضمان التزام عملية بناء الد�ستور ب�إطار
من القواعد القانونية املنتظمة ،مما ي�س��اعد �أثناء عملية التنفيذ على �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص �أمام كافة امل�ش��اركني
الذي��ن �ش��اركوا وف ًق��ا لقواعد حمددة تنطب��ق على اجلميع.

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

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

 2-3-5الفصل الثاني :املبادئ واملواضيع املتداخلة

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

الق�ضايا
 .1الأدوار
املختلفة للمبادئ
الد�ستورية

 .2و�ضع و�إنفاذ
مبادئ د�ستورية

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

 .6املبادئ
املرتبطة بالنوع

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

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

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

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

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

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

الأ�سئلة

 .1حتديد ثقافة
حقوق الإن�سان

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

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .3ثقافة حقوق
الإن�سان يف �سياق
النزاع

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

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

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

� .5إنفاذ حقوق
الإن�سان

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

 .6حقوق الإن�سان
باعتبارها عوامل
للتوتر االجتماعي

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

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

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

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

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

 .8اخلامتة

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

 .1نظام احلكومة

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

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

 .3حدود الفرتات
الرئا�سية

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

 .4المركزية
ال�سلطات
التنفيذية

•من منظور ر�أ�سي ،هل يكون هناك م�ستويات متنوعة من الإدارة �أو م�ستويات من
احلكومة يف البالد؟
•�إذا كان االختيار الثاين هو امل�ستخدم ،فهل ُينتخب رئي�س الإدارة املعني من
�أفراد تلك الوحدة �أو ُيعني من ال�سلطة التنفيذية الوطنية؟
•هل ينفذ رئي�س الإدارة /احلكومة �سيا�سات وطنية فقط �أو ُيخول �سلطة حتديد
ال�سيا�سات اخلا�صة مب�سائل معينة ب�شكل م�ستقل (�سواء بنف�سه �أم من خالل
جمل�س ت�شريعي على ذلك امل�ستوى) وميثل ذلك امل�ستوى من احلكومة؟
•هل يكون م�ستوى احلكومة قاد ًرا على حتقيق �إيراداته اخلا�صة؟
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ي�س��لط اجلدول رقم  5ال�ضوء على الأ�س��ئلة املطروحة يف الف�صل اخلا�ص بال�س��لطة التنفيذية وقد ي�س��اعد وا�ضعي
الد�ساتري يف حتديد الق�ضايا ذات ال�صلة يف �سياقها اخلا�ص يف البلد املعني.

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

 .7ال�سلطات
الفعلية لل�سلطة
التنفيذية

•هل يكون لرئي�س ال�سلطة التنفيذية �صالحية حل املجل�س الت�شريعي؟ �إذا كانت
الإجابة بنعم ،فتحت �أي ظروف؟
•هل يكون لرئي�س ال�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على احلكومة �أم يكون له
�سيطرة م�شرتكة مع املجل�س الت�شريعي؟
•هل يكون هناك ن�ص بخ�صو�ص فيتو �سيا�سي ب�سحب الثقة من جانب املجل�س
الت�شريعي �ضد رئي�س احلكومة؟
•من ي�شارك يف �إجراء توجيه االتهام �ضد رئي�س الدولة /رئي�س احلكومة؟
•هل تكون هناك فر�صة متاحة للمواطنني لعزل رئي�س احلكومة يف ظروف
معينة؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على �إعالن حالة الطوارئ �أم يجب
�أن تكون هناك �أطراف �أخرى (املجل�س الت�شريعي على �سبيل املثال) م�شاركة
� ً
أي�ضا؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على �إعالن احلرب �أم يجب �أن
تكون هناك �أطراف �أخرى (املجل�س الت�شريعي على �سبيل املثال) م�شاركة
� ً
أي�ضا؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية �سيطرة ح�صرية على منح العفو �أم يجب �أن تكون
هناك �أطراف �أخرى (املجل�س الت�شريعي على �سبيل املثال) م�شاركة � ً
أي�ضا؟
•هل ت�شارك ال�سلطة التنفيذية يف عملية �صياغة القوانني؟ و�إذا كان الأمر كذلك،
هل تكون هناك �إمكانية لقيام ال�سلطة التنفيذية بالت�شريع مبوجب مر�سوم و�أي
نوع من القيود ينطبق؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية حق املبادرة بالت�شريع ب�شكل ح�صري يف بع�ض
املجاالت؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية حق نق�ض م�شروعات القوانني؟ �إذا كان الأمر
متاما �أم يكون هناك �ضرورة لتحقيق �أغلبية
كذلك ،فهل يكون فيتو �إيقايف ً
�ساحقة للتغلب على الفيتو الرئا�سي �أم يكون هناك فيتو مطلق يف بع�ض
املجاالت؟
•هل يكون لل�سلطة التنفيذية حق الت�شكيك يف د�ستورية م�شروع قانون قبل �أن
يتحول �إىل قانون؟
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متار���س ال�س��لطة الت�ش��ريعية ث�لاث وظائ��ف �أ�سا�س��ية وه��ي :التمثي��ل والت�ش��ريع والرقاب��ة .ومتث��ل ال�س��لطة الت�ش��ريعية
ال�س��احة ال�سيا�س��ية حي��ث تتناف���س الآراء املتباين��ة يف املجتم��ع ،وذل��ك لأن ال�س��لطة الت�ش��ريعية يف �أف�ض��ل حاالته��ا
تك��ون مبثاب��ة امل�ؤ�س�س��ة الأك�ثر متثي� ً
لا يف الو�ض��ع ال�سيا�س��ي .يف حاالت ما بعد ال�صراع ،تنا�ض��ل املجموعات املتقاتلة
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وم��ن الناحي��ة العملي��ة ميث��ل البن��اء الد�س��توري ح� ً
لا و�س� ً�طا ب�ين خمتلف اجله��ات الفاعل��ة ذات امل�صال��ح والتطلعات
املختلفة .و�سيطالب العديد من الأطراف املعنية بعد انتهاء ال�صراع بتوفيق وت�سوية الأو�ضاع ،مبا يف ذلك املف�سدين
ومرتكبي �أعمال العنف .وبالتايل ،قد ال ي�ستطيع وا�ضعو الد�ستور حتقيق �أف�ضل د�ستور فني غري �أنهم قد يحققون
جناح��ا م��ن خ�لال توف�ير �أف�ض��ل احللول الد�س��تورية املتاحة .عادة ما تهيمن م�صالح �أع�ضاء ال�س��لطة الت�ش��ريعية -
ً
ف�ض ًال عن ر�ؤى القادة  -على عملية ر�سم �سيا�سة ال�سلطة الت�شريعيةَ ،
وذلك لأن الأحزاب ال�سيا�سية هي من يقدم
�أع�ض��اء املجل���س الت�ش��ريعي يف الغال��ب .وق��د تتفاو���ض الأح��زاب ال�سيا�س��ية فيم��ا بينه��ا ب�ش��أن من��وذج “الفائ��ز يرب��ح
كل �ش��يء” لي���س فقط فيما يتعلق بالنظام االنتخابي ،ولكن � ً
أي�ضا فيما يت�صل باملخطط ال�ش��امل ل�سيا�س��ة ال�س��لطة
الت�شريعية  -جتميع ال�سلطة الت�شريعية من خالل ال�سماح للأغلبية الب�سيطة بامل�شاركة يف ممار�سة ال�سلطة بعيدة
املدى .وقد تف�ضل بع�ض الأحزاب املمثلة ب�أقلية و�ضع �سيا�س��ة خمتلفة� ،س��واء كانت �أقلية دينية �أو ثقافية.
ع��ادة م��ا يك��ون هن��اك توقع��ات وتطلع��ات طموح��ة منتظ��رة م��ن ال�س��لطة الت�ش��ريعية ودوره��ا يف الهي��كل احلكوم��ي.
وتنتظ��ر ال�ش��عوب الغ��وث م��ن ال�س��لطة الت�ش��ريعية القائم��ة ،ال�س��يما يف النم��اذج الت��ي عانت فيها ال�ش��عوب من حكام
م�س��تبدين يديرون الدولة على �أ�سا���س من املركزية ال�ش��ديدة لل�س��لطة التنفيذية .وقد ال يجد �أن�صار الدميقراطية
�إ�ش��كالية يف وجود هيئة ت�ش��ريعية قوية جتمع بني �صالحيات كبرية حيث ينظر لل�س��لطة الت�ش��ريعية على �أنها �س��لطة
تداولي��ة م��ن حيث امل�س��اومة والت�س��وية يليهما �إج��راء انتخابات متثل الأجندة ال�س��ائدة.
ومع ذلك ،ف�إن ر�س��م �سيا�س��ة ال�س��لطة الت�ش��ريعية للحكومة ي�أتي � ً
أي�ضا ببع�ض التحديات :فقد يرى وا�ضعو الد�س��تور
�أن ال�س��لطة الت�ش��ريعية غري املقيدة يف ظل حكم الأغلبية الب�س��يطة قد تت�ش��كل هي الأخرى ب�إ�س��تبداد الأقليات غري
املمثلة متثي ًال كاف ًيا.
ويتن��اول الف�ص��ل اخلا���ص بال�س��لطة الت�ش��ريعية جمموع��ة متنوعة من اخليارات الد�س��تورية لر�س��م �سيا�س��ة ال�س��لطة
الت�ش��ريعية .وينظ��م التن��وع املوج��ود ب�ين الوظائف الأ�سا�س��ية الثالث :التمثيل والت�ش��ريع والرقاب��ة .وي�ضيف الف�صل
عن�صرين �إ�ضافيني هما :درجة ا�ستقاللية ال�سلطة الت�شريعية واملهام املو�ضوعية الأ�سا�سية لل�سلطة الت�شريعية بعد
الت�ش��ريع و�س��ن القوانني .ي�س��لط اجلدول رقم  6ال�ضوء على الأ�س��ئلة املطروحة يف الف�صل ب�ش��ان املجل���س الت�شريعي
وقد ي�س��اعد وا�ضعي الد�س��اتري يف حتديد الق�ضايا ذات ال�صلة يف �س��ياقها وبلدانها.
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�ساب ًقا من �أجل نبذ العنف وا�ستبداله بالتناف�س ال�سيا�سي .وميكن لل�سلطة الت�شريعية يف مثل هذا الو�ضع امل�ساهمة
يف ت�س��هيل وتي�س�ير ه��ذا التط��ور ،وذل��ك من خالل �إن�ش��اء منت��دى للتعبري عن خمتلف الآراء والب��ت فيها وتوفيقها.

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

 .1نظام احلكومة

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

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

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .5المركزية
ال�سلطات
الت�شريعية

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .4الغرفة
الت�شريعية الثانية

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

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

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

 .9م�شاركات
ت�شريعية �أخرى

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

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

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

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

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .3ال�سلطات
الق�ضائية

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

 7-3-5الفصل السابع :االشكال الالمركزية للحكومة

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .2املراجعة
الد�ستورية

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

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

 .1م�ستويات
احلكومة

 .2تر�سيم احلدود
االقليمية

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

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .3عمق
الالمركزية

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

 .4تنظيم
الالمركزية

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

 امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

� .6آلية ت�سوية
النزاعات حلزمة
الالمركزية

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

* هذا منوذج معدل ومعاد ت�صميمه م�أخوذ من “خريطة طريق نحو الفيدرالية” يف:
Töpperwien, Nicole, ‘Input Papers on Federalism prepared for the Nepali Swiss Forum on Federalism’ (no publisher, no
>date), available at <http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/ressources/resource_en_178456.pdf
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 .5ا�ستخدام هذا الدليل

 .5ال�ضمانات
القانونية حلزمة
الالمركزية

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

 .6الخاتمة

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

دليل عملي لبناء الد�ساتري 

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

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



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

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

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



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

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

برنامج الأمم املتحدة ملنع الأزمات والتعايف منها

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

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

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

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

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

ConstitutionNet

<>http://www.constitutionnet.org

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


•

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

<>http://www.idea.int

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

ConstibutionMaking.org

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

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

جلنة البندقية

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

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

جامعة ريت�شموند

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Decentralization: The dispersal of
governmental authority and power
away from the national centre to other
institutions at other levels of government
or levels of administration, for example,
at regional, provincial or local levels.
Decentralization is thereby understood as a
territorial concept. The three core elements
of decentralization are administrative
decentralization, political decentralization,
and fiscal decentralization.

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

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

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

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



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

Federal system: A system of government
made up of a federation of organizations
or states which maintain their own
independent powers but cede authority
to a central federal government in certain
defined areas. One level of government
cannot unilaterally change the existing
distribution of powers or exclusive
competences at the sub-national level.
Any alteration of authority between
governmental levels requires the consent of
all affected levels.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Solidarity rights: Rights that are meant to
be claimed and enjoyed collectively or
through membership of a society, within
communities, groups and associations
Administrative decentralization: The degree
of autonomy that governmental subunits
possess relative to the central government
in running governmental affairs. Forms of
administrative decentralization are, for
example, de-concentration, delegation and
devolution.
Branches of government: Different
sections of authority and power within the
institutional design of a state. Traditionally
there are three different branches with
distinct powers in a modern state
(executive, legislative and judicial).
Collegial presidency: A system with more
than one person involved in running
presidential affairs, often used as a way to
accommodate diverse groups



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

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

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

Delegation: A mechanism under which
the central government refers decision
making and administrative responsibilities
for various public functions to other levels
of government on a revocable basis. The
degree of supervision varies and might
include substantial central control, or
might fully allocate the administration and
implementation of policy to subunits.

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Bicameral legislature: A legislature
composed of two chambers or houses

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Supreme Court: In most cases, the highest
court within the legal system, which is
often an appellate tribunal with high
powers and broad authority within its
jurisdiction
Concurrent powers: Powers that are shared
by national and sub-national governments
under a constitution. Where laws in an area
of  concurrency conflict, the national law is
normally paramount.
Depth of decentralization: A measure of the
comprehensiveness of the actual powers
that are transferred from the centre to lower
levels of government
Enumerated powers: The powers explicitly
established in the constitution. The
governmental subunits have the residual
power; therefore it is not necessary to
specifically list the subunit’s powers.
Integrated model: National courts and
lower courts are integrated in one system.
Courts have the power and the capacity to
deal with both subnational and national
law cases. Judges are authorized and
qualified to adjudicate two sets of law:
the national law and the respective subnational law.

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


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

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

Personal federalism: A system under which
certain rights and powers are assigned
not to a specific territory but to a group of
people (communities) that are often not
territorially concentrated but dispersed
throughout the country

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

Regional integration: The upward transfer of
powers from the national level to a regional
institution, for example, the European
Union (EU) or the Economic Community of
West African States (ECOWAS)
Self-rule: Sub-national levels of government
obtain the authority to regulate and/or
implement certain issues on their own.
Separated/dual model: Both the national
level and the sub-national level each have
their own court system (usually threetiered—local courts, circuit courts of
appeal and Supreme Court). Lower courts
generally only apply the laws of their
respective states, whereas national law is
adjudicated by national courts.
Shared rule: Sub-national entities are
involved in national rule making.
Substantive decentralization: The
assignment of authority and power
to various levels of government. The
substantive component of decentralization
measures how the formal structure is
actually filled with substantive authorities
(sometimes referred to as functional
decentralization).
Unitary system: A system in which one
level of government can unilaterally
revoke the existing distribution of powers,
including exclusive competences at the
sub-national level



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

نبذة عن املؤلف
ان�ض��م “وين�لاك واهي��و”اىل امل�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخابات يف عام  .2006ويف ع��ام  2008كان قائ ًما
ب�أعمال رئي���س بعثة امل�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف نيبال ،حيث �س��اعد على ت�أ�سي���س برنامج لدعم
عملية بناء الد�س��تور يف البالد .و�ش��ارك � ً
أي�ضا يف عملية �أدت �إىل ت�أطري د�س��تور كينيا اجلديد يف الفرتة من 2004
�إىل  ،2005ب�صفة �أ�سا�سية كم�ست�شار قانوين لوزارة العدل واللجنة الربملانية املختارة امل�س�ؤولة عن العملية .وقدم
امل�شورة � ً
أي�ضا �إىل منظمة حقوق الإن�سان ال�شاملة يف �أوغندا ( )2004واجلمعية القانونية يف �سوازيالند ()2004
ب�ش��أن عملي��ة تغي�ير الد�س��تور يف هذي��ن البلدي��ن .ويف الف�ترة ب�ين  2001و ،2005ت��وىل وين�لاك تن�س��يق الربنام��ج
الأفريقي حلقوق الإن�س��ان واحل�صول على العدالة ،وهو مبادرة م�ش�تركة بني الق�س��مني الكيني وال�س��ويدي باللجنة
الدولي��ة للفقه��اء القانوني�ين بامل�ش��اركة م��ع �أمانته��ا يف جنيف ،مبا يدعم تنفيذ قواعد حقوق الإن�س��ان على ال�صعيد
الوطني من خالل دعوى د�س��تورية يف  16بلدً ا �أفريق ًيا جنوب ال�صحراء .وهو ممار���س د�س��توري وتخرج يف جامعة
نريوبي وكرمته اجلمعية القانونية الكينية تقدي ًرا لدوره يف العملية الد�س��تورية بالبالد.
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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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مبادئ وموضوعات عامة

 ) 1مقدمة وملحة عامة
يناق�ش الف�صل الثاين الطرق املختلفة التي يقوم املمار�سون من خاللها با�ستخدام الد�ساتري لإر�ساء وتعزيز
مبادئ بعينها .ويتناول �أي�ض ًا العالقات القائمة بني هذه املبادئ ومفهوم الد�ستور وتطبيقه .ويدر�س كيفية و�ضع
املبادئ� ،سواء من خالل التفاو�ض ب�ش�أن ماهيتها و�إدراجها �صراحة يف الد�ستور� ،أو من خالل ا�شتقاقها الحق ًا من
ن�صو�ص الد�ستور وهيكله وتطبيقه .عالوة على ذلك ،ي�سلط هذا الف�صل ال�ضوء على �إمكانية ا�ستخدام املبادئ
الد�ستورية يف توجيه �سيا�سات احلكومة �أو دعم �إر�ساء حقوق وهياكل قانونية حمددة .و�أخري ًا ،يبحث الف�صل
عدد ًا من املو�ضوعات امل�شرتكة التي تظهر عموم ًا عند �صياغة الد�ساتري،حيث يتطرق �إىل �ستة مو�ضوعات :احلكم
الدميقراطي ،و�سيادة القانون ،و�إدارة التنوع ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،والدين ،واملبادئ املتعلقة بالقانون الدويل.
وهو يناق�ش ب�إيجاز كيفية تناول هذه املو�ضوعات يف الد�ساتري ،ويبحث يف كيفية قيام القوى والتيارات ال�سائدة
يف الدولة ب�صياغة �شكل وم�ضمون املبادئ والأحكام الد�ستورية ذات ال�صلة .وي�ستعر�ض �أي�ض ًا بع�ض الأمثلة
على مبادئ د�ستورية من د�ساتري وجتارب د�ستورية خمتلفة ،بغر�ض الإي�ضاح ولي�س بال�ضرورة بغر�ض التو�صية
بتطبيقها .ووا�ضعو الد�ساتري مدع ّوون لإجراء مزيد من البحث والدرا�سة للد�ساتري والظروف يف التجارب
امللفتة لالنتباه ،مع �ضرورة تذكر �أن الن�صو�ص القانونية تعمل بطرق تختلف من ظرف لآخر وال يجب ن�سخها �أو
ا�ستريادها من و�ضع د�ستوري �إىل �آخر دون درا�سة دقيقة.

دليل عملي لبناء الد�ساتري

1

�أفكار رئي�سية
•يج�سد الد�ستور بع�ض النماذج والقيم املعنوية والأخالقية يف �شكل مبادئ د�ستورية ُي َن�ص عليها �صراحة �أحيان ًا،
�أو يتم ا�شتقاقها الحق ًا من خالل التف�سري الق�ضائي يف �أحيان �أخرى .واملبادئ الد�ستورية �إما �أن تن�ص على قواعد
عامة لكنها ملزمة� ،أو تكون مبثابة معايري طموحة يجب حتقيقها ب�أق�صى درجة ممكنة .والد�ساتري وثائق قانونية
وتف�سر ويجري قبولها يف �ضوء املبادئ التي تنادي بها �صراحة �أو �ضمن ًا.
تُ�صاغ ،وي�صادق عليهاَّ ،
•يناق�ش هذا الف�صل مبادئ تن�ص عليها الد�ساتري �صراحة �أو تدعمها �أو تن�ش�أ عنها .ومع ذلك ،فقد ت�ؤثر القيم
االجتماعية امل�شتقة من م�صادر �أخرى ،كاملعايري والقيم الدينية �أو الثقافية �أو قيم القانون الدويل ،كذلك على
تطبيق الد�ستور� ،سواء تبناها �صراحة �أم ال.
•قد يعمد وا�ضعو الد�ساتري �إىل �إدراج املبادئ الد�ستورية �صراحة يف ن�ص الد�ستور .وميكنهم �أي�ض ًا �إدراجها �أو
ا�شتقاقها من هيكل الأحكام وتفاعلها مع بع�ضها .واخليارات ال�سيا�سية املتخذة واملفاو�ضات التي جتري �أثناء
�صياغة الد�ستور هي التي حتدد عادة هل �سيتم تب ّني مبد�أ بعينه �صراحة يف الد�ستور �أم ال.
متاما ،يف حالة ال�صراعات اخلطرية ،االتفاق على قيم م�شرتكة بني �أفراد وجمموعات عانت
•وقد يكون من الع�سري ً
من العنف ومن الغياب التام للقانون وانتهاكات حقوق الإن�سان .ويف بع�ض احلاالت ومع البدء يف تطبيق الد�ستور،
قد يتم اعتبار املبادئ الد�ستورية �أ�سا�سية ،حتى و�إن مل ي�شر وا�ضعو الد�ستور �إىل ذلك .وقد تنبثق مبادئ د�ستورية
الحق ًا عن �أحكام والتزامات معينة يت�ضمنها الد�ستور ،وكذلك عن الفهم امل�ألوف للقانون الدويل ومعايريه.
•متثل املبادئ الد�ستورية تعبريات عن قيم م�شرتكة ،وهي من ثم قد ت�صبح مبثابة �إطار عام لإدارة االختالفات،
حتى مع تزايد حدة االنق�سامات .وحينما ي�ستحيل االتفاق على �أحكام معينة ،يلج�أ وا�ضعو الد�ساتري ،عو�ض ًا عن
ذلك� ،إىل االتفاق على مبادئ ت�صاغ بعبارات عامة ،ثم يعمل الق�ضاة �أو امل�شرعون الحق ًا على �صياغتها على
نحو �أكرث كما ًال .فعلى �سبيل املثال ،قد تدعم جميع الأطراف االلتزام ال�صارم بامل�ساواة� ،إال �أنهم يختلفون على
�صياغة �أحكام بعينها مت�صلة بتفعيل تلك امل�ساواة .وميثل االتفاق على املبادئ دوم ًا �إجناز ًا رائع ًا بغ�ض النظر عن
االختالف املحتمل .فقد ي�ؤدي الف�شل ،يف الدول التي عانت من ال�صراع ،يف االتفاق على قيم ومبادئ م�شرتكة �إىل
حتويل بناء الد�ستور �إىل عملية انق�سام بد ًال من كونها عملية توحد.
•هناك مبادئ د�ستورية عديدة ترتبط بالو�ضع الد�ستوري للهوية .ومن الأمثلة على م�صطلحات يرجح وردوها يف
د�ساتري بلدان متنوعة م�صطلحات ت�شري �إىل تنوع �أو تعدد الإثنيات ،والأعراق ،والأديان ،والثقافات �أو القوميات،
والأعراق املختلفة ،والالعن�صرية .وت�سلط هذه امل�صطلحات ال�ضوء على مفاهيم خمتلفة عن العالقات القائمة
بني خمتلف املكونات والدولة .وتثار ق�ضية الهوية �أي�ض ًا من خالل عالقة الد�ساتري بالدين وبالطريقة التي تتناول
بها ق�ضية امل�ساواة بني اجلن�سني.
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يحوي كل د�ستور جمموعة من املبادئ التي تف�سر �أهدافه
و�أ�سا�سه املعياري ف�ض ًال عن توجيه طريقة فهم الد�ستور ككل.
وجند جذور هذه املبادئ غالب ًا يف جتربة البالد التاريخية،
وتعك�س القيم التي يعتنقها ال�شعب �أو يحرتمها .وقد تو�ضح تلك
املبادئ �أو جت�سد معايري دولية و�إقليمية� ،إما مبفهوم �إلزامي �أو
مبعنى الطموح .وهناك مبادئ �أخرى تتناول ب�صفة عامة امل�شكالت التي تواجه الدولة .وي�أتي بع�ضها كنتيجة
مبا�شرة للتجربة اجلماعية لل�صراع وبدافع الرغبة يف حتقيق ال�سالم.

يحوي كل د�ستور جمموعة من املبادئ التي تف�سر
�أهدافه و�أ�سا�سه املعياري ف�ض ًال عن توجيه طريقة فهم
الد�ستور ككل .وميكن لهذه املبادئ ،عرب تكري�سها لقيم
م�شرتكة� ،أن ت�سهم يف حتقيق �شكل من �أ�شكال الوحدة
وتعزز الإميان وااللتزام بالد�ستور بني املواطنني.

 )1-2تجسيد القيم
تعترب املبادئ املحددة يف الد�ستور عموم ًا مبثابة تعريف جامع لأهداف ومقا�صد احلكومة .فاملبادئ الد�ستورية
قد تعك�س مذهب الدولة �أو هويتها .وهي متثل من هذا املنطلق ،وعلى امل�ستوى الأ�سا�سي الأول ،جت�سيد ًا رمزي ًا
واحتفا ًء بالتزام املجتمع بفكرة �أو قيمة �أو منط حياة .وباملثل ،حتقق �صياغة هذه املبادئ �أي�ض ًا هدف ًا تعليمي ًا .فهي
تع ّرف اجلمهور وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ب�أهداف ومقا�صد الد�ستور واحلكومة .وميكن للمبادئ الد�ستورية،
باعتبارها تكري�س ًا وجت�سيد ًا للقيم امل�شرتكة� ،أن ت�سهم يف �إيجاد �شكل من �أ�شكال الوحدة .كما ميكنها ،باعتبارها
بيانات وا�ضحة مبقا�صد و�أولويات الد�ستور� ،أن تعزز الإميان وااللتزام بالد�ستور بني املواطنني ،وهو عن�صر
�أ�سا�سي لنجاح تطبيقه.
 )2-2تحقيق التوافق
تتميز املبادئ الد�ستورية بقدرة كبرية على توحيد املجتمع حتى
لو كانت مكوناته خمتلفة ومتناف�سة على امل�صالح .وتتيح هذه
املبادئ فر�صة الو�صول �إىل توافق يف ظروف ال�صراع املحتدم من
خالل �صياغة قيم وتطلعات م�شرتكة عمومية ميكن للمجموعات
املتباينة قبولها يف حاالت كثرية .وميكن ا�ستخدام املبادئ لتوجيه املفاو�ضات ،و�أحيان ًا لر�سم حدودها .وقد ي�ؤدي

تتيح املبادئ الد�ستورية فر�صة الو�صول �إىل توافق
يف ظروف ال�صراع املحتدم من خالل �صياغة قيم
وتطلعات م�شرتكة عمومية ميكن للمجموعات املتباينة
قبولها يف حاالت كثرية .وقد يكون االلتزام مببادئ
معينة �أداة لك�سر اجلمود ال�سيا�سي وحتقيق التوافق.
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االلتزام ال�صريح مببد�أ معني ،ك�شكل احلكم مث ًال� ،إىل ا�ستبعاده من طاولة النقا�ش ،واحلد من ت�أثري املعار�ضني
له.
قد يكون االلتزام مببادئ معينة �أداة � ً
أي�ضا لك�سر اجلمود ال�سيا�سي وحتقيق توافق ميكن على �أ�سا�سه دفع
املفاو�ضات �أثناء مرحلة �صياغة الد�ستور .وعند االتفاق على املبادئ العامة ،يعترب االلتزام بو�ضع د�ستور ين�سجم
مع تلك املبادئ طم�أنة للمجموعات املختلفة .ميكننا �أن جند مثا ًال عن هذه املبادئ يف جتربة �صياغة الد�ستور
يف جنوب �أفريقيا ،حيث كانت املبادئ التي مت التوافق عليها مبثابة اتفاق �أو ميثاق بني الأطراف املعنية .وكانت
كافة الأطراف مطمئنة �إىل �أنه لن يتم انتهاك هذا االتفاق – و�أ�صبحت تلك املبادئ ملزمة قانون ًا و�أ�سا�س ًا قاب ًال
للتنفيذ ق�ضائي ًا لبناء الد�ستور (انظر الإطار .)1
الإطار  :1جنوب �أفريقيا ،املبادئ املحددة مل�سار �صياغة الد�ستور
لعبت املبادئ الد�ستورية دور ًا مهم ًا ومميز ًا يف �صياغة وتطبيق د�ستور جنوب �أفريقيا .ومتخ�ضت املفاو�ضات
ال�سيا�سية الأوىل عن اتفاق على  34مبدء ًا �أ�سا�سي ًا وملزم ًا قانون ًا ،بينها االلتزام بوحدة الدولة واملواطنة
امل�شرتكة وامل�ساواة بني اجلن�سني وامل�ساواة العرقية و�سيادة الد�ستور .ومل تكن هذه املبادئ �أ�سا�س ًا للد�ستور
امل�ؤقت فح�سب ،بل �شكلت �أي�ض ًا �إطار ًا للتفاو�ض على د�ستور  1996و�صياغته .وقبل �أن يدخل د�ستور 1996
حيز التنفيذ ،اقت�ضى الد�ستور امل�ؤقت �أن تقوم املحكمة الد�ستورية امل�شكلة حديث ًا بالإقرار �أنه يتوافق مع
املبادئ الأ�سا�سية الأربعة والثالثني املحددة يف الد�ستور امل�ؤقت بالكامل� .إن هذا االلتزام ال�صارم بتلك
املبادئ يقدم مثا ًال على كيفية تر�سيخ ال�ضمانات القانونية ملعايري معينة يف النظام الد�ستوري :فقد وجهت
املبادئ املذكورة – والأهم رمبا �أنها – حددت نطاق التفاو �ض ب�ش�أن الن�ص النهائي لد�ستور عام .1996
لقد رف�ضت املحكمة الد�ستورية بجنوب �أفريقيا امل�سودة الأوىل لد�ستور عام  1996نظر ًا لعدم �إقراره الكامل
باملبادئ الأربعة والثالثني .وف�شلت م�سودة الد�ستور ،على �سبيل املثال ،يف تفوي�ض �سلطة كافية للحكومات
الإقليمية *.واحتدم اخلالف� ،أثناء ال�صياغة ،بني الأحزاب ال�سيا�سية ب�ش�أن الالمركزية� :إذ طالب احلزب
الدميقراطي وحزب احلرية �إنكاثا بزيادة الالمركزية بينما طالب حزب الأغلبية (حزب امل�ؤمتر الوطني
الأفريقي) بدولة �شديدة املركزية **.وجاءت م�سودة الد�ستور التي قدمت للمحكمة الد�ستورية يف مايو 1996
م�ؤيدة للمركزية ،مبا يخدم م�صالح حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي يف حني �أكدت املبادئ الأربعة والثالثون
على �ضرورة «احلكم الذاتي الإقليمي امل�شروع» ون�صت �صراحة على �أن «�سلطات ومهام الأقاليم املع ّرفة
�ضمن الد�ستور ...يجب �أال تكون �أقل �أو �أدنى بدرجة كبرية من تلك املحددة يف هذا الد�ستور (امل�ؤقت)»***.
وهكذا �أ�سقطت املحكمة الد�ستورية ت�أييد املركزية التي ّ
ف�ضلها حزب امل�ؤمتر الوطني الأفريقي .ومن خالل
�إقرار مبد�أ الالمركزية ،وفرت املحكمة الد�ستورية �ضمانة قانونية للحماية من حكم الأغلبية .ويو�ضح هذا
التعهد امللزم باملبادئ الأربعة والثالثني كيف ميكن لل�ضمانات القانونية تر�سيخ معايري معينة يف النظام
الد�ستوري.
* �إقرار د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا .1996 ،املحكمة الد�ستورية بجنوب �أفريقيا ،الق�ضية CCT
 ،96/23الفقرات .81-471
** �ساركني جريمي« ،الدور ال�سيا�سي للمحكمة الد�ستورية بجنوب �أفريقيا» ،جملة القانون اجلنوب �أفريقية،
� )1997( 114صفحة .138
*** املبد�أ  ،20اجلدول  4من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ،القانون رقم  200لعام  ،1993واملبد�أ ،18
اجلدول  4من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ،القانون رقم  200لعام  ،1993وفق ًا لتعديلها مبوجب الق�سم
�(13أ) من القانون رقم  2لعام  .1994انظر امللحق.
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 )3-2إغناء معنى الدستور
توجه املبادئ الد�ستورية قرارات و�إجراءات امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�س�ؤويل اجلهات التنفيذية والت�شريعية،
وت�ساعد الق�ضاء يف تف�سري الد�ستور .والد�ساتري بطبيعتها غري
والد�ساتري بطبيعتها غري قادرة على توفري �أحكام
قادرة على توفري �أحكام تف�صيلية جلميع اخلالفات �أو امل�شاكل تف�صيلية جلميع اخلالفات �أو امل�شاكل التي تطر�أ عند
التي تطر�أ عند تطبيقها .لذلك تكون املبادئ العامة �أحيان ًا هي تطبيقها .ومن ثم ،ف�إن املبادئ العامة تكون �أحيان ًا هي
الأ�سا�س الوحيد الذي ميكن اال�ستناد �إليه لفهم متطلبات
�أ�سا�س اال�ستناد الوحيد يف فهم مطالب الد�ستور و�شروطه يف الد�ستور يف و�ضع معني.
و�ضع معني� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يكون الغمو�ض يف لغة الن�صو�ص
الد�ستورية �أو غياب التوجيه ب�ش�أن م�س�ألة معينة �سمة متعمدة �أحيان ًا .وقد ينجم ذلك الغمو�ض من عدم �إجماع
وا�ضعي الد�ستور على �صياغة تلك الن�صو�ص ،حيث يلج�ؤون ،لتجنب تعطيل عملية و�ضع الد�ستور� ،إىل �إحالة
الق�ضايا اخلالفية �إىل �صناع القرار القائمني على تطبيق الد�ستور .فحينما ي�صمت الد�ستور عن م�سائل معينة،
ت�صبح املبادئ الد�ستورية هي امل�صدر الرئي�سي لتوجيه �صناع القرار.
تعمل املبادئ ،املكتوبة وغري املكتوبة ،على توجيه مواقف املحاكم واحلكومات جتاه الق�ضايا غري املتوقعة �أو
الق�ضايا التي مل يتناولها الد�ستور .وتقدم كندا �أمثلة على ت�أثري
ينتُج و�ضوح معنى املبد�أ الد�ستوري يف الغالب من
املبادئ يف ظل غياب توجيهات حمددة ،حيث ا�ستندت املحكمة
قرارات تقر مبادئ معينة ك�أ�سا�س ل�سيا�سات �أو
العليا �إىل املبادئ الد�ستورية امل�شتقة حلل ق�ضية انف�صال كيبيك� .1سلطات مو�ضوعية.
وملا كان الد�ستور ال يتناول �صراحة م�س�ألة االنف�صال ،قامت املحكمة
بتحليل الد�ستور ووجدت �أربعة مبادئ د�ستورية �أ�سا�سية ،على الرغم من �أنها غري مدونة :الفيدرالية والدميقراطية
و�سيادة القانون واحرتام الأقليات .وقررت املحكمة �أن املبادئ «لي�ست و�صفية فقط  ...بل متنح �أي�ض ًا �سلطة
معيارية قوية وتعد ملزمة للمحاكم واحلكومات» .ووجدت املحكمة ،وفق هذا التحليل� ،أنه على الرغم من عدم
د�ستورية االنف�صال �أحادي اجلانب ،ف�إن املبادئ تق�ضي ب�أن تلج�أ احلكومات الفيدرالية والإقليمية �إىل التفاو�ض
�إذا ما تعني على مواطني كيبيك الت�صويت على م�س�ألة االنف�صال .ومن الأمثلة الأخرى عن اال�ستناد �إىل املبادئ
الد�ستورية حلل ق�ضايا خالفية م�شابهة ،املحاكم الد�ستورية يف جمهورية جنوب �أفريقيا ،التي رجعت وا�ستندت،
يف حكمها املميز بحظر عقوبة الإعدام� ،إىل فل�سفة �أوبونتو2؛ وهو عبارة عن مفهوم فل�سفي عن الوجود الإن�ساين
وال�صالت امل�شرتكة بني الب�شر .حيث �ساعد هذا املبد�أ على توجيه التطور ال�سيا�سي للدولة وكان حمور نقا�شات
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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توفر املبادئ الد�ستورية ،باعتبارها نقاط اتفاق ،الأ�سا�س الالزم لإقامة حكم فعال .وكما �سبق وناق�شنا ،ميكن
لهذه املبادئ �أن تكون مبثابة حدود وتوجيهات �صارمة ل�صياغة
الد�ستور وتطبيقه .ومن ناحية ثانية ،لي�ست عبارات القيم امل�شرتكة توفر املبادئ الد�ستورية الأ�سا�س الالزم لإقامة
حكم فعال.
التي متثل نقاط اتفاق مع الأحزاب يف املعار�ضة هي املعنى الوحيد
الذي يعطي املبادئ مغزاها .وحتى لو كانت هذه العبارات يف الغالب
عامة و�شاملة ،يجب �أال تبقى جمرد �أقوال .فهي �أي�ض ًا قد حتمل داللة ملو�ضوعات تثار يف امل�ستقبل حيث يعتمد
�صناع القرار على املبادئ لتحديد م�سار عملهم ،وال�سيما حينما ال يت�ضمن الد�ستور توجيهات �أكرث تف�صي ًال.
وينتُج و�ضوح معنى املبد�أ الد�ستوري يف الغالب من قرارات تقر مبادئ معينة ك�أ�سا�س ل�سيا�سات �أو �سلطات
حقيقية .وميكن لهذا الو�ضوح ،بدوره� ،أن يزيد من ت�أثري ذلك املبد�أ ك�سلطة د�ستورية .وكما �سنناق�ش يف
الأق�سام التالية ،قد حتمل املبادئ الد�ستورية درجة مهمة من الت�أثري لأن املحاكم واجلهات احلكومية كالهما
يعتمد على املبادئ الد�ستورية لتوجيه قراراته.

�سيا�سية كثرية ،مبا فيها تلك املعنية بامل�صاحلة وعالقات العمل . 3ويف حني مل يتناول الد�ستور ال�ساري �صراحة
م�س�ألة هل عقوبة الإعدام تعد انتهاك ًا غري م�شروع للحقوق الأ�سا�سية ،فقد تبنى فل�سفة �أوبونتو يف فقرة ختامية،4
ا�ستندت �إليها املحكمة يف قرارها ب�أن عقوبة الإعدام ال تتوافق مع فل�سفة �أوبونتو وهي غري د�ستورية .وهكذا
�أ�صبح املبد�أ و�سيلة هامة لفهم معنى الد�ستور يف ق�ضية خالفية ع�سرية.
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 )3إعالء املبادئ الدستورية وتطبيقها

تن�ش�أ املبادئ �أحيا ًنا ،كما ناق�شنا �أعاله ،عن عملية تفاو�ض
وخالف ي�سببها اختالف �آراء املجموعات املختلفة امل�شاركة يف
عملية بناء الد�ستور .وعلى الرغم من �أن املبادئ تعك�س �أحيان ًا
م�صالح املجموعات املهيمنة� ،إال �أنها عادة متثل ت�سويات وحلولاً
ً
و�سطا بني املجموعات امل�شاركة .وقد جتد املبادئ جذو ًرا لها
ً
اي�ضا يف معايري وقيم تنتجها البيئات الثقافية والتقليدية والدينية واالقت�صادية وال�سيا�سية� .إن �إتاحة املجال
لإجراء مناق�شات حيوية وت�شجيع م�شاركة �أ�صوات متناف�سة ذات �آراء متباينة ب�ش�أن القيم الأ�سا�سية للدولة تدعم
�إر�ساء مبادئ د�ستورية مهمة وم�ستدامة .وكما يجد القائمون على �صياغة الد�ستور �أنه من الأ�سهل التو�صل �إىل
اتفاق على م�ستويات عمومية ،ميكن �أي�ض ًا لأطراف معنية �أخرى ،مبن فيهم املواطنون� ،أن يتحم�سوا للم�شاركة
ب�آرائهم عن الق�ضايا العامة التي تتناولها املبادئ .ومبجرد حتديد املبادئ واالتفاق عليها على هذا النحو ،يجب
توجه كافة �أحكام الد�ستور ،وت�ضمن ات�ساقها وتناغمها .وعادة ما يتم تدوين هذه املبادئ �ضمن الد�ستور يف
�أن ِّ
�أق�سام خا�صة ،و�أحيان ًا مع بع�ض املبادئ التوجيهية لتطبيقها.

ً
متثل املبادئ الد�ستورية غال ًبا حلاً
و�سطا بني املجموعات
امل�شاركة يف عملية بناء الد�ستور� .إن �إتاحة املجال
لإجراء مناق�شات حيوية وت�شجيع م�شاركة �أ�صوات
متناف�سة ذات �آراء متباينة ب�ش�أن القيم الأ�سا�سية
للدولة تدعم �إر�ساء مبادئ د�ستورية مهمة وم�ستدامة.

من ناحية ثانية ،ال يتم حتديد جميع املبادئ الد�ستورية �صراحة على هذا النحو يف الد�ستور .كما �أنها قد ال تنتج
مبا�شرة من عملية التفاو�ض واملناق�شات وامل�شاركة العامة .وهي
قد تتخذ املبادئ الد�ستورية �شكل �أحكام ت�أ�سي�سية
عو�ض ًا عن ذلك ،قد تت�شكل مبرور الوقت من فهم �أعمق للد�ستور �ضمن ن�ص الد�ستور �أو يف ديباجته� ،أو �شكل مبادئ
ومن عملية �صياغته �أثناء تطبيقه وتنفيذ �أحكامه .ويناق�ش هذا توجيهية حتدد الأهداف الرئي�سية للدولة� ،أو مبادئ
م�شتقة ،م�ستمدة من الن�ص.
الق�سم �سبل �إعالء املبادئ الد�ستورية يف الد�ستور وكذلك الطرق
املختلفة املمكنة لتطبيقها.
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 )1-3األحكام التأسيسية
تت�ضمن بع�ض الد�ساتري �أق�سام ًا خم�ص�صة لإبراز املبادئ الد�ستورية .فالف�صل الأول من د�ستور جمهورية جنوب
توفر املبادئ الت�أ�سي�سية الفر�صة لفر�ض التزام �أفريقيا ي�شرح الأحكام الت�أ�سي�سية بالكامل (انظر امللحق) .وحتدد
وا�ضح بالقيم التي متثل �أ�سا�س الد�ستور والدولة ،هذه الأحكام القيم الأ�سا�سية للدولة وتت�ضمن التزامات بالكرامة
وتوفر
وتطبيقه.بذلك توجيه ًا وا�ضح ًا لتف�سري الد�ستور الإن�سانية وامل�ساواة وحقوق الإن�سان واحلرية ومنع التمييز على
�أ�سا�س العرق �أو اجلن�س و�سيادة الد�ستور وحق االقرتاع ال�شامل
للبالغني واالنتخابات املنتظمة ونظام حكم دميقراطي قائم على التعددية احلزبية .ويحدد هذا الق�سم �أي�ض ًا
اللغات الر�سمية ويدعو �إىل ت�شجيعها ،وكذلك �إىل احرتام وت�شجيع كافة اللغات التي ي�شيع ا�ستخدامها يف
جنوب �أفريقيا .5ويوجد يف الد�ستور الرتكي بعد الديباجة ق�سم خا�ص للمبادئ العامة يحدد ال�شكل العام للدولة
وخ�صائ�صها ،وي�صف �أهدافها وواجباتها الرئي�سية ،وتت�ضمن حماية الدميقراطية و�ضمان حتقيق الرفاهية
وال�سالم وال�سعادة للفرد واملجتمع .6وتوفر الأق�سام املخ�ص�صة للمبادئ الت�أ�سي�سية فر�صة فر�ض التزام وا�ضح
بالقيم التي متثل �أ�سا�س الد�ستور والدولة ،وتقدم بذلك توجيه ًا وا�ضح ًا لتف�سري الد�ستور وتطبيقه.
 )2-3الديباجة
تو�ضع املبادئ الد�ستورية غالب ًا يف الديباجة �أو يف ق�سم خم�ص�ص للمبادئ الت�أ�سي�سية .وهي حتدد �أغرا�ض
حتدد ديباجة الد�ستور �أغرا�ض وتطلعات الن�ص وتعرب وتطلعات الن�ص الد�ستوري ،وتعرب عن النماذج والقيم واملبادئ
عن املعايري والقيم واملبادئ التي تتطور على مر تاريخ التي يتبناها الد�ستور ،مع الإ�شارة عادة �إىل القيم املكت�سبة
البلد .ونادر ًا ما يرفق �صائغو الد�ساتري والق�ضاة بتلك على مر تاريخ البلد .ونادر ًا ما يرفق �صائغو الد�ساتري والق�ضاة
التعهدات واملبادئ حقوق ًا قابلة للتنفيذ قانون ًا ،بيد
�أن الق�ضاة قد ا�ستندوا �إليها للم�ساعدة يف فهم �أحكام بتلك التعهدات واملبادئ حقوق ًا قابلة للتنفيذ من الناحية
د�ستورية �أخرى.
القانونية ،وبالتايل تعترب الديباجة عادة معيار ًا عام ًا تطمح
�إليه امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وامل�س�ؤولون ال�سيا�سيون ،دون �أن
تكون مقبولة بال�ضرورة كم�صدر للقواعد القانونية .ورغم ذلك ،فقد ا�ستند الق�ضاة �إىل الديباجة للم�ساعدة
يف فهم �أحكام د�ستورية �أخرى .فمث ًال ،رجع ق�ضاة املحكمة العليا يف الهند �إىل ديباجة الد�ستور الهندي يف
تف�سريها لأحكام د�ستورية �أخرى ،مانحني بذلك للديباجة درجة من القوة القانونية .ويف ق�ضية كي�سافاناندا،
حكمت املحكمة العليا ب�أن املادة  ،368التي تو�ضح عملية التعديل ،مل جتز مترير تعديالت تغيرّ الهيكل الأ�سا�سي
للد�ستور .7وقد ا�ستندت املحكمة يف حكمها هذا �إىل املعايري املحددة يف الديباجة .وهكذا ،حتى لو افتقرت
الديباجة يف �أغلب احلاالت �إىل التطبيق القانوين املبا�شر� ،إال �أنها ت�ؤثر على التف�سري القانوين .عالوة على ذلك،
ورغم �أن التجارب ت�شري �إىل �أن الديباجة غري قابلة للتنفيذ يف �إطار قانوين ف�إن احلال لي�س كذلك دائم ًا .وما مل
يرد بيان د�ستوري �صريح بعدم جواز تطبيق املبادئ الواردة يف الديباجة ،تكون ال�سلطة الق�ضائية� ،إبان تف�سريها
للد�ستور ،هي َ
احل َكم النهائي للمبادئ الواردة يف الديباجة وهي من يقرر ب�ش�أن ت�أثريها وتطبيقها� .إ�ضافة ملا
�سبق ،تعترب املبادئ املذكورة مهمة لأنها تقدم التوجيه ل�صناع القرار ب�ش�أن قيم الد�ستور ،ومتثل رم ًزا ين�شئ
توقعات وفه ًما معي ًنا للمثل العليا للد�ستور.
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ترد املبادئ الد�ستورية كذلك يف الأق�سام املخ�ص�صة للمبادئ التوجيهية ،8التي حتدد الأهداف الأ�سا�سية للدولة
وت�ضع ب�شكل عام ال�سبل التي ميكن للحكومات بوا�سطتها حتقيق
حتدد املبادئ التوجيهية الأهداف الأ�سا�سية للدولة،
هذه الأهداف .وتر�شد املبادئ التوجيهية ال�سيا�سة الت�شريعية
وتوجه وتلهم ال�سيا�سة وتهدف يف الغالب �إىل توجيه
وتلهمها ،وتوفر �أي�ض ًا الزخم الالزم للإ�صالح .وميكنها �أي�ض ًا احلكومات امل�ستقبلية (دون �إلزامها) .وهي ال تعترب
تناول جمموعة وا�سعة من الق�ضايا الد�ستورية والت�أثري عليها ،عادة قابلة للإنفاذ ق�ضائي ًا� ،إال �إنه ميكن اال�ستعانة بها
لإغناء تف�سري د�ستورية الت�شريع.
مبا يف ذلك التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وامل�صاحلة بني
املجموعات املنق�سمة ،والأخالقيات الر�سمية ،والتنمية الثقافية ،والق�ضايا البيئية .وت�شجع املبادئ التوجيهية
غالب ًا ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية التي تهدف �إىل توجيه احلكومات امل�ستقبلية – ولي�س �إلزامها ب�شكل
�صارم.
تفيد املبادئ التوجيهية يف املقام الأول يف توجيه ال�سلطة ال�سيا�سية �أو الت�أثري عليها ،ف�إذا حظيت بقبول �سيا�سي
وا�سع النطاق ،ت�صبح عندئذ قابلة للتطبيق ال�سيا�سي� ،إذ �أن ال�سيا�سيني يخالفون املبادئ التوجيهية عندما
يتعر�ضون خلطر �سيا�سي .وال تعد املبادئ التوجيهية عادة نافذة ق�ضائي ًا �إال �إذا جرى �س ّنها �ضمن الت�شريع .لكن
هذه القاعدة لي�ست �صحيحة دائم ًا :فقد تتمتع هذه املبادئ ب�سلطة قانونية حتى بدون تطبيق الت�شريع .فعلى
�سبيل املثال ،قررت املحكمة العليا يف غانا ،من خالل قرار � ،Lottoأن كافة الأحكام الد�ستورية ،مبا فيها املبادئ
التوجيهية ،نافذة قانون ًا �إال �إذا كان الد�ستور ين�ص �صراحة على خالف ذلك .9وباملثل ،ميكن ا�ستخدام املبادئ
التوجيهية لإغناء تف�سري د�ستورية الت�شريع .لقد �أدركت املحكمة العليا يف �سريالنكا واملحكمة العليا يف الهند
واكت�شفتا الأهمية الد�ستورية للمبادئ التوجيهية.10
و�سواء كانت لها �سلطة قانونية �أو ت�أثري على القرارات ال�سيا�سية ،ت�ستطيع املبادئ التوجيهية ممار�سة ت�أثريها
بطرق �أخرى � ً
أي�ضا .فهي تفيد يف تعريف جمهور الناخبني بواجبات احلكومة ،وحتديد معيار لتقييم مدى التقدم
الذي حترزه احلكومة �أو اجلهود التي تبذلها على �صعيد معني .وميكن �أي�ض ًا �أن ت�ساعد على ح�شد الدعم ال�سيا�سي
لتطبيقها الحق ًا �ضمن ت�شريعات خا�صة .وميكن لهذه الآلية �أن تتطور ب�صفة خا�صة حينما تعك�س املبادئ التوجيهية
اهتمامات املواطنني العاديني بالرفاه والتنمية االقت�صادية .لكن من جهة �أخرى ،قد ال حتقق املبادئ التوجيهية
القدر نف�سه من النجاح يف م�ساعدة وخدمة املجموعات املهم�شة �أو �ضعيفة التمثيل �سيا�سي ًا ،لأن تلك املجموعات
تفتقر �أحيا ًنا �إىل الدعم ال�سيا�سي الالزم لتحفيز العمل مبوجب املبادئ التوجيهية.
 )4-3املبادئ املشتقة
قد ال يت�ضمن ن�ص الد�ستور �صراحة كافة القواعد ذات ال�صلة بتف�سريه .غري �أن �أحكامه جمتمعة �أو هيكليته قد
ت�شري �إىل وجود مبادئ �أ�سا�سية هامة .ومع اكت�ساب تلك املبادئ للأهمية والقبول على نطاق وا�سع – من خالل
قرارات املحاكم �أو الدرا�سات الأكادميية �أو القبول العام – ي�صبح لها ت�أثري هام على وظائف الدولة مبا يف ذلك
اتفاقيات وممار�سات واعتبارات الأطراف ال�سيا�سية الفاعلة .وعالوة على ذلك ،قد تتحول القواعد النا�شئة يف
نهاية املطاف �إىل قوة قانونية .عندما يقر الق�ضاء القواعد الد�ستورية ،ميكن ا�ستخدام تلك القواعد يف تف�سري
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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 )3-3املبادئ التوجيهية

الد�ستور وكذلك يف توجيه القرارات القانونية والأحكام الق�ضائية .11فقد يخل�ص ال�سيا�سيون والق�ضاة مث ًال �إىل
تف�سري الهيكل الفيدرايل املن�صو�ص عليه يف الد�ستور على �أنه التزام مببد�أ الفيدرالية ،رغم �أن وا�ضعي الد�ستور
مل يحددوا ذلك �صراحة .وقد ناق�شنا �أعاله مثا ًال عن اعتماد املحكمة العليا يف كندا على هذه املبادئ ال�ضمنية.
لي�س ثمة قبول عاملي مب�شروعية املبادئ الد�ستورية امل�شتقة ،املعروفة �أي�ض ًا با�سم «املبادئ ال�ضمنية �أو غري
املكتوبة».
تعرف املبادئ الد�ستورية امل�شتقة �أي�ض ًا با�سم «املبادئ وعلى الرغم من �أن معظم املراقبني يوافقون على اعتماد
ال�ضمنية �أو غري املكتوبة» .وقد ال يت�ضمن ن�ص الد�ستور املحاكم و�أطراف احلكم الأخرى على املبادئ امل�شتقة يف بع�ض
�صراحة كافة القواعد ذات ال�صلة بتف�سريه ،غري �إنه من الأحيان� ،إال �أن البع�ض ال يرى وجوب هذا الأمر .وهذه املمار�سة
املمكن ا�شتقاق مبادئ �أ�سا�سية تر�شد اتخاذ القرارات خالفية لأنه ميكن اعتبارها غري دميقراطية .فالق�ضاة يف
امل�ستقبلية .وتتحول القواعد النا�شئة يف نهاية املطاف العادة موظفون غري ُمنتخبني مبوجب الإرادة الدميقراطية.
�إىل قوة قانونية.
عالوة على ذلك ،عند �إقرار الد�ستور ،يكتنف الغمو�ض ما يتم
�إقراره بال�ضبط �إذا وجد احتمال بظهور مبادئ غري مكتوبة يف وقت الحق .ومن ناحية �أخرى ،وحتديد ًا لأن
الظروف امل�ستقبلية ال ميكن التنب�ؤ بها ،فقد حتتاج ال�سلطة الق�ضائية �إىل االعتماد على درا�سة القيم ال�ضمنية
للد�ستور للتو�صل �إىل قرار .ووا�ضعو الد�ساتري غري م�ضطرين لت�سوية هذه امل�س�ألة لكن يجب عليهم الإ�شارة �إليها.
ولأن املحاكم ت�شتق املبادئ من الن�ص الد�ستوري ،فقد ال يتمكن وا�ضعو الد�ستور وامل�شاركون الآخرون يف بنائه من
ال�سيطرة ب�شكل كامل على وجود هذه املبادئ الد�ستورية �أو �إداركها ومراعاتها بدقة ،وهي مبادئ تعتمد �أي�ض ًا على
التطورات احلا�صلة يف املجتمع ككل واحلقائق ال�ضمنية يف حاالت معينة .لكن ،ينبغي على وا�ضعي الد�ستور �أن
يكونوا على دراية باملبادئ التي تدعم وتربط �أحكام الد�ستور ب�شكل مت�سق ،ف�ض ًال عن �إطار احلكم الذي ي�ؤ�س�سه
والذي يحدد خلفية تف�سريه.
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الإطار  :2املبادئ التوجيهية يف الد�ستور الهندي
تن�ص املادة ( )37من د�ستور الهند لعام  1950على عدم جواز فر�ض تنفيذ املبادئ التوجيهية ل�سيا�سة
الدولة من قبل �أي حمكمة *.وعو�ض ًا عن ذلك ،فهي ت�شكل مبادئ توجيهية اقت�صادية اجتماعية ،ولي�ست
�ضمانات د�ستورية يجب على احلكومة �أن تنا�ضل لتحقيقها – خطة �سيا�سية لتطوير ال�سيا�سات احلكومية.
وعلى الرغم من �أن املبادئ التوجيهية ت�ؤثر على تف�سري املحكمة العليا للحقوق الأ�سا�سية واجبة التطبيق
قانون ًا� ،إال �أنها متثل يف املقام الأول �ضمانة �سيا�سية ،من خالل �إيجاد معيار ميكن على �أ�سا�سه �أن يقوم
جمهور الناخبني مب�ساءلة املمثلني ال�سيا�سيني .وت�شمل املبادئ التوجيهية امل�ساواة يف امللكية ،ومنع التمييز
على �أ�سا�س اجلن�س �أو العرق ،وا�ستقالل الق�ضاء ،والتمثيل الن�سبي ومتكني احلكومات الإقليمية.
لن�أخذ التعليم كمثال باعتباره �أحد املجاالت التي �أثرت فيه املبادئ التوجيهية ت�أثري ًا كبري ًا على القانون
الهندي واملجتمع الهندي .ين�ص �أحد هذه املبادئ على �أن الت�شريع يجب �أن ي�ضمن �إلزامية وجمانية
التعليم للأطفال دون �سن الرابعة ع�شرة **.ا�ست�شهدت املحكمة العليا ،يف ق�ضية يوين كري�شان جيه بي
�ضد والية �أندرا برادي�ش ،بهذا املبد�أ لدعم مت�سكها باحلق واجب التطبيق يف ح�صول الأطفال على تعليم
جماين حتى بلوغهم �سن الرابعة ع�شرة ***.وبعد �صدور احلكم� ،سعت منظمات غري حكومية و�أطراف
م�ستقلة �أخرى للت�أ�سي�س على هذه املكت�سبات من خالل ال�ضغط لإ�صدار ت�شريعات تقر احلق الأ�سا�سي
يف التعليم .وجنحت تلك املنظمات يف الو�صول �إىل مبتغاها عام  ،2001عندما قامت احلكومة باعتماد
تعدي ًال د�ستوري ًا يعرتف باحلق يف التعليم باعتباره حق ًا �أ�سا�سي ًا .ويو�ضح هذا املثال �أن املبادئ التوجيهية
ميكنها الت�أثري على الن�صو�ص الت�شريعية والتف�سريات الق�ضائية على حدٍ �سواء ،على الرغم من �أنها غري
ملزمة مبوجب حكم مبا�شر من املحاكم .ويو�ضح هذا املثال �أي�ض ًا كيف ميكن للقواعد واملبادئ �أن ت�ؤدي
�إىل تغيري القانون ،من خالل امل�شاركة ال�سيا�سية والقانونية الفعالة.
* املادة  37من د�ستور جمهورية الهند (د�ستور عام  1950ب�صيغته املعدلة عام .)1995
** املادة  45من د�ستور جمهورية الهند (د�ستور عام  1950ب�صيغته املعدلة عام .)1995
*** ق�ضية يوين كري�شان جيه بي �ضد والية �أندرا برادي�ش ) ،(1993 SCC (1) 645انظر امللحق �أي�ض ًا.
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 )4دراسة موضوعات مختارة

�إىل جانب درا�سة طبيعة املبادئ الد�ستورية والغر�ض منها ،يتناول هذا الف�صل ب�إيجاز عدد ًا من الق�ضايا التي
تعاجلها الد�ساتري يف كثري من الأحيان .وهو يبحث مو�ضوعات م�شرتكة �أو �شاملة خمتارة ويناق�ش كيفية تناول
الد�ساتري لق�ضايا متعلقة بها يف �شكل مبادئ د�ستورية و�أحكام �أخرى .واملو�ضوعات التي يبحثها هذا الف�صل هي:
احلكم الدميقراطي� ،سيادة القانون ،التنوع ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،الدين ،مبادئ القانون الدويل .ويتناول
الف�صل ،لدى مناق�شة كل مو�ضوع ،اثنني من العوامل التي ت�شكل جزء ًا من الإطار التحليلي الرئي�سي لهذا الدليل.
الأول هو هل ت�ستخدم حمركات التغيري ذات ال�صلة عملية بناء الد�ستور من �أجل تخفيف �أو زيادة مركزة ال�سلطات
بيد احلكومة املركزية �أو بيد م�ؤ�س�سة حكومية معينة .والثاين هو هل ينتهج وا�ضعو الد�ساتري �آليات قانونية �أم
يعتمدون امل�ساءلة ال�سيا�سية لفر�ض تطبيق الرتتيبات الد�ستورية واملبادئ الد�ستورية ذات ال�صلة.
 )1-4الحكم الديمقراطي
تت�ضمن الد�ساتري احلديثة التزام ًا باحلكم الدميقراطي .ويعترب مبد�أ �سيادة ال�شعب �أو حكم ال�شعب �أن ال�شعب
هو م�صدر ال�سلطات ،وهو الذي ي�ضفي ال�شرعية على ممار�سة تن�ص العديد من الد�ساتري �صراحة على االلتزام مببد�أ
تلك ال�سلطات .ويت�ضمن العديد من الد�ساتري ن�صو�ص ًا احلكم الدميقراطي .وهذا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل العديد
�صريحة تفيد االلتزام بهذا املبد�أ .وين�ص الد�ستور الرو�سي من �أ�شكال احلكم :نظام فيدرايل ،نظام وحدوي ميركز
ال�سلطات ،ومواد د�ستورية تفو�ض �سلطات ت�شريعية
لعام  1993على �أن ال�شعب متعدد اجلن�سيات هو �صاحب و�إدارية حمددة �إىل حكومات الأقاليم �أو احلكومات
ال�سيادة ،وهو م�صدر ال�سلطات يف االحتاد الرو�سي .12ويقر املحلية.
هذا الن�ص بالتعددية داخل الدولة ،ويعترب يف الوقت نف�سه �أن
ال�شعب هو م�صدر �سلطات احلكم .وينطوي االلتزام باحلكم الدميقراطي ،يف د�ساتري �أخرى ،على نظم وهياكل
ي�ضعها الد�ستور ك�إن�شاء �آليات للدميقراطية املبا�شرة �أو النظم االنتخابية النيابية .وميكن لوا�ضعي الد�ساتري
الإقرار مببد�أ �سيادة ال�شعب بب�ساطة من خالل �إدراج مادة د�ستورية ت�ضمن حق الت�صويت العام �أو الن�ص �صراحة
على �أن احلكومة ال�شرعية يجب �أن تخدم �إرادة ال�شعب .فمث ًال ،ت�ضمن املادة  7من د�ستور تيمور ال�شرقية حق
االقرتاع العام وت�ؤكد على قيمة نظام التعددية احلزبية.13
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تف�ضي االلتزامات الد�ستورية باحلكم الدميقراطي �إىل العديد من �أ�شكال احلكم .فبع�ض الد�ساتري يدعو �إىل �أن
ي�أخذ احلكم الدميقراطي �شكل احتاد فيدرايل يفو�ض فيه جزء من �سلطات احلكم �إىل كيانات حملية .وقد
ت�ؤ�س�س د�ساتري �أخرى للحكم الدميقراطي من خالل نظام مركزي يقوم على �سلطة ت�شريعية �أو تنفيذية منتخبة.
ويف الدول التي توجد فيها اجتاهات نحو تركيز ال�سلطات ،مييل وا�ضعو الد�ساتري �إىل تركيز ال�سلطات على
امل�ستوى الوطني ،وغالب ًا �ضمن م�ؤ�س�سات حمددة .فمث ًال ،من يف�ضل تركيز ال�سلطات يدعم النظام املركزي يف
احلكم وتركيز �صنع القرار بيد م�ؤ�س�سات ت�شريعية �أو تنفيذية قوية ت�سيطر على القوات الع�سكرية واملوارد
الطبيعية يف الدولة .ويف املقابل ،ميكن لوا�ضعي الد�ساتري توزيع ال�سلطة من خالل مواد د�ستورية تفو�ض �سلطات
ت�شريعية وتنفيذية حمددة �إىل حكومات الأقاليم �أو احلكومات املحلية .يف هذه احلالة ،يتعزز �صنع القرار على
امل�ستويات الأدنى للحكم ،وميكن لل�سلطات املحلية �أو الإقليمية الت�صرف ب�شكل م�ستقل �أو بالتعاون مع ال�سلطات
االحتادية يف عدة جماالت كقوات ال�شرطة �أو �أنظمة التعليم .وقد ي�ستلزم ف�صل ال�سلطات توزيعها بني فروع
احلكم املختلفة على امل�ستوى الوطني – وهو املبد�أ املعروف با�سم «الف�صل بني ال�سلطات» .والف�صل التام بني
ال�سلطات يعني عدم وجود مركز واحد ل�سلطة احلكم ،حتى لو مل ين�ص الد�ستور على تفوي�ض ال�سلطة �إىل كيانات
حملية �أو �إقليمية.
يتطلب احلكم الدميقراطي �ضمانات �سيا�سية وقانونية .يتطلب احلكم الدميقراطي ،كي يعمل بفعالية� ،ضمانات
من ال�ضمانات ال�سيا�سية �إجراء انتخابات دورية ،غري �سيا�سية وقانونية على حد �سواء .وت�شمل ال�ضمانات ال�سيا�سية
�أن النهج ال�سيا�سي املوحد قد ال يكون كافي ًا ملنع
ا�ستغالل �إجراء انتخابات دورية يتمكن ال�شعب من خاللها من اختيار
النفوذ ب�شكل مفرط .ميكن مواجهة هذا الو�ضع عرب
�ضمانات قانونية تكفل احلقوق وحتدد وتقيد ال�سلطة ممثلني م�س�ؤولني عن �سن القوانني وتنفيذ ال�سيا�سات .وقد
احلكومية من خالل ممار�سة الرقابة عرب هيئات م�ستقلة .ثبت تاريخي ًا �أن احتمال فقدان ال�سلطة عامل فعال جلهة
التوفيق بني م�صالح الناخبني وممثليهم .وبالتايل ،متثل
االنتخابات النزيهة تعب ًريا عن �إرادة ال�شعب ف�ض ًال عن مراقبة �أداء �سلطة احلكم .ومتنح بع�ض الد�ساتري
للم�س�ؤولني وامل�ؤ�س�سات املنتخبة �سيا�سي ًا حرية ت�صرف �أكرب عند ممار�سة �سلطة احلكم ومتنح ثقة للناخبني
بت�صحيح �أية �أخطاء ناجتة .وتوفر الدميقراطية املبا�شرة �أي�ض ًا �ضمانات �سيا�سية :فقد ت�شرتط الد�ساتري �أو
ت�سمح ب�إجراء ا�ستفتاءات �شعبية للإجابة على ت�سا�ؤالت �سيا�سية حمددة.
مع ذلك� ،أثبت التاريخ وجود �ضعف يف النهج ال�سيا�سي املوحد .فالدميقراطية التي تقوم فقط على ال�ضوابط
والتوازنات ال�سيا�سية قد ت�سمح للجهات املهيمنة – �سواء ال�شركات �أو اجلي�ش �أو احلكومات الأجنبية �أو
ال�سيا�سيني – ب�إحداث انحراف يف ال�سيا�سة العامة للدولة من خالل ممار�سة نفوذ مفرط على الناخبني �أو
ممثليهم .وت�ساعد الرقابة من قبل هيئات م�ستقلة يف احلد من فر�ص ممار�سة مثل هذا النفوذ .عالوة على
ذلك ،غالب ًا ما تت�أثر حقوق الأقليات �سلب ًا يف ظل عملية ينفرد يف قيادتها ت�صويت الأغلبية .وميكن مواجهة
هذا التحيز للأغلبية عرب �ضمانات قانونية تكفل احلقوق وحتدد وتقيد ال�سلطة احلكومية .وت�شكل ال�ضمانات
القانونية ب�صفة عامة �أحكام ًا ق�ضائية واجبة التطبيق حتمي احلقوق الفردية من انتهاكات احلكومة وتف�صل بني
�سلطات احلكم وتقيدها .ويف ظل نظام من ال�ضوابط القانونية ،يتمكن وا�ضعو الد�ستور من �صياغة �شكل احلكم
وال�سلطات وال�صالحيات املحددة مل�ؤ�س�سات معينة ،واحلماية املمنوحة للمواطنني على �شكل حقوق فردية ،و�إبعاد
أ�سا�سا) عادة بفر�ض
هذه امل�سائل عن اجتهاد وتقدير الأطراف ال�سيا�سية .وتقوم الهيئات الرقابية (املحاكم � ً
تنفيذ هذه الأحكام.
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يعد مبد�أ �سيادة القانون �أحد املبادئ التي تتبناها �أغلب الدميقراطيات احلديثة يف د�ساتريها .وهو يق�ضي ب�أن
تخ�ضع قرارات و�أفعال احلكومة لتوجيهات قوانني مكتوبة وا�ضحة ومتاحة �سواء كانت د�ستورية �أو ت�شريعية.
عالوة على ذلك ،يجب �أن تطبق احلكومة هذه القوانني بعدالة وانتظام على اجلميع ،مبن فيهم امل�س�ؤولني
احلكوميني ،كما يجب �أن يح�صل كل فرد على حقه يف العدالة وتطبيق القانون .وبالتايل ،يتطلب االلتزام مببد�أ
�سيادة القانون �أي�ض ًا اليقظة حيال الف�ساد ال�سيا�سي و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة اللذين ي�ضران باملجتمع واحلكومة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا.
�إن الت�صور العملي ،ولي�س النظري ،واملقبول عموم ًا ملفهوم �سيادة القانون يت�ضمن عن�صر العدالة � ً
أي�ضا .ف�إىل
ً
ً
ً
جانب كون القانون م�سندا ومتي�سرا وقابال للتطبيق بغري يت�ضمن الد�ستورالقانون الأ�سا�سي وغالب ًا القانون الأعلى
ا�ستثناء ،تتطلب �سيادة القانون نظام ًا ق�ضائي ًا عاد ًال .عالوة يف الدولة ،وتتطلب �سيادة القانون �أن يكون لتنفيذ تلك
على ذلك ،تتطلب �سيادة القانون ما هو �أكرث من جمرد االلتزام املبادئ �أولوية علىجميع القوانني الأخرى.
بالقوانني �أو �س ّنها بطريقة �سليمة� .إذ يجب �أن ت�شتمل على
امل�ساواة وحقوق الإن�سان ،وال يجوز �أن تت�سبب يف متييز غري مربر بني طبقات املجتمع املختلفة.
تت�ضمن د�ساتري كثرية ن�صو�ص ًا �صريحة لاللتزام مببد�أ �سيادة القانون .وقد تعزز الد�ساتري وتدعم �سيادة القانون
بعدة طرق �أخرى� ،أه ّمها تبني �إطار قانوين متما�سك .وقد تدعم مبادئ �سيادة الد�ستور واملراجعة الق�ضائية
والكيانات الرقابية امل�ستقلة هذا الإطار .ويعد �ضمان تطبيق ال�ضمانات الد�ستورية �أ�سا�سي ًا �أي�ض ًا .تت�ضمن
د�ساتري كثرية بنود ًا تتعلق بال�سيادة .ففي د�ستور رواندا مث ًال ،مت الن�ص �صراح ًة على �سيادة الد�ستور يف كل من
الديباجة وبند منف�صل .14وال ت�سري �أية قوانني خمالفة للد�ستور وتعترب الغية .ويت�ضمن د�ستور تايالند ن�ص ًا
مماث ًال ي�ؤكد بطالن �أي قانون يتعار�ض معه .15وحتمي �سيادة الد�ستور �إجراءات �سيادة القانون مثل الهياكل
القانونية ،وال�ضوابط والتوازنات ،و�ضمانات احلقوق.
ت�صون الد�ساتري �أي�ض ًا املبادئ والقيم الأ�سا�سية عن طريق جعل عملية التعديل �صعبة ومرهقة .فجعل م�س�ألة
تعديل الد�ستور �أكرث �صعوبة من عملية �سن القوانني يثبط ت�صون الد�ساتري �أي�ض ًا املبادئ والقيم الأ�سا�سية عن طريق
جعل عملية التعديل �صعبة ومرهقة .وت�ضمن بع�ض
�إدخال تعديالت مت�س ّرعة على القوانني الأ�سا�سية .وتتطلب
الد�ساتري ا�ستدامة مبادئ وقيم معينة عرب منع تعديلها.
عملية التعديل يف د�ساتري كثرية ،كالد�ستور الربازيلي موافقة
الأغلبية العظمى .16وت�ضمن د�ساتري �أخرى ا�ستدامة مبادئ وقيم معينة عرب منع تعديلها .ير�سخ الد�ستور
الأملاين ،مث ًال ،عدة مبادئ منها االلتزام بحقوق الإن�سان ،والدميقراطية والف�صل بني ال�سلطات .17وال تتطلب
�سيادة القانون وجود مبادئ را�سخة؛ وعو�ض ًا عنها ،تُعترب الأحكام الرا�سخة ال�سبيل الوحيد بني �سبل عديدة
ملتابعة �سيادة القانون د�ستوري ًا .وقد ت�ستفيد الد�ساتري الأكرث �شمو ًال ،والتي ت�ضم تفا�صيل كثرية ،من عمليات
تعديل �أقل تقييد ًا يف بع�ض املجاالت ،مما ي�سمح بالتطوير والتح�سني مبرور الوقت .وباملقابل ،ت�ستفيد الد�ساتري
ذات الإطار الأق�صر من القيود الكبرية على التعديل حلماية املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية التي تعليها.
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 )2-4املبـادئ املتعلقة بسيادة القانون

ويعد الق�ضاء حار�س ًا ل�سيادة القانون ،لأنه يطبق القوانني على حاالت فردية .ولهذا ينبغي توفر نظام ق�ضائي
م�ستقل يعمل ب�شكل �سليم لتحقيق �سيادة القانون .وتتطلب �سيادة القانون �أي�ض ًا احلق يف حماكمة عادلة ويف الو�صول
�إىل العدالة .وتفيد الإجراءات الق�ضائية ،مبا يف ذلك املراجعة الد�ستورية ،يف �ضمان التزام كافة �سلطات احلكم
الأخرى مببد�أ �سيادة القانون .ويتناول «الف�صل ال�ساد�س» من هذا الدليل الآليات الق�ضائية بتف�صيل م�ستفي�ض.
تويل �سيادة القانون عناية كبرية ملحاربة الف�ساد� .إن تعزيز ال�شفافية داخل هيئات وم�ؤ�س�سات احلكم و�ضمان
ا�ستقالل جهات مراقبة الف�ساد كالإعالم ومنظمات املجتمع
يعد الق�ضاء حار�س ًا ل�سيادة القانون ،لأنه يطبق القوانني
ق�ضائي املدين و�إن�شاء هيئات معنية مبحاربة الف�ساد ،جميعها �آليات
على حاالت فردية .ولهذا ينبغي توفر نظام
م�ستقل يعمل ب�شكل �سليم لتحقيق �سيادة القانون التي فعالة للحد من الف�ساد .وميكن حماربة الف�ساد �أي�ض ًا عرب
تتطلب �أي�ض ًا نظام ًا ق�ضائي ًا عاد ًال واحلق يف حماكمة ال�ضوابط والتوازنات بني فروع احلكم املختلفة عن طريق
عادلة والو�صول �إىل العدالة.
متكني فروع وهيئات احلكم من مراقبة بع�ضها البع�ض.
 )3-4املبادئ املتعلقة بالتنوع
تتطلب املرحلة التالية لل�صراعات غالب ًا �أن تعالج املبادئ الد�ستورية كيفية �إدارة التنوع و�أن تعزز مفهوم ًا حمدد ًا للهوية.
وملبادئ التنوع والهوية �أهمية خا�صة عندما تكون املجتمعات منق�سمة عرقي ًا وطائفي ًا .وال يوجد حتى الآن �إجماع ب�ش�أن
كيفية تناول الد�ستور مل�شكلة التنوع ،وت�ؤثر املفاهيم املختلفة ب�شكل كبري على حمتوى الد�ستور ووظيفة احلكم على حد �سواء.
تروج �إحدى املقاربات معايري تقبل التنوع وتعرتف به ،رغم �أنها ال تعتربها عام ًال حا�سم ًا يف تنظيم �ش�ؤون الدولة.
ويركز هذا النهج على بناء الوحدة الوطنية ولي�س على متكني
تتطلب املرحلة التالية لل�صراعات عادة �أن تعالج املبادئ
الد�ستورية كيفية �إدارة التنوع ،ال�سيما يف املجتمعات جمموعات معينة بنا ًء على هوياتهم .وت�ؤكد هذه القواعد على
املنق�سمة عرقي ًا وطائفي ًا .وال يوجد حتى الآن �إجماع قدرة احلكومات على �إدارة االختالف جزئي ًا من خالل الرتكيز
على كيفية تناول الد�ستور مل�شكلة التنوع .فهناك نهج
يروج على الهوية امل�شرتكة ولي�س على االنق�سامات .ومن هذا املنظور،
لقواعد تعرتف بالتنوع؛ يف الطرف الآخر من الطيف ،ميكن
يدور نقا�ش ب�ش�أن احلفاظ على امل�ساواة بني خمتلف املجموعات
منح حقوق معينة على �أ�سا�س الهوية اجلماعية.
من خالل تبني وانتهاج �سيا�سيات مثل عدم التمييز .وقد
يتطلب هذا املفهوم للتنوع وجود �ضمانات قانونية م�شددة لتحقيق امل�ساواة ،خ�صو�ص ًا يف ظل وجود مركزة
لل�سلطات ،لأنها ت�شكل تهديد ًا للأقليات والفئات املهم�شة التي يقل حظها يف الو�صول �إىل ال�سلطة .وميكن توفري
هذه ال�ضمانات من خالل مواثيق حقوق و�آليات رقابية حمكمة مثل املراجعة الق�ضائية.
ويف الطرف الآخر من الطيف ،هناك جمموعة �أخرى من القواعد التي ال تهدف فح�سب �إىل �إقرار التنوع بل ت�سعى
�أي�ض ًا �إىل منح حقوق �أو �سلطات خا�صة على �أ�سا�س هوية املجموعة .ت�شجع هذه القواعد غالب ًا مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات ولي�س تركيزها ،وهو ما يتيح قدر ًا �أكرب من ال�سلطات واحلكم الذاتي على امل�ستوى املحلي .فقد تبنت كندا
نهج ًا ي�سمح بدرجة من احلكم الذاتي على �أ�سا�س القومية ،مما �أدى �إىل المركزية غري متناظرة .ويف الالمركزية غري
املتناظرة ،يتم توزيع ال�سلطات على حكومات لأقاليم مبقادير خمتلفة وغري متكافئة .وهذا يعني �أن لي�س كل الأقاليم
والواليات متار�س ال�سلطات نف�سها .وقد يربز �أحد الأقاليم هوية خمتلفة مع احتياجات خمتلفة .ومن ثم ف�إن الد�ستور
قد مي ّكن هذا الإقليم – دون غريه من الأقاليم – من توفري تلك االحتياجات .ففي كندا� ،سمح الإطار الد�ستوري
بالمركزية بع�ض ال�سلطات يف �إقليم كيبيك دون غريه من الأقاليم ،يف �أعقاب احلركة القومية التي قامت يف كيبيك.18
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ي�ستخدم وا�ضعو الد�ساتري ال�ضمانات ال�سيا�سية والقانونية مع ًا لدعم مفهوم الدولة املتنوعة .وقد يقوم التطبيق
ال�سيا�سي على مبادئ توجيهية �أو غريها من املبادئ غري
يهدف تخ�صي�ص املقاعد للأقليات �أو تفعيل نظام احل�ص�ص
امللزمة .وت�ستفي�ض القرارات الإدارية �أو الت�شريعات الالحقة وغريها من التدابري �إىل �ضمان امل�شاركة ال�سيا�سية
يف تو�ضيح معنى هذه الأحكام ومقت�ضياتها – مثل ال�سلطات ملختلف املجموعات ومتثيلها على �أ�سا�س هوية املجموعة.
املخولة �أو احلقوق وال�ضمانات واجبة التطبيق �أو زيادة احلماية
للغات الأقليات من خالل التعليم .وينبغي على وا�ضعي الد�ساتري �أي�ض ًا االنتباه �إىل �أن تلك املبادئ الد�ستورية
املبهمة قد تتطلب دعم ًا �سيا�سي ًا ،حيث �أن �إجراءات التطبيق الق�ضائية وال�سيا�سية الالحقة �ست�ؤدي �إىل ت�شكيل
معنى الأحكام ذات ال�صلة للحياة اليومية .ت�ضمن املادة  125من الد�ستور العراقي «احلقوق الإدارية وال�سيا�سية
والثقافية والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان والكلدان والآ�شوريني و�سائر املكونات الأخرى»  .21وبينما ميكن
اعتبار هذه الأحكام �ضمانات �صريحة بل ووا�سعة ،ف�إن عدم وجود تفا�صيل يفتح املجال لت�سا�ؤالت عن مدى
وطريقة تنفيذها من قبل الهيئات والأطراف ال�سيا�سية التي تن�شئ وتنظم الت�شريعات والقوانني الداعمة .وقد
حتول الطبيعة غري املحددة ملثل هذه الأحكام دون التو�صل �إىل تفاهم ب�ش�أن كيفية تطبيقها ما مل تتبعها تطبيقات
ت�شريعية �أو تف�سريات ق�ضائية لها.22
ت�سمح الد�ساتري �أي�ض ًا با�ستخدام �آليات قانونية لإدارة التنوع .وت�أخذ ال�ضوابط القانونية على الأرجح �شكل �أحكام
�صريحة ومف�صلة تتناول امل�ساواة وحقوق الهوية .وميكن لهذه ال�ضوابط �أن حتظر ممار�سة التمييز على �أ�سا�س
العرق �أو اجلن�س �أو امليول اجلن�سية ،و�أن متنح حقو ًقا ملجموعات م�ضطهدة تاريخي ًا �أو ممثلة متثي ًال ناق�ص ًا – مثل
�أحكام التمييز الإيجابي لتعزيز دجمها يف املجتمع واحلكومة� ،أو �إن�شاء حقوق واجبة التنفيذ حلماية احلريات
الدينية والثقافية .وت�شمل اجلهود القانونية �أحكام ًا د�ستورية ت�ضمن احلقوق التي تهدف �إىل احلفاظ على الرتاث
الثقايف – مثل �ضمان التعليم باللغة الأ�صلية .وقد تظهر ال�ضوابط القانونية ك�أحكام د�ستورية تق�ضي بتفوي�ض
التمثيل وفق ًا للهوية ،من خالل مقاعد ت�شريعية خم�ص�صة – ويتم �شغل هذه املقاعد فقط من قبل �أع�ضاء
املجموعات ناق�صة التمثيل – �أو من خالل تفعيل نظام احل�ص�ص والذي يحجز عدد ًا حمدد ًا من املر�شحني �أو
املنا�صب احلكومية للمجموعات ناق�صة التمثيل.
ومن اخل�صائ�ص الرئي�سية لل�ضوابط القانونية التطبيق
الق�ضائي �أو غريه من و�سائل الرقابة امل�ستقلة لر�صد
ال�سلطة ال�سيا�سية وتخطيها �أحيا ًنا� ،سواء كانت المركزية
�أو موزعة بطريقة �أخرى .وهذا يعني �أن الد�ستور قد يطالب

حتظر الآليات القانونية لإدارة التنوع ممار�سة التمييز على �أ�سا�س
العرق �أو النوع �أو امليول اجلن�سية؛ ومتنح حقو ًقا ملجموعات م�ضطهدة
تاريخي ًا �أو ممثلة متثي ًال ناق�ص ًا ،مثل �أحكام التمييز الإيجابي� ،أو
�إن�شاء حقوق واجبة التنفيذ حلماية احلريات الدينية والثقافية.
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ت�صنف ترتيبات تقا�سم ال�سلطة �أي�ض ًا �ضمن هذا الطيف ،وهي ت�ؤ�س�س الكت�ساب احلقوق وال�سلطات على �أ�سا�س
الهوية .ففي البو�سنة والهر�سك مث ًال ،ين�ص الد�ستور على �أن تت�شكل م�ؤ�س�سة الرئا�سة من ثالثة �أع�ضاء منتخبني،
�أحدهم بو�سني والثاين كرواتي والثالث �صربي .وي�شغل كل ع�ضو من الأع�ضاء الثالثة من�صب رئي�س م�ؤ�س�سة
الرئا�سة بالتناوب .19وحتاول هذه الهياكل �ضمان امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف املجموعات ومتثيلها على �أ�سا�س
هوية املجموعة .وتبنت دول �أخرى �سيا�سات متعددة اللغات� ،أو نظ ًما انتخابية ن�سبية� ،أو غريها من هياكل احلكم
التي ت�سعى لتعزيز متثيل الأقليات – مثل تخ�صي�ص مقاعد لها �أو تفعيل نظام احل�ص�ص .ويخ�ص�ص د�ستور
باك�ستان ،على �سبيل املثال 10 ،مقاعد يف اجلمعية الوطنية الت�أ�سي�سية لغري امل�سلمني. 20

كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية باحرتام التنوع و�ضمان امل�ساواة ،حتى لو كانت هناك مناطق بعينها متار�س احلكم
الذاتي .ويف حال خمالفتها لذلك ،يحق للمت�ضررين رفع �شكواهم �إىل الق�ضاء �أو �إىل �سلطة غري �سيا�سية �أخرى
مثل �أمني املظامل ،الذي يتوىل م�س�ؤولية التحقيق ومتثيل م�صاحلهم.
الإطار  :3التعامل مع التنوع :دولة بوليفيا متعددة اجلن�سيات
فى عام  ،2006انتخبت بوليفيا ،التي يعي�ش فيها العدد الأكرب من ال�سكان الأ�صليني يف �أمريكا اجلنوبية،
ايفو مورالي�س �أول رئي�س لها من ال�سكان الأ�صليني .فقد ح�صل مورالي�س على ت�أييد �شعبي كبري يف
�إطار حركة ال�سكان الأ�صليني على امل�ستوى الوطني التي هدفت �إىل ا�ستعادة حقوقهم امل�سلوبة و�إعادة
كتابة الد�ستور .وفور توليه احلكم ،بادر مورالي�س �إىل �سل�سلة من التغيريات ال�سيا�سية لتوزيع ال�سلطة
على جماعات ال�سكان الأ�صليني .وي�ؤكد د�ستور عام  2009على الطابع «الوطني التعددي» للدولة .ومن
خالل عنوانه بوليفيا دولة وطنية تعددية ،يربز الد�ستور �أهمية التنوع يف البالد ،والذي يظهر بو�ضوح
يف ديباجة الد�ستور التي تذكر الأ�صول املتنوعة يف بوليفيا وجوانب �أخرى من ثقافة ال�سكان الأ�صليني،
كالعالقة احلميمة مع �أرا�ضي و�أقاليم ال�شعوب الأ�صلية.
تاريخ من عدم امل�ساواة والتمثيل
ويتناول الد�ستور �أي�ض ًا ق�ضية التعدد داخل دولة موحدة .وملجابهة ٍ
الناق�ص� ،أدرج وا�ضعو الد�ستور عدة التزامات من �ش�أنها متكني ال�سكان الأ�صليني يف بوليفيا .ويركز
الد�ستور على تر�سيخ حقوق ال�سكان الأ�صليني ،بتخ�صي�ص ف�صل كامل ملو�ضوع
« »Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinosوالذي
ميكن ترجمته �إىل «حقوق ال�شعوب وال�سكان الأ�صليني يف الأرياف» .ويو�سع الد�ستور نطاق حقوق احلكم
الذاتي واال�ستقالل� ،إىل جانب االعرتاف بالعديد من جماعات ال�سكان الأ�صليني ولغاتهم ،عن طريق
تخويل العديد من االخت�صا�صات احل�صرية �إىل �سلطات احلكم املحلية يف مناطق ال�سكان الأ�صليني،
يف حني ين�شئ اخت�صا�صات �أخرى متزامنة �أو م�شرتكة بني ال�سلطات املحلية والوطنية� .إن ما قامت به
بوليفيا من تو�سيع �سلطات الأقاليم واملجموعات والعرقية يعترب مبثابة توزيع جيد لل�سلطات مبا يدعم
متكني اجلماعات التقليدية املمثلة متثي ًال ناق�ص ًا.
* الف�صل الرابع من د�ستور دولة بوليفيا متعددة القوميات.2009 ،

 )4-4املبـادئ املتعلقة باملساواة بني الجنسني
ينبغي �أن ي�أخذ وا�ضعو الد�ساتري يف اعتبارهم �أي�ض ًا امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة .ورغم �أن االلتزام
بامل�ساواة بني اجلن�سني مطلب معلن عموم ًا� ،إال �أن �أ�شكال هذا االلتزام تتباين كثري ًا بني د�ستور و�آخر .فقد تفر�ض
بع�ض الد�ساتري التزام ًا �صارم ًا بعدم التمييز ،بينما تن�ص
ينبغي �أن ي�أخذ وا�ضعو الد�ساتري يف اعتبارهم �أي�ض ً
خاللا �أخرى بو�ضوح على �إجراءات و�سيا�سات للتمييز الإيجابي
امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة� ،إما من
التزام �صارم بعدم التمييز� ،أو يف حاالت �أخرى عرب ت�ساعد على اندماج املر�أة وم�شاركتها .وتف�ضي الأحكام املتعلقة
�إجراءات و�سيا�سات للتمييز الإيجابي ت�ساعد على بامل�ساواة ،مبوجب بع�ض الد�ساتري� ،إىل �إن�شاء هيئات �سيا�سية
اندماج املر�أةوم�شاركتها.
مترر �إجراءات فر�ض التنفيذ .و�إ�ضافة �إىل الأحكام املتعلقة
18
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 )1-4-4اللغة الدستورية
يعترب ا�ستخدام لغة حمايدة للجن�س يف كتابة ن�صو�ص الد�ستور من �أب�سط و�أ�سرع الطرق لرت�سيخ مبادئ امل�ساواة
بني اجلن�سني .وي�شري ا�ستخدام اللغة املحايدة �إىل التزام وا�ضح
ي�شري ا�ستخدام لغة حمايدة للجن�س يف الد�ستور �إىل
بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة .ومع ذلك ،قد نالحظ تف�ضيل التزام وا�ضح بامل�ساواة الكاملة بني الرجل واملر�أة.
ا�ستخدام لغة «املذكر» على اللغة املحايدة كتعبري عن قوامة
الرجل على املر�أة ،وعادة ما يتجلى ذلك يف الد�ساتري وغريها من الوثائق الر�سمية .وغال ًبا ما تُ�ستخدم �ضمائر
املذكر (مثل هو �أو له) يف الإ�شارة �إىل �أفراد ي�صفهم الد�ستور .وتنت�شر يف الواقع لغة املذكر عرب ن�صو�ص الد�ستور
يف م�صطلحات مثل «اجلن�س الب�شري � »mankindأو «الآباء امل�ؤ�س�سني  .»founding fathersورغم ا�ستخدام
�ضمائر التذكري يف الإ�شارة �إىل الرجل واملر�أة على حد �سواء� ،إال �أن االقت�صار على ا�ستخدام ال�ضمائر املذكرة
ولغة التذكري قد يق ّو�ض م�شاركة وجتارب املر�أة ،لأنه يف معظم الأحيان مبا فيها �أحاديث احلياة اليومية ،يتم
ا�ستخدام �ضمائر املذكر للإ�شارة �إىل الرجال فح�سب .23ونتيجة لذلك ،ف�إن بع�ض الد�ساتري احلديثة ال ت�ستخدم
�أية �ضمائر عند الإ�شارة �إىل الأفراد �أو اجلماعات� ،أو قد ت�ستخـدم �ضمائر ت�شمل كال اجلن�سني– مثل:
«� »he or sheأو « – »every personيف حماولة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز بني اجلن�سني .ومن
الد�ساتري التي ت�ستخدم لغة حمايدة للجن�س د�ساتري فيجي ،وجنوب �إفريقيا ،و�سوي�سرا و�أوغندا. 24
 )2-4-4املساواة يف الحقوق
توفر �أحكام امل�ساواة يف احلقوق فر�صة �أخرى ملعاجلة ق�ضية امل�ساواة بني اجلن�سني .ومبوجب د�ساتري كثرية ،ال
ي�ستتبع �ضمان امل�ساواة يف احلقوق تعيين ًا منف�ص ًال حلقوق املر�أة ،بل يتم �ضمان متتع اجلميع بنف�س احلقوق ،مبا
يف ذلك املر�أة .وغالب ًا ما ترتافق �أحكام امل�ساواة يف احلقوق مع الأحكام التي حتظر التمييز على �أ�سا�س الهوية،
مبا يف ذلك التمييز على �أ�سا�س اجلن�س .وت�شري د�ساتري �أخرى �إىل حقوق املر�أة على وجه التحديد يف مناق�شة
امل�ساواة ب�شكل عام �أو يف جماالت حمددة مثل احلقوق الأ�سرية وحقوق العمال .فمث ًال ،ي�شمل الد�ستور ال�سوي�سري
مادة ت�ضمن حتقيق امل�ساواة ب�شكل عام وحتظر التمييز على عدد من الأ�س�س ،ومنها العرق �أو الأ�صل �أو اجلن�س
�أو منط احلياة (انظر امللحق) .وت�ؤكد املادة ذاتها �أي�ض ًا على مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملر�أة ،حيث
ن�صت على �أن «الرجل واملر�أة مت�ساويان يف احلقوق .وين�ص القانون على امل�ساواة القانونية والواقعية ،ال�سيما يف
الأ�سرة و�أثناء التعليم ويف مكان العمل .ويتمتع الرجل واملر�أة بحق احل�صول على �أجر مت�ساو نظري عمل ذي قيمة
مت�ساوية» .25وتت�ضمن جمموعة �أخرى من الد�ساتري �أحكام ًا ت�شري حتديد ًا �إىل حقوق املر�أة ،وتلزم الدولة باتخاذ
�إجراءات حمددة كتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني والق�ضاء على التمييز بني اجلن�سني .وين�ص د�ستور باراغواي على
االلتزام «بتهيئة الظروف وو�ضع الآليات املنا�سبة جلعل هذه امل�ساواة حقيقية وف ّعالة عن طريق �إزالة العقبات التي
تعوق �أو حتد من �إمكانية حتقيقها ،وكذلك من خالل تعزيز م�شاركة املر�أة يف جميع قطاعات احلياة الوطنية» .26
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ب�شكل مبا�شر وحمدد بامل�ساواة بني اجلن�سني ،يجري التعبري عن املبادئ الد�ستورية املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني
�ضمن املواد املتعلقة بحقوق الإن�سان وامل�ساواة العامة واملواطنة ،وحتى يف ال�صياغة اللغوية للد�ستور.

 )3-4-4التمثيل
تعترب امل�ساواة يف التمثيل وامل�شاركة ال�سيا�سية �أي�ض ًا �أحد ال�شواغل الد�ستورية الأ�سا�سية .وتعتمد د�ساتري عديدة
نظام احل�ص�ص ل�ضمان م�شاركة املر�أة يف املجال�س الت�شريعية ،ف�ض ًال عن امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى .وتقت�ضي
مثل هذه النظم م�شاركة املر�أة يف العمليات ال�سيا�سية واحلكم .وتخ�ص�ص بع�ض الد�ساتري عدد ًا محُ دد ًا من
املقاعد للمر�أة يف املجال�س الت�شريعية �أو هيئات احلكم الأخرى .فقد ن�ص الد�ستور النيبايل امل�ؤقت على تخ�صي�ص
ثلث �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية (الهيئة امل�س�ؤولة عن �صياغة الد�ستور اجلديد) على الأقل للمر�أة  .27وا�شتمل
الد�ستور الرواندي �أي�ض ًا على �أحكام من هذا القبيل ،حيث خ�ص�ص  24من �أ�صل  80مقعد ًا للمر�أة يف جمل�س
العموم ،وكذلك خ�ص�ص  %30من املقاعد لهن مبجل�س ال�شيوخ  .28وكثري ًا ما جتاوز عدد الن�ساء املُنتخبات يف
برملانات دول مخُ تلفة احل�صة املخ�ص�صة �أو املقاعد املحجوزة لهن .ومل مي�ض وقت طويل على العمل بنظام
احل�ص�ص يف رواندا حتى ح�صدت املر�أة ن�سبة  %56.3من �إجمايل املقاعد يف الربملان الرواندي ،وهو �أعلى
م�ستوى من التمثيل الربملاين الن�سائي يف العامل .29
يوجد �شكل �آخر لنظام احل�ص�ص يف د�ساتري تتطلب حد ًا �أدنى لعدد الن�ساء املر�شحات للربملان .وملنع الأحزاب
من و�ضع الن�ساء يف ذيل قوائمها االنتخابية ،ما يحد من فر�صهن ،ا�شرتطت د�ساتري كثرية � ً
أي�ضا و�ضع ن�سبة معينة
من الن�ساء املر�شحات موزعة على قائمة احلزب �أو يف �أعالها .و ُيعمل بهذا النظام يف الأرجنتني ،التي يخول
د�ستورها اتخاذ �إجراءات لزيادة متثيل املر�أة ل�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص يف الرت�شح للمنا�صب �إىل جانب مر�سوم
تنفيذي ي�ضع �آلية ل�ضمان التزام الأحزاب بو�ضع مر�شحات على قوائمها االنتخابية .30وميكن ا�ستخدام نظام
احل�ص�ص �أي�ض ًا لتحقيق امل�ساواة يف التمثيل خارج املجال�س الت�شريعية .وت�ستخدم بع�ض الد�ساتري نظم احل�ص�ص
�أو غريها من التدابري للحفاظ على م�ستوى التوازن بني اجلن�سني يف املنا�صب احلكومية يف جماالت �أو م�ستويات
حكم �أخرى .فالد�ستور الباك�ستاين يخ�ص�ص مقاعد للمر�أة يف اجلمعية الت�أ�سي�سية .31ويدعو الد�ستور الكولومبي
�إىل «م�شاركة كافية وفعالة للمر�أة يف وظائف �صنع القرار يف الإدارة العامة».32
جدير بالذكر �أن العديد من الدول ي�ستخدم نظام ح�ص�ص ت�ضعه الهيئة الت�شريعية �أو الأحزاب ال�سيا�سية ولي�س
الد�ستور .وهذا يعني �أن الد�ساتري لي�ست الو�سيلة الوحيدة كما
تعد م�شاركة املر�أة ومتثيلها يف احلياة ال�سيا�سية �
أحد �أنها لي�ست بال�ضرورة الو�سيلة املرغوب فيها العتماد نظام
ال�شواغل الد�ستورية الرئي�سية .فقد تبنى العديد من
الد�ساتري نظام احل�ص�ص ل�ضمان م�شاركة املر�أة يف املجال�س احل�ص�ص والعمل به .عالوة على ذلك ،ال ي�ضمن نظام
الت�شريعية(وكذلك داخل الأحزاب ال�سيا�سيةوعلى احل�ص�ص وحده امل�شاركة الكاملة للمر�أة يف احلياة ال�سيا�سية.
م�ستويات خمتلفة من احلكومة) �إال �أنها غري كافية يف حد
ذاتها ل�ضمان م�شاركة كاملة للمر�أة يف احلياة ال�سيا�سية .فغالب ًا ما تكون هناك �أي�ض ًا عوامل اجتماعية وثقافية
واقت�صادية مت�أ�صلة قد ت�سهم يف �إحداث عدم تكاف�ؤ يف متثيل
اجلن�سني .و�سعي ًا لإر�ساء امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور ،ينبغي الرتكيز على حتديد العوائق الهيكلية التي حتد
من م�شاركة املر�أة والتغلب عليها ،ف�ض ًال عن زيادة الآليات الإيجابية التي تعزز م�شاركتها .33من ناحية ثانية،
رغم �أن نظام احل�ص�ص قد يكون له �أثر حمدود على م�شاركة واندماج الكثري من الن�ساء� ،إال �أنه ي�ؤدي دوم ًا �إىل
زيادة عدد الن�ساء وتعزيز فر�صهن يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية.
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يجب �أن ترتافق الأحكام الد�ستورية التي تفر�ض مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني ب�آليات لفر�ض التنفيذ .ومتنع بع�ض
الأحكام اتخاذ �أية �إجراءات من جانب احلكومة �أو �أحزاب خا�صة ،ويكون تنفيذ هذه من اخت�صا�ص املحاكم
غالب ًا .وحتظر هذه الأحكام يف حاالت كثرية التمييز على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو امليول اجلن�سية �أو اجلن�س .وقد
ت�ضمن الد�ساتري �أي�ض ًا عدم التمييز يف اخلدمات احلكومية مثل التعليم ،كما يف د�ستور بولندا .35وحتظر �أحكام
خا�صة التمييز بني اجلن�سني يف القطاع اخلا�ص ،وت�ضمن د�ستوري ًا امل�ساواة يف الأجر عن العمل مت�ساوي القيمة،
كما هو احلال يف املك�سيك .36وتكون الأحكام الأخرى التي تلزم احلكومة باتخاذ �إجراءات ،مثل احل�ص�ص
الد�ستورية �أو نظم التخ�صي�ص املذكورة �أعاله ،قابلة للتنفيذ �أي�ض ًا يف املحاكم مبا يلزم احلكومة بتنفيذ الوعود
الد�ستورية .وقد تدعم مثل هذه الأحكام معيار ًا موحد ًا للم�ساواة بني اجلن�سني ،يعترب كحد �أدنى ال تتنازل عنه
الأقاليم وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة ،ال�سيما يف نظام حكم يتميز ب�سلطات موزعة.
من ناحية �أخرى ،قد ت�ستند التدابري الرامية �إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني على التطبيق ال�سيا�سي كخيار
�إ�ضايف �أو بديل .فمث ًال� ،إن الأحكام التي تخ�ص�ص �أو ت�شرتط �إجراءات للتمييز الإيجابي وال ت�شري يف الوقت نف�سه
�إىل �أنظمة حمددة لتنفيذها ،ت�سمح للأطراف ال�سيا�سية بتقرير كيفية تلبية متطلبات الد�ستور .وي�ؤخذ يف
االعتبار �أي�ض ًا املبادئ التوجيهية ،التي تعرب عن التزام احلكومة
يجب �أن ترتافق الأحكام الد�ستورية التي تفر�ض مبد�أ
�أو ت�شري �إىل اجتاه �سيا�سة الدولة لكنها ال تلزمها مب�سار عمل
امل�ساواة بني اجلن�سني ب�آليات لفر�ض التنفيذ .قد تقوم
حمدد .وتوفر هذه الأحكام العامة �إقرار ًا د�ستوري ًا بامل�ساواة بني هذه الآليات على و�سائل قانونية و�/أو �سيا�سية ،وتكون
اجلن�سني غري �أنها ترتك للأطراف ال�سيا�سية م�س�ألة حتديد واجبة التطبيق من قبل املحاكم �أو باالعتماد على
الدعم ال�سيا�سي.
كيفية حتقيق هذه امل�ساواة .ويعتمد �شكل ون�سق التنفيذ على
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�إن توزيع �سلطات احلكم عرب الالمركزية �أو غريها من الو�سائل ي�ضيف �أحيا ًنا عام ًال معيق ًا للم�ساواة بني
اجلن�سني .وقد تكون الالمركزية ،كما ناق�شنا �سابق ًا ،و�سيلة مهمة وجوهرية لتمكني املجموعات املهم�شة تقليدي ًا.
مع ذلك ،ونظر ًا لأن املر�أة ال متثل جمموعة متجان�سة ومعزولة يف املجتمع ،كونها موجودة يف جميع الطبقات
االجتماعية واملجموعات الدينية والعرقية ،فقد ال تنجح الالمركزية يف النهو�ض بحقوق املر�أة قدر جناحها يف
تعزيز حقوق الأقليات .ولتو�ضيح الأمر بطريقة �أخرى ،قد ت�سمح الالمركزية للأقليات مبزيد من احلكم الذاتي
ليحكموا �أنف�سهم ب�أنف�سهم ،غري �أنه ال يوجد يف الالمركزية ما يحقق للمر�أة �شيئ ًا مماث ًال .على العك�س متام ًا،
قد تتطلب حقوق املر�أة يف بع�ض الظروف نظام ًا مركزي ًا وطني ًا قوي ًا .وخل�ص بع�ض اخلرباء �إىل �أن الالمركزية
قد تهمل احتياجات الفئات غري املحددة على �أ�سا�س �إقليمي �أو حملي .34عالوة على ذلك ،قد تدعم املعتقدات
الدينية والأعراف التقليدية ا�ستبعاد البع�ض من القيام ب�أدوار معينة على �أ�سا�س اجلن�س؛ غري �أن احلفاظ على
الثقافة املتج�سدة يف املعتقدات الدينية �أو الأعراف التقليدية قد يحفز فعلي ًا تفوي�ض ال�سلطات (�أي نقلها من
املركز �إىل احلكم املحلي) .وعلى هذا النحو ،تف�ضل ال�سلطات الإقليمية املعتقدات الدينية والأعراف التقليدية
على امل�ساواة بني اجلن�سني ،خا�صة �إذا وجد تعار�ض بينهما .عالوة على ذلك ،قد تبدو اجلهود الرامية �إىل تعزيز
امل�ساواة ،يف نظام الف�صل بني ال�سلطات ،خمتلفة ومتباينة بني الأقاليم ،ب�سبب القرارات التي تتخذها خمتلف
الإدارات �أو الأقاليم �أو الهيئات .ومن ناحية �أخرى ،قد حتظى احلكومات الالمركزية ،يف بع�ض احلاالت ،بقدر
�أكرب من املعلومات وقدرة �أعظم على تلبية االحتياجات واملتطلبات اخلا�صة باملر�أة يف �إقليم معني .ورغم عدم
وجود عالقة ظاهرة� ،إال �أن لدرجة تركيز �سلطات احلكم �أو انف�صالها �آثار ملحوظة على حماية وتعزيز مبد�أ
امل�ساواة .ولهذا ال�سبب فح�سب ،يتعني على وا�ضعي الد�ساتري درا�سة هذه الق�ضايا جمتمعة بعناية.

الدعم ال�سيا�سي – ت�شكيل جماعات �ضغط ذات تفوي�ض لتعزيز مبد�أ امل�ساواة ،يف حني يقع على عاتق املمثلني
ال�سيا�سيني مهمة �سن وتنفيذ ت�شريعات تدعم حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني.
الإطار � :4أ�سا�س للم�ساواة بني اجلن�سني :د�ستور دولة الإكوادور لعام 2008
ك�شف الن�ضال لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة النقاب عن كثري من امل�شاكل امل�ستع�صية
يف الإكوادور .و�أ�شار مكتب امل�ساواة بني اجلن�سني يف وزارة احلكومة �إىل تعر�ض الن�ساء �إىل �أكرث من
 50,794حالة �سوء معاملة جن�سية �أو نف�سية �أو بدنية يف �سنة  2000لوحدها *.وبحلول  2009و�صل الفرق
يف الأجور بني الرجال والن�ساء �إىل � **.%30أثارت الع�ضوة ماريا �سوليداد فيال مناق�شة حيوية يف اجلمعية
الت�أ�سي�سية الإكوادورية ب�ش�أن حقوق املر�أة وتر�سيخها �أثناء عملية �صياغة وبناء د�ستور عام .2008
واكت�سبت هذه املناق�شة �أهمية نظر ًا للف�شل املتكرر يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني بعد د�ستور عام
 1998وقانون احل�ص�ص واملطالب املتزايدة املرتتبة على ذلك من املنظمات غري احلكومية وقطاعات
اخلدمة املدنية*** .
وال ي�ضمن الد�ستور الناجت املعاملة املت�ساوية بني الرجال والن�ساء فح�سب – مبا يف ذلك امل�ساواة يف
التعليم ،الرعاية ال�صحية ،الت�صويت ،ال�ضمان االجتماعي والعمل – بل مينح املر�أة �أي�ض ًا احلقوق
اجلن�سية والإجنابية ،وحقوق امللكية ،وامل�ساواة يف احلقوق املنزلية .عالوة على ذلك ،يحظر الد�ستور
التفرقة اجلن�سية يف و�سائل الإعالم والتحيز �ضد املر�أة ويقر ب�أن الن�ساء ميثلن فئة انتخابية ه�شة –
ال�سيما الن�ساء احلوامل و�ضحايا العنف املنزيل ،والطفالت املعتدى عليهن جن�سي ًا ،والن�ساء العجائز****.
ويقر الد�ستور �أ�ص ًال للتمييز عرب التفريق بني اجلن�س (النوع االجتماعي) والهوية اجلن�سية *****.ويزيد
الد�ستور من فر�ص التطبيق والتنفيذ الفعال للم�ساواة ،وميثل ارتقا ًء بحماية حقوق الإن�سان ،من خالل
االعرتاف بالتوجهات اجلن�سية املختلفة ف�ض ًال عن املعاجلة ال�شاملة للحقوق املكفولة للمر�أة.
* وزارة اخلارجية الأمريكية ،تقارير قطرية عن ممار�سات حقوق الإن�سان  ،2002الإكوادور 31 ،مار�س  ،2003متوفر على
الرابط http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18330.htm
** «يواجه امل�شرعون الإكوادوريون حتدي ًا فيما يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني» ،متوفر على الرابط
�( http://www.idea.int/americas/ecuador/legislators_face_gender.cfmآخر ت�صفح يف �أكتوبر )2010
*** Rosero, Rocío and Goyes, Solanda, ‘Los derechos de las mujeres en la constitución
del 2008’, La Tendencia: Revista de Analisis Politico, 8 (October/ November 2008), pp. 7782, available at http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108/tendencia2008,8.pdf

**** انظر ،على �سبيل املثال ،املادة  )2( 11من د�ستور الإكوادور عام  2008يف امللحق املرفق بهذا الف�صل.
***** Rosero Garces, Rocio and Goyes Quelal, Solanda, ‘Los derechos de las mujeres
انظر �أي�ضا د�ستور الإكوادور  ,2008املادة en la constitucion del 2008. 2
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أ�سا�سا بنيت
ي�شكل االعتقاد الديني ،بال �شك ،هوية جمموعات و�أفراد وكذلك جمتمعات .وتاريخي ًا و ّفر الدين � ً
عليه نظم قانونية كثرية .وهو قد ي�سهم �أي�ض ًا يف بناء الد�ستور ،بف�ضل االرتباط املت�أ�صل واملعقد بني الدين
واملجتمع .لكن املعتقدات الدينية قد ت�شكل م�صدر ًا لل�صراع يف حاالت ما بعد النزاعات ،وبالتايل فهي تعترب
ق�ضية رئي�سية ينبغي تناولها �أثناء عملية بناء الد�ستور.
�سلك وا�ضعو الد�ساتري العديد من امل�سارات املختلفة لإدراج
الدين يف النظام الد�ستوري .وميكن �أن يتبنى الد�ستور واحد ًا
�أو �أكرث من الأديان .وميكن �إدراج التعاليم الدينية يف النظام
القانوين �أو ا�ستخدام الأيديولوجية الدينية لدعم �أو توجيه
القوانني� .أو بب�ساطة ميكن �أن يعرتف الد�ستور بالدين ويق ّر احلريات الدينية .ويف الدول التي تتنوع فيها املعتقدات
الدينية �أو توجد فيها �صراعات دينية ،قد ي�سعى وا�ضعو الد�ساتري �إىل تناول الدين يف الد�ستور للإ�سهام يف بناء
جمتمع يتعاي�ش فيه النا�س من خمتلف الأديان ب�سالم مع ًا.

كان املعتقد الديني الأ�سا�س الذي بنيت عليه نظم
قانونية كثرية ،وميكن �أن ي�سهم يف بناء الد�ستور ،لكنه
ي�شكل يف حد ذاته م�صدر ًا لل�صراع ،وبالتايل يعد ق�ضية
رئي�سية ينبغي تناولها �أثناء عملية بناء الد�ستور.

تعك�س الأحكام الد�ستورية املتعلقة بالدين تاريخ البلد املعني وثقافته وتقاليده ومنظوماته العقائدية .وت�ؤ�س�س هذه
الأحكام �أي�ض ًا العالقة بني الدين والد�ستور والقوانني الد�ستورية .وهناك طرق كثرية لإدارج الدين �أو املبادئ
الدينية يف الد�ستور ،لكن درجة ربط القانون بالدين يف الد�ستور تعترب جمال تركيز يف فهم العالقة بني الدين
والد�ستور .وال�س�ؤال املطروح يف هذه احلالة هو ما مدى ت�أثري مبادئ دين ما على القانون .قد يرتبط الد�ستور
ارتباط ًا وثيق ًا بدين معينّ  .وعلى العك�س ،قد يتبنى الد�ستور عدد ًا من الأديان� ،أو ي�صمت وال يذكر �أي �شيء يتعلق
بالدين� ،أو يحدد خط ًا وا�ضح ًا بني الدين والدولة.
تقع الأنظمة القانونية التي تتبنى دي ًنا ُمعي ًنا بالكامل يف �أق�صى ال�سل�سلة  .وهناك د�ساتري تعطي �أولوية �أو تف�ضي ًال
لدين معني على الأديان الأخرى .ويف الواقع ،حتدد دول كثرية
هناك طرق كثرية لإدراج الدين �أو املبادئ الدينية يف
ديانة ر�سمية يف د�ساتريها .فالكاثوليكية الرومانية مث ً
ال هي الد�ستور ،لكن درجة ربط القانون بالدين يف الد�ستور
الدين الر�سمي للدولة يف د�ستور كو�ستاريكا .37ويختلف ت�أثري تعترب جمال تركيز يف فهم العالقة بني الدين والد�ستور.
ال�س�ؤال املطروح يف هذه احلالة هو ما مدى ت�أثري مبادئ
الدين على احلكم حتى يف الدول التي تتبنى ديانة ر�سمية.
دين ما على القانون.
وتن�ص بع�ض الد�ساتري �صراحة على وجوب توافق النظام
القانوين مع تعاليم دين معني .وقد تتفاعل الهيئات �أو الأطراف الدينية مع احلكم �أو وظائف احلكم ،كما يف
�إيران .38ويف دول �أخرى ،ورغم �أن الدين الر�سمي هو �أ�سا�س النظام القانوين ،ف�إن الد�ستور ي�ستمد القوة ب�شكل
م�ستقل عن ال�شريعة ،كما يف العراق .39وهناك دول �أخرى تعترب االعرتاف بديانة ر�سمية جمرد �إجراء رمزي
�أو تاريخي �إىل حد كبري ،وال ميار�س الزعماء الدينيون ت�أثري ًا مهم ًا على �سيا�سة احلكم .ويف اجلانب الآخر
من ال�سل�سلة هناك د�ستور �إندوني�سيا الذي يتبنى ديانات متعددة دون �أن يعطي �أولوية �أو �أف�ضلية لأحدها على
الأخرى.40
هناك عدد من الد�ساتري ال تتبى دين ًا ر�سمي ًا للدولة .وهناك دول كفرن�سا ت�ؤكد د�ساتريها على العلمانية ،وتن�شئ
ف�ص ًال تام ًا بني الدين واحلياة العامة والنظام القانوين للدولة .41ورغم �أن الد�ستور ي�ضمن احلرية الدينية� ،إال
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�إنه ُيبعد الدين �إىل دائرة املجال اخلا�ص ويحمي النظام القانوين متام ًا من ت�أثريه .وتعالج القوانني �أو ال�سيا�سات
مو�ضوع الدين وت�ضع له حدود ًا بني املجالني العام واخلا�ص .ميكن �أن يرتبط الد�ستور ارتباط ًا وثيق ًا بدين معينّ  .وباملقابل،
و�إذا جتاوزت ممار�سة املعتقدات الدينية اخلا�صة هذه قد يتبنى الد�ستور عدد ًا من الأديان� ،أو ي�صمت وال يذكر
�أي �شيء يتعلق بالدين� ،أو يحدد خط ًا وا�ضح ًا بني الدين
احلدود ،ميكن اللجوء للمحاكم للف�صل يف الق�ضية.
والدولة .يعد مبد�أ حرية االعتقاد عاملي ًا �أحد حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ،ويجب �أال ت�ؤدي عالقة الدولة بالدين �إىل �أي
متييز �ضد غري امل�ؤمنني �أو �أ�صحاب املعتقدات الأخرى.

ويعد تر�سيخ احلريات الدينية جان ًبا مه ًما �آخر يف العالقة
بني الدين والدولة .وتقر الد�ساتري الدميقراطية احلق
يف احلرية الدينية وحتميه� ،سواء كانت تتبنى ديانة ر�سمية للدولة� ،أو ت�ستمد مبادئها وقوانينها من ال�شرائع
والتعاليم الدينية� ،أو تقيد ب�شكل �صارم ت�أثري الدين يف �أن�شطة احلكم .وتعد حرية االعتقاد عاملي ًا �أحد حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية ،وهي حممية مبوجب العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام  .42 1966ويجب
�ألاّ تف�سد عالقة الدولة بالدين التمتع ب�أي حق من احلقوق الواردة يف هذا العهد ،مبا يف ذلك حرية الدين واحلق
يف ممار�سة ال�شعائر الدينية ،كما يجب �ألاّ ت�ؤدي �إىل �أي متييز �ضد غري امل�ؤمنني �أو �أ�صحاب املعتقدات الأخرى.43
الإطار  :5توحيد بلد ُمنق�سم ديني ًا :مبادئ«البانكا�سيال» الإندوني�سية
ن�صت ديباجة د�ستور �إندوني�سيا لعام  1945على �أن تكون البانكا�سيال هي املرجعية ،وهي فل�سفة الدولة
التي يقوم عليها القانون الإندوني�سي .لقد �أراد الرئي�س �سوكارنو ،عند �صياغة املبادئ اخلم�سة املعروفة
با�سم «البانكا�سيال» ،توحيد جزر �إندوني�سيا يف �إطار مبادئ حمددة وتقدمي حل للعالقة بني دين الإ�سالم
والدولة .هذه املبادئ اخلم�سة هي )1( :الإميان باهلل الواحد الأحد؛ ( )2الإميان بالإن�سانية العادلة
املتح�ضرة؛ ( )3وحدة �إندوني�سيا؛ ( )4الدميقراطية؛ ( )5العدالة االجتماعية .بعبارة �أخرى ،تهدف
تلك املبادئ اخلم�سة جمتمعة �إىل تعزيز الوحدة مع قبول التنوع يف �إندوني�سيا .وال تزال «البانكا�سيال»
ومبادئها التقليدية قائمة ومعمو ًال بها حتى الآن ،رغم �أ�صولها العتيقة .فقد عاودت اجلمعية اال�ست�شارية
ال�شعبية تبنيها يف التعديالت الد�ستورية التي �أجريت م�ؤخر ًا يف البالد ( )2002–1999مربرة ذلك
ب�أن «البانكا�سيال» باتت رمز ًا للوحدة الوطنية *.وعندما �شرعت اجلمعية اال�ست�شارية ال�شعبية يف �إجراء
التعديالت الد�ستورية عام  ،1999اتخذت القرار املهم بتعديل الد�ستور بد ًال من �صياغة د�ستور جديد
كلي ًا للبالد ،للإبقاء على الديباجة التي تت�ضمن مبادئ «البانكا�سيال» وما جت�سده من �أيديولوجية دولة
�شاملة للأديان**.
مايكل مورفيت« :البانكا�سيال� :إيديولوجية الدولة الإندوني�سية وفق نظام احلكم اجلديد» ،م�سح �آ�سيا� 21 ،آب�/أغ�سط�س
 ،1981ال�صفحات 851-838؛ دونالد ويذربي يف م�سح �آ�سيا� 25 ،شباط/فرباير  ،1985ال�صفحات 197-187؛ �سجافرودين
براويرانيغارا« :البانكا�سيال ب�صفتها الأ�سا�س الوحيد»� ،إندوني�سيا ،38 ،من�شورات برنامج جنوب �شرق �آ�سيا يف جامعة كورنيل
( ،)1984ال�صفحات 83-74؛ كومبا�س ديني �إندرايانا�« :إ�صالح الد�ستور الإندوني�سي :2002-1999 ،تقييم عملية بناء
الد�ستور يف املرحلة االنتقالية» ،دار ن�شر الكتب ،جاكرتا ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2008متوفر على الرابط:
http://www.kas.de/wf/doc/kas_19023-544-1-30.pdf
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يت�ضمن القانون الدويل عدد ًا من املبادئ التي تلهم الد�ساتري احلديثة .وكي تكت�سب الدول �شرعية يف املجتمع
الدويل ،يجب �أن تلتزم د�ساتريها بالقواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل مثل احرتام حقوق الإن�سان الأ�سا�سية .لكن
�إذا جتاوزنا االلتزام باحلد الأدنى من متطلبات ك�سب االعرتاف والقبول الدوليني ،ف�إن الد�ساتري تختلف يف
تعاملها مع القانون الدويل والعالقات الدولية.
تت�ضمن الد�ساتري عادة و�سائل ميكن للدول من خاللها الوفاء بالتزاماتها جتاه االتفاقيات الدولية ،رغم �أن هذه
الو�سائل تختلف بني د�ستور و�آخر ،وهي تعك�س غالب ًا تباين الر�ؤى حيال العالقة بني الدولة والنظام الدويل.
وتن�ص بع�ض الد�ساتري على �أن االلتزامات الدولية جزء مبا�شر من النظام القانوين .ويعد د�ستور تيمور ال�شرقية
مثا ًال على ذلك ،حيث ين�ص على �أن قواعد االتفاقيات الدولية تطبق داخلي ًا «بعد اعتمادها �أو امل�صادقة عليها �أو
االن�ضمام �إليها من قبل الأجهزة املخت�صة املعنية وبعد ن�شرها تختلف الد�ساتري يف معاملتها للقانون الدويل والعالقات
يف اجلريدة الر�سمية» .44وقد يعني هذا املفهوم ،امل�سمى غالب ًا الدولية .فبع�ضها ين�ص على �أن االلتزامات الدوليةجزء
مبفهوم توحد القانونني الدويل واملحلي (� ،)monismأي�ض ًا �أن من النظام القانوين .ويت�ضمن بع�ضها مواثيق دولية
ّ
خا�صة .يف حني ت�شرتط د�ساتري �أخرى جت�سيد االلتزامات
االلتزامات الدولية حتظى ب�أولوية على القانون املحلي .مثال الدولية يف القانون املحلي قبل �أن ت�صبح ملزمة.
على ذلك د�ستور جمهورية الت�شيك ،الذي ين�ص على �أن
املعاهدات «ت�شكل جزء ًا من النظام القانوين» و�أنه ينبغي تطبيق �أحكام املعاهدات الدولية حتى ولو «تعار�ضت مع
القانون [املحلي]» .45ويقر د�ستور دولة املجر �أي�ض ًا االلتزامات الدولية �إال �أنه ال يعطيها �أولوية على القانون املحلي،
بل يطلب �أن تكون القوانني املحلية من�سجمة مع االلتزامات الدولية .46عالوة على ذلك ،ق�ضت املحكمة الد�ستورية
يف املجر ب�أنه ينبغي تف�سري الد�ستور والقانون املحلي بطريقة تتيح تطبيق القوانني الدولية املُعرتف بها .47ويحظى
القانون الدويل العريف ب�أولوية على القانون املحلي يف د�ساتري بع�ض الدول مثل �أملانيا� ،إال �أنه يتعامل مع االلتزامات
الدولية باعتبارها قانون ًا حملي ًا .ويف حالة وجود تعار�ض بني االلتزامات الدولية والقانون املحلي ،ت�سود الأحكام
الأحدث زمني ًا.48
من جهة �أخرى ،تتبنى بع�ض الد�ساتري ما ي�سمى ب�إزدواجية املفهوم الدويل واملحلي ( ،)dualismالذي يلزم
احلكومة بتج�سيد االلتزامات الدولية يف القانون املحلي قبل �أن ت�صبح ملزمة .ويتطلب هذا التدبري اتخاذ
�إجراءات من جانب الهيئة الت�شريعية قبل �أن ت�أخذ االتفاقيات الدولية مفعولها يف النظام القانوين املحلي ،وذلك
حتى لو كانت االتفاقية ملزمة م�سبق ًا مبوجب القانون الدويل.
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 )4درا�سة مو�ضوعات خمتارة

 )6-4املبادئ املتعلقة بالقانون الدولي

الإطار  :6وجهات نظر ب�ش�أن القانون الدويل على امل�ستوى الوطني
التوحد  Monismهو املذهب القائل ب�أن
ّ
القوانني الوطنية والدولية موحدة يف نظام
واحد.

التمايز  Dualismهو املذهب القائل ب�أن
النظم القانونية الوطنية متمايزة عن
الدولية.

•ال يحتاج القانون الدويل حتى يكون نافذ ًا �إىل
ترجمته �إىل قوانني حملية.

•يجب جت�سيد القانون الدويل �ضمن القانون
املحلي حتى ي�صبح نافذ ًا على امل�ستوى املحلي.

•ت�ؤدي امل�صادقة على القانون الدويل ،اتفاقية
مثلاً � ،إىل �إدراج هذا القانون �ضمن النظام
القانوين املحلي.

•ال تعد امل�صادقة على القانون الدويل كافية
جلعله �ساري ًا على امل�ستوى املحلي .فيجب
تعديل القانون املحلي ليتوافق مع القانون
الدويل لتفعيل �أي اتفاقية.

•يجوز للق�ضاة اال�ستناد �إىل القانون الدويل
ويجوز للمواطنني االحتجاج به.
•يتفوق القانون الدويل على القانون املحلي يف
بع�ض البلدان التي تعتمد مبد�أ التوحد.
•يف بع�ض البلدان تعد االتفاقية امل�صادق
عليها مكافئة للقانون املحلي وتكون الأولوية
للأحدث زمني ًا.

•على الق�ضاة واملواطنني اال�ستناد �إىل القانون
الوطني الذي ُين ِفذ القانون الدويل ،ولي�س
اال�ستناد مبا�شرة �إىل القانون الدويل.
•�إذا تعار�ض القانون املحلي مع االلتزامات
الدولية ،يظل القانون املحلي �ساري ًا على
امل�ستوى الوطني حتى لو كان هذا التعار�ض
�سي�ؤدي �إىل خمالفة القانون الدويل.

ال تكتفي �أغلب الد�ساتري بو�ضع �إطار عام للم�صادقة على املعاهدات وتفعيلها فح�سب ،بل ثمة د�ساتري كثرية
ً
اي�ضا تدرج فعلي ًا مواثيق دولية معينة – كتلك املتعلقة بحقوق الإن�سان – �أو تقوم ب�صياغة �أحكام معينة وفق ًا
لهذه املواثيق ،والتي مبقدورها جميع ًا تقييد عمل احلكومة قانون ًا .وتكتفي بع�ض الد�ساتري فقط بالرجوع �إىل
معاهدات حمددة ،بينما تدرج د�ساتري �أخرى املواثيق �ضمن قانونها الد�ستوري .ففي د�ستور نيكاراغوا ،ت�سري
احلقوق الواردة يف عدد من املواثيق ،مبا يف ذلك الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام  1948والإعالن الأمريكي
حلقوق وواجبات الإن�سان (لعام  1948كذلك) ،بالكامل على كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية .49وباملثل ،يدعو د�ستور
غانا احلكومة �إىل «االلتزام باملبادئ الواردة يف عدد من املواثيق واالتفاقيات� ،أو ح�سب احلال ،ب�أهدافها ومثلها
العليا ،ف�ض ًال عن املنظمات الدولية الأخرى التي ت�شارك غانا يف ع�ضويتها .50وميكن كذلك للد�ساتري الرجوع
�إىل اتفاقيات معينة .فعلى �سبيل املثال ،ت�ؤكد ديباجة د�ستور الكامريون على «التم�سك باحلريات الأ�سا�سية التي
يتبناها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وميثاق الأمم املتحدة وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب» .51
وعلى �صعيد العالقات الدولية ،تكون ال�سلطة التنفيذية الوطنية غالب ًا هي ال�سلطة الرئي�سية املخولة بامل�شاركة
يف االتفاقيات الدولية �أو االن�سحاب منها .من ناحية ثانية ،تتطلب بع�ض الد�ساتري موافقة ال�سلطة الت�شريعية
على االتفاقيات �أو حتى امل�شاركة الق�ضائية يف �إبرام االتفاقيات .وثمة قيود �أخرى مفرو�ضة على تقدير ال�سلطة
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ويف بنية د�ستورية توزع �سلطات احلكم ،تت�ضمن املبادئ املرتبطة بالعالقات الدولية م�شاركة �أكرب �أو حتى رقابة
من قبل ال�سلطات الإقليمية �أو املحلية .وقد ي�سمح الد�ستور لل�سلطات الإقليمية ،يف بع�ض احلاالت ،باالن�ضمام
�إىل اتفاقيات دولية .فمث ًال ،ين�ص د�ستور الأرجنتني على جواز ان�ضمام املقاطعات �إىل املعاهدات يف ظل ظروف
حمددة �شريطة عدم التعار�ض مع ال�سيا�سة اخلارجية للبالد �أو مع القانون املحلي .52وقد متثل املمار�سات
وااللتزامات املتعار�ضة بني الأقاليم م�شكلة �إذ قد تخ�شى احلكومات الوطنية من االنهيار �إذا ح�صلت الأقاليم
على قدر كبري من اال�ستقاللية على �صعيد العالقات الدولية ،وبالتايل حتتفظ الغالبية العظمى من الدول ب�سلطة
�إقامة العالقات الدولية والتحكم باجلي�ش على امل�ستوى الوطني.
الإطار  :7القانون الدويل ك�آلية لتوزيع ال�سلطة :نيكاراغوا وحقوق ال�سكان الأ�صليني
حقق الد�ستور ال�سيا�سي لعام  1986فى جمهورية نيكاراغوا تقدم ًا كبري ًا نحو تقنني مبادئ حقوق الإن�سان
يف القانون املحلي من خالل االعتماد الد�ستوري للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والإعالن الأمريكي
حلقوق وواجبات الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان التابعة ملنظمة الدول
الأمريكية *.و�أثبتت مبادئ حقوق الإن�سان الواردة يف هذه املعاهدات �أنها عامل م�ؤثر يف تعزيز حقوق
ال�سكان الأ�صليني يف نيكاراغوا .فوفق ًا لهذه املعاهدات ،ي�ضمن د�ستور  1986حقوق ال�سكان الأ�صليني
وين�شئ هياكل حكم المركزية ملجتمعاتهم **.ومن خالل تبني قوانني حقوق الإن�سان الدولية ،جنحت
حماكم نيكاراغوا يف دعم �سيا�سة الالمركزية التي يتبناها الد�ستور.
ويتجلى ت�أثري القانون الدويل ب�صفة خا�صة يف ق�ضية �أوا�س تنغني �ضد نيكاراغوا� .أوا�س تنغني ،جماعة من
ال�سكان الأ�صليني ،تقيم يف �إقليم ال�ساحل الأطل�سي .ويف عام  ،1995قامت حكومة نيكاراغوا مبنح حقوق
قطع الأخ�شاب ل�شركة خا�صة تقع يف الأرا�ضي الإقليمية جلماعة �أوا�س تنغني ،وهو ما اعتربته اجلماعة
انتهاك ًا حلقوقها العرفية يف االنتفاع بالأر�ض واملوارد .وعقب اكت�ساب الكثري من الوعي والت�أييد الدويل،
وال�سيما من قطاع املنظمات غري احلكومية ،انت�صرت جماعة �أوا�س تنغني يف املحكمة العليا بنيكاراغوا.
فقد �أيدت املحكمة العليا حقوق امللكية ا�ستناد ًا �إىل االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،وكذلك ق�ضت ب�أن
احلكومة مل يعد لديها �سلطة للبت يف م�صري �أرا�ضي امل�شاع التقليدية جلماعات ال�سكان الأ�صليني� .إن هذه
الق�ضية مل تدعم القانون الدويل يف �سياق حملي فح�سب ،بل زادت كذلك من حجم اال�ستقالل املمنوح
جلماعات ال�سكان الأ�صليني.
* املادة  46من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية نيكاراغوا (د�ستور  1986ب�صيغته املعدلة عام .)2005
** املادة  181من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية نيكاراغوا (د�ستور  1986ب�صيغته املعدلة عام .)2005
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التنفيذية الوطنية على هذا ال�صعيد ت�شمل ا�ستبيانات �شعبية �إلزامية �أو اختيارية ت�ؤثر نتائجها على العالقات
الدولية ،مثل االن�ضمام �إىل منظمات تتجاوز حدود الوالية الوطنية كاالحتاد الأوروبي.

 )5خــاتـمــــة

جت�سد املبادئ الد�ستورية الأفكار والأهداف الأ�سا�سية للمجتمع وتغني تف�سري الد�ستور وتطبيقه .وت�ضطلع املبادئ
الد�ستورية مبجموعة وا�سعة من الأدوار – بد ًءا بلعبها دور الرمز �أو تعبريها عن مثال ،و�صو ًال �إىل متكني وتوجيه
الأطراف ال�سيا�سية �أو �ضمان االلتزام بالهياكل واحلقوق القانونية .ويف حاالت كثرية ،تعك�س املبادئ املت�شابهة
معا َ
ين خمتلفة بح�سب التوجهات ال�سائدة �أثناء عملية بناء الد�ستور �أو �ضمن الديناميات ال�سيا�سية التي تن�ش�أ
الحق ًا ،مث ًال :هل �سعت حمركات التغيري ذات ال�صلة �أو ت�سعى �إىل تركيز ال�سلطات �أو �إىل توزيعها .ويعتمد ت�أثري
املعايري الد�ستورية �أي�ض ًا على وجود �ضمانات �سيا�سية �أو قانونية – �سواء كان الد�ستور يفر�ض على �أطراف
وم�ؤ�س�سات احلكم االلتزام بتلك املعايري وتطبيقها� ،أو يعتربها جمرد توجيهات .وتعتمد �إجابة هذا ال�س�ؤال
غالب ًا على لغة ومو�ضع هذه املعايري �ضمن الد�ستور .ويعني ا�ستخدام لغة عمومية يف مبد�أ معني �أو �إدراجه �ضمن
الديباجة غالب ًا �أن ذلك املبد�أ يعترب توجيهي ًا ولي�س ملزم ًا .وباملثل ،ت�سمى بع�ض املبادئ «توجيهية» ،ي�شار �إليها
غالب ًا ب�شكل خمت�صر وميكن تعزيزها من خالل و�سائل �سيا�سية ولي�ست قانونية .مع ذلك ،كما �سبق وناق�شنا ،ف�إن
التمييز بني ال�سيا�سي والقانوين لي�س مطلق ًا ،وكذلك العالقة التبادلية بني املبادئ التوجيهية وفر�ض تطبيقها
�سيا�سي ًا .وقد ت�شتق املبادئ الد�ستورية �أي�ض ًا كنتيجة طبيعية لت�صميم الد�ستور وكلية الأحكام التي يت�ضمنها� ،أو
عرب املحاكم التي تقوم بقراءة الد�ستور �أو تف�سريه ب�شكل �أعمق .ويكون لهذه املبادئ امل�شتقة ،رغم عدم كتابتها
�صراحة يف ن�ص الد�ستور ،ت�أثري فعلي �أحيا ًنا على معنى الد�ستور ،وبالتايل ،ينبغي على وا�ضعي الد�ساتري �أن
يكونوا مدركني متام الإدراك �أن الرمزية واملفاهيم املحتملة واملعنى املطلق للد�ستور غالب ًا ما يتجاوز املبادئ
والآليات املن�صو�ص عليها.
هناك مبادئ �أو التزامات د�ستورية معينة ت�ش ّكل النظام الد�ستوري ب�أكمله .كيف �ستتم �إدارة التنوع؟ وكيف ميكن
حتقيق امل�ساواة يف احلقوق للجميع ،بغ�ض النظر عن اجلن�س؟ ينبغي على وا�ضعي الد�ساتري تناول هذه الأ�سئلة
وغريها من املع�ضالت الأ�سا�سية الأخرى ومعاجلتها يف الد�ستور مع احلر�ص على مراعاة كيف �ستقوم الأحكام
املختلفة بدعم التغري الإيجابي وحتقيق القيم الد�ستورية يف الظروف اخلا�صة بالبلد.
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اجلدول  :1املو�ضوعات التي مت ت�سليط ال�ضوء عليها يف هذا الف�صل
املو�ضوع
 )1الأدوار املختلفة التي
تلعبها املبادئ الد�ستورية

 )2مكانة املبادئ الد�ستورية
وتطبيقها

 )3احلكم الدميقراطي

الأ�سئلة
x xما الأغرا�ض التي تخدمها املبادئ العامة يف الد�ستور؟
x xكيف متثل املبادئ الد�ستورية قيم احلكم و�أهدافه و�أغرا�ضه؟
x xما قيمة املبادئ الد�ستورية باعتبارها عنا�صر رمزية وتعليمية وت�شريعية للد�ساتري؟
x xكيف ت�ساعد املبادئ الد�ستورية على حتقيق التوافق بني املجموعات املنق�سمة؟
x xكيف ت�ش ّكل املبادئ معنى الد�ستور؟
�x xأين توجد املبادئ الد�ستورية يف الد�ساتري؟
x xما هي الأحكام الت�أ�سي�سية؟
x xما هي الديباجة؟
x xما هي املبادئ التوجيهية؟
x xهل هناك مبادئ غري مكتوبة؟ هل ميكن ا�شتقاق املبادئ من الد�ساتري؟
x xهل توفر املبادئ الد�ستورية التوجيه للحكومات؟
x xهل تقوم املحاكم بفر�ض تطبيق املبادئ الد�ستورية؟
x xكيف تلزم الد�ساتري الدول باحلكم الدميقراطي؟
x xهل ميثل ت�شكيل احلكومة التزام ًا باحلكم الدميقراطي؟
x xما ال�ضمانات القانونية املوجودة التي حتمي هذا املبد�أ؟
x xما ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي هذا املبد�أ؟

� )4سيادة القانون

x xكيف تعزز الد�ساتري �سيادة القانون؟
x xما ال�ضمانات القانونية املوجودة التي حتمي هذا املبد�أ؟
x xما ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي هذا املبد�أ؟

 )5املبادئ املتعلقة بالتنوع

x xكيف ميكن للمبادئ الد�ستوري �أن ت�سهم يف �إدارة التنوع؟
x xما ال�ضمانات القانونية املوجودة التي حتمي املبادئ املتعلقة بالتنوع؟
x xما ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي املبادئ املتعلقة بالتنوع؟

 )6املبادئ املتعلقة بامل�ساواة
بني اجلن�سني

x xكيف ت�سهم املبادئ الد�ستورية يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
x xكيف ميكن للغة الد�ستور �أن تعك�س االلتزام بامل�ساواة بني اجلن�سني؟
x xكيف ت�سهم نظم التمثيل يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
x xكيف ت�سهم الأحكام املعنية باحلقوق يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؟
x xما ال�ضمانات القانونية املوجودة التي حتمي هذا املبد�أ؟
x xما ال�ضمانات ال�سيا�سية املوجودة التي حتمي هذا املبد�أ؟

 )7عالقة الد�ستور بالدين

x xكيف ميكن للد�ستور جت�سيد عالقة الدولة بالدين؟
x xكيف ميكن للد�ستور احلفاظ على االلتزام باحلرية الدينية؟

 )8املبادئ املتعلقة بالقانون
الدويل

x xكيف تت�ضمن الد�ساتري التزام ًا بالقانون الدويل؟
x xكيف يتم �إدراج االلتزامات الدولية يف النظام القانوين املحلي للدولة؟
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كلمات أساسية
املبادئ الد�ستورية ،القيم امل�شرتكة ،احلكم� ،سيادة القانون ،التنوع ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،حقوق املر�أة ،الدين،
العالقات الدولية ،املبادئ ال�صريحة ،املبادئ امل�شتقة ،املبادئ التوجيهية ،الأحكام الت�أ�سي�سية.
مصادر إضافية
الأمم املتحدة و�سيادة القانون )(United Nations Rule of Law
><http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=31

يهدف موقع الأمم املتحدة و�سيادة القانون �إىل تعزيز �سيادة القانون على امل�ستويات الوطنية والدولية .ويعد و�ضع
الد�ساتري �أحد املو�ضوعات ال�شاملة التي يتناولها هذا املوقع ،الذي يحوي روابط �إىل م�ستندات عن امل�ساعدة
الد�ستورية وو�ضع الد�ستور يف ظروف ما بعد ال�صراع.
�شبكة املعرفة الدولية للن�ساء النا�شطات يف ال�سيا�سة )(iKnow Politics
><http://iknowpolitics.org/ar

�شبكة املعرفة الدولية للن�ساء النا�شطات يف ال�سيا�سة هي �شبكة تفاعلية من الن�ساء النا�شطات يف ال�سيا�سة من
خمتلف �أنحاء العامل من �أجل تبادل اخلربات واملوارد وتقدمي امل�شورة والتعاون ب�ش�أن الق�ضايا ذات االهتمام.
م�شروع احل�ص�ص )(Quota Project
><http://www.quotaproject.org/

حتتوي قاعدة البيانات العاملية حل�ص�ص الن�ساء على معلومات ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام احل�ص�ص االنتخابية
للن�ساء ،مبا يت�ضمن احل�ص�ص االنتخابية الواردة يف الد�ساتري .يوفر املوقع الإلكرتوين قاعدة بيانات قابلة للبحث
ب�ش�أن ا�ستخدام نظام احل�ص�ص االنتخابية للن�ساء يف خمتلف بلدان العامل.
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،منع الأزمات والإنعا�ش :املر�أة والأزمات
><http://www.undp.org/cpr/how_we_do/gender.shtml

من خالل �أجندته املكونة من ثمانية نقاط معنية بتمكني املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال منع الأزمات والإنعا�ش،
يركز برنامج الأمم املتحدة الإمنائي على حتقيق اختالف �إيجابي يف حياة ال�سيدات والفتيات املت�أثرات بالأزمات.
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
><http://www.un-instraw.org/

�أن�شئت هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة (الن�صري العاملي الرئي�سي لق�ضايا املر�أة
والفتاة) لغر�ض التعجيل ب�إحراز تقدم نحو حتقيق �أهداف امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة .وتوفر �أي�ض ًا
الدعم للهيئات احلكومية الدولية يف �صياغتها لل�سيا�سات واملعايري والقواعد العاملية ،وتهدف �إىل م�ساعدة الدول
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الأع�ضاء على تنفيذ تلك املعايري .كما ترمي �إىل توفري دعم فني ومايل مالئم للبلدان التي تطلب ذلك و�إقامة
�شراكات فعالة مع املجتمع املدين.
معهد ال�سالم الأمريكي
><http://www.usi p.org/

يوفر معهد ال�سالم الأمريكي التحليل والتدريب و�أدوات �أخرى ملنع و�إنهاء ال�صراعات وتعزيز �سبل اال�ستقرار.
ومن �أهم �أق�سام املوقع تلك املخ�ص�صة لق�ضايا �سيادة القانون وال�شباب واملر�أة.
م�ؤ�س�سة وي�ستمن�سرت للدميقراطية
><http://www.wfd.org

تعمل م�ؤ�س�سة وي�ستمن�سرت للدميقراطية على تعزيز امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية .ويف �إطار هذه اجلهود ،ت�ضع
امل�ؤ�س�سة على قمة �أولوياتها ت�شجيع املر�أة على امل�شاركة يف عملية اتخاذ القرار ،مع دعم تنمية بيئة ت�ضمن
م�شاركتها .وتدعم امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا العمل يف جمال �سيادة القانون.
االحتاد الربملاين الدويل ،املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية
><http://www.i pu.org/iss-e/women.htm

يعترب االحتاد الربملاين الدويل منرب ًا للتوا�صل واحلوار الربملاين العاملي مع التزام تام �إزاء �إن�شاء دميقراطية
منوذجية .ويحوي هذا املوقع ق�سم ًا يركز على دور املر�أة يف الهيئات الت�شريعية.
جمموعة اتفاقيات الأمم املتحدة
><http://www.i pu.org/iss-e/women.htm

يوفر هذا املوقع قاعدة بيانات قابلة للبحث وروابط جلميع الن�صو�ص الكاملة لالتفاقيات متعددة الأطراف،
وبع�ض االتفاقيات الثنائية ،املودعة لدى الأمني العام للأمم املتحدة وتلك املودعة لدى ع�صبة الأمم �سابق ًا.
مركز درا�سات القانون والدين
><http://cslr.law.emory.edu/

يخت�ص مركز درا�سات القانون والدين بدرا�سة الأبعاد الدينية للقانون والأبعاد القانونية للدين والتفاعل بني
الأفكار وامل�ؤ�س�سات واملعايري واملمار�سات القانونية والدينية.
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
><http://www.unesco.org/most/rr2nat.htm

برنامج �إدارة التحوالت االجتماعية هو برنامج تابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ويعنى بدعم
وتعزيز �أبحاث العلوم االجتماعية .و�سعي ًا منه لتعزيز منظور مقارن لأبحاث العلوم االجتماعية يف جمال احلكم
يف املجتمعات متعددة الأديان وكذلك يف و�ضع ال�سيا�سات ،قام الربنامج بجمع الأحكام الد�ستورية املتعلقة باحلق
يف عدم التمييز وامل�ساواة وحرية الدين �أو املعتقد وحقوق الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل �أقليات دينية.
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مسرد املصطلحات
Asymmetric decentralization:
An arrangement which distributes power
unequally or differently to different regional
governments.

 ترتيب يوزع ال�سلطة ب�صورة:الالمركزية الالمتناظرة
.غري مت�ساوية �أو متباينة بني حكومات الأقاليم املختلفة

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

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

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 خارج:الالمركزية
املركز على م�ؤ�س�سات �أخرى �أو م�ستويات �أخرى من احلكومة
 على م�ستوى الأقاليم �أو املحافظات �أو على امل�ستوى،�أو الإدارة
ً
مرتبطا
مفهوما
 وبالتايل تعترب الالمركزية. ًاملحلي مثلا
ً
: والعنا�صر الثالثة املحورية لالمركزية هي.باجلغرافيا
الالمركزية الإدارية والالمركزية ال�سيا�سية والالمركزية
.املالية

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

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

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

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

Dualism: The view of international
law that national and international legal
systems are distinct.

 ر�ؤية للقانون الدويل مفادها �أن النظم:االزدواجية
.القانونية الوطنية متمايزة عن النظم القانونية الدولية

Enforcement mechanisms: Laws or
arrangements that give officials the necessary
authority to ensure that constitutional
provisions are carried out.

 قوانني �أو ترتيبات متنح امل�س�ؤولني ال�سلطة:�آليات التنفيذ
.الالزمة ل�ضمان تنفيذ الن�صو�ص الد�ستورية
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Federal system: A system of government
made up of a federation of organizations or
states which maintain their own independent
powers but cede authority to a central
federal government in certain defined areas.
One level of government cannot unilaterally
change the existing distribution of powers
or exclusive competences at the sub-national
level. Any alteration of authority between
governmental levels requires the consent of
all affected levels.

 نظام حكم يت�ألف من احتاد م�ؤ�س�سات:النظام الفيدرايل
�أو واليات حتافظ على �صالحياتها اخلا�صة ولكن تتخلى عن
 وال.ال�سلطة �إىل حكومة فيدرالية مركزية يف جماالت حمددة
ميكن مل�ستوى واحد من احلكومة منفردًا تغيري التوزيع القائم
.لل�سلطات �أو االخت�صا�صات احل�صرية على امل�ستوى املحلي
و�أي تعديل لل�سلطة بني م�ستويات احلكم يتطلب موافقة كافة
.امل�ستويات املت�أثرة بهذا التعديل

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

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

Framework
constitutions:
Brief
constitutions that can be useful in establishing
firm protections of certain basic rights and
princi ples, while leaving many processes
and details to be determined later through
political or judicial processes.

 د�ساتري موجزة تفيد يف �إر�ساء �أليات:الد�ساتري الإطارية
حماية �صارمة حلقوق ومبادئ �أ�سا�سية معينة ويف الوقت نف�سه
ترتك العديد من العمليات والتفا�صيل لتتحدد الح ًقا من
.خالل عمليات �سيا�سية �أو ق�ضائية

Implied (derived) principles: Princi ples
not explicitly stated in the text of a constitution
that are often drawn from a perception of the
‘true meaning’ or spirit of the text.

 مبادئ غري من�صو�ص عليها:)مبادئ �ضمنية (م�شتقة
�صراحة يف ن�ص د�ستور معني وت�شتق غال ًبا من فهم«املعنى
.احلقيقي» لروح الن�ص

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

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

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

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

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

/ مقاعد خم�ص�صة لأقليات معينة و:مقاعد حمجوزة
 وينتخب �شاغلي هذه املقاعد.�أو ن�ساء يف الهيئة الت�شريعية
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
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Rule of law: A state of affairs whereby, or
a doctrine that holds that, no individual or
government is above the law and everyone
regardless of their social status is equal
before law. It is a condition in which every
member of society including its ruler accepts
the authority of the law.

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

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

 توزيع �سلطات الدولة بني خمتلف الفروع:ف�صل ال�سلطات
فرعا معي ًنا للحكم من ممار�سة
ً والفرقاء بطريقة متنع
.�سلطات ممنوحة ح�ص ًرا �إىل فرع �آخر

Women’s rights: Rights relating to women
such as equality in political and public life,
equality in employment, equality before the
law, and equality in marriage and family
relations.

 حقوق خا�صة بالن�ساء مثل امل�ساواة يف احلياة:حقوق املر�أة
ال�سيا�سية والعامة وامل�ساواة يف التوظيف وامل�ساواة �أمام
.القانون وامل�ساواة يف الزواج والعالقات الأ�سرية
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ملحة عن املؤلف
نورا هيدلينغ
ع�ضو �أ�سا�سي يف برنامج عمليات بناء الد�ساتري التابع للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات .يرتكز عملها
�أ�سا�س ًا على ابتكار الأدوات املعرفية .عملت يف ال�سابق باحثة يف جمال القانون االنتخابي والإ�صالح الق�ضائي
يف جامعة ميني�سوتا ومع وزارة اخلارجية الأمريكية �إ�ضافة �إىل وظائف �أخرى .كما عملت يف قطاع املنظمات
الالربحية وقطاع الرتبية .وهي حا�صلة على بكالوريو�س من جامعة تفت�س ودكتوراه يف القانون من كلية احلقوق
يف جامعة ميني�سوتا ،وهي ع�ضو يف هيئة حمامي والية ميني�سوتا .ح�صلت م�ؤخ ًرا على �شهادة ماج�ستري يف القانون
الأوروبي من جامعة �ستوكهومل حيث منحت جائزة القانون من مطبعة جامعة �أك�سفورد.
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ملحق :األحكام الدستورية والتشريعية املشار إليها ضمن هذا الفصل
تظهر هذه الن�صو�ص برتتيب الإ�شارة �إليها يف الهوام�ش اخلتامية ويف منت الف�صل .اقتب�ست الأحكام الد�ستورية
املدرجة هنا من م�شروع القانون الد�ستوري الدويل >،<http://www.servat.unibe.ch/icl/info.html
ما مل يذكر خالف ذلك.
املبد�أ  ،20اجلدول  4من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ،القانون رقم  200لعام 1993
يتمتع كل م�ستوى من احلكم مبا يكفي من ال�سلطات والوظائف الت�شريعية والتنفيذية لتمكينه من العمل بفعالية.
ويتم توزيع ال�سلطات بني م�ستويات احلكم املختلفة على �أ�سا�س يف�ضي �إىل اال�ستمرارية املالية عند كل م�ستوى من
م�ستويات احلكم و�إىل �إدارة عامة فعالة ،ويقر ب�ضرورة الوحدة الوطنية واال�ستقالل الإقليمي امل�شروع وي�شجعها
ويقر بالتنوع الثقايف.
املبد�أ  ،18اجلدول  4من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ،قانون رقم  200لعام  ،1993وفق ًا
لتعديله بالق�سم �(13أ) من قانون  2لعام .1994
يحدد الد�ستور ال�سلطات واحلدود والوظائف اخلا�صة باحلكومة الوطنية واحلكومات الإقليمية .تتطلب التعديالت
الد�ستورية ب�ش�أن تغيري ال�سلطات �أو احلدود �أو الوظائف �أو امل�ؤ�س�سات الإقليمية� ،إ�ضافة �إىل �أي �إجراءات �أخرى
حمددة يف الد�ستور فيما يخ�ص التعديالت الد�ستورية ،موافقة غالبية خا�صة من م�شرعي تلك الأقاليم� ،أو،
�إذا كان هناك جمل�س ت�شريعي ،موافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي املكون من ممثلي الأقاليم ،و�إذا كانت
التعديالت املعنية تخ�ص �أقاليم معينة ،ف�إنها تتطلب موافقة م�شرعي تلك الأقاليم كذلك .ويتوجب اتخاذ تدابري
للح�صول على وجهات نظر املجل�س الت�شريعي الإقليمي ب�ش�أن جميع التعديالت الد�ستورية املتعلقة ب�سلطات
وحدود ووظائف الإقليم.
من قانون رقم  ،1993/200الد�ستور امل�ؤقت جلمهورية جنوب �أفريقيا ،الق�سم 251
ميثل اعتماد هذا الد�ستور الأ�سا�س الآمن ل�شعب جمهورية جنوب �أفريقيا لتجاوز االنق�سامات وال�صراعات يف
املا�ضي ،والتي ت�سببت يف كثري من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وجتاهل كافة املبادئ الإن�سانية يف
ال�صراعات العنيفة ويف �إرث عميق من الكراهية واخلوف والإجرام والرغبة يف االنتقام.
ميكن اليوم تناول هذه الق�ضايا على �أ�سا�س �أن هناك حاجة للتفاهم ولي�س �إىل الث�أر ،وحاجة �إىل الإ�صالح ولي�س
�إىل االنتقام ،وحاجة �إىل فل�سفة �أوبونتو ولي�س �إىل عمل ي�ؤدي �إىل �ضحايا.
الف�صل (( )1املواد  )6-1من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا (د�ستور  1996ب�صيغته املعدلة
لعام )2007
املادة  1جمهورية جنوب �أفريقيا
جمهورية جنوب �أفريقيا دولة دميقراطية ذات �سيادة �أن�شئت على �أ�سا�س القيم التالية:
(�أ) الكرامة الإن�سانية ،وحتقيق امل�ساواة واالرتقاء بحقوق الإن�سان وحرياته.
(ب) حظر التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س.
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(ج) �سيادة الد�ستور وحكم القانون.
(د) االقرتاع العام للبالغني ،وال�سجل العام الوطني للناخبني ،واالنتخابات العادية ،ونظام احلكم دميقراطي
القائم على التعددية احلزبية ل�ضمان امل�ساءلة وال�شفافية والعالنية.
املادة � 2سيادة الد�ستور
هذا الد�ستور هو القانون الأعلى للجمهورية؛ وعليه ف�إن �أي قانون �أو �إجراء يتعار�ض معه يعترب باط ًال ،ويجب
الوفاء بااللتزامات التي يفر�ضها الد�ستور.
املادة  3املواطنة
(((1تكون هناك مواطنة م�شرتكة لدولة جنوب �أفريقيا.
(((2كل املواطنني �سوا�سية:
(�أ) يف التمتع بحقوق املواطنة ومزاياها وفوائدها.
(ب) يف االلتزام بواجبات املواطنة وم�س�ؤولياتها.
ين�ص الت�شريع الوطني على اكت�ساب املواطنة واحلرمان منها وا�ستعادتها.
املادة  4الن�شيد الوطني
يتوىل الرئي�س حتديد الن�شيد الوطني للجمهورية مبوجب مر�سوم �صادر عنه.
املادة  5العلم الوطني
العلم الوطني للجمهورية يحمل اللون الأ�سود والذهبي والأخ�ضر والأبي�ض والأحمر والأزرق ،كما هو مو�ضح
ومر�سوم يف اجلدول .1
املادة  6اللغات
(((1اللغات الر�سمية للجمهورية هي �سيبيدي� ،سي�سوثو� ،سيت�سوانا� ،سواتي ،فيندا ،ت�سونغا ،الأفريكانية،
الإجنليزية ،نيدبيلي ،خو�سا وزولو.
ً
(((2اعرتاف ًا بت�ضا�ؤل ا�ستخدام ومكانة لغات ال�سكان الأ�صليني من �أبناء ل�شعبنا تاريخيا ،يتعني على الدولة
اتخاذ تدابري عملية و�إيجابية لرفع مكانة وتعزيز ا�ستخدام هذه اللغات.
(((3يجوز للحكومات الوطنية واملحلية ا�ستخدام لغات ر�سمية خا�صة لأغرا�ض احلكم ،مع الأخذ بعني االعتبار
اال�ستخدام والتطبيق العملي والتكلفة والظروف الإقليمية والتوازن بني احتياجات وتف�ضيالت لل�سكان ككل
�أو يف الأقاليم املعنية؛ �شريطة �أنه ال يجوز للحكومة الوطنية �أو الإقليمية اعتماد لغة ر�سمية واحدة فقط.
وينبغي على البلديات �أن ت�ضع يف اعتبارها ا�ستخدام وتف�ضيالت ال�سكان للغات.
(((4يجب على احلكومات الوطنية والإقليمية ،عن طريق ال�سبل الت�شريعية وغريها ،تنظيم ومراقبة ا�ستخدام
تلك احلكومات للغات الر�سمية .ودون التقليل من �ش�أن الأحكام الواردة يف الق�سم الفرعي ( ،)2يجب �أن
تتمتع كافة اللغات الر�سمية بتقدير متكافئ و�أن حتظى مبعاملة من�صفة.
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(((5ينبغي على جلنة لغة جنوب �أفريقيا املوحدة القيام مبا يلي:
(�أ) تعزيز و�إن�شاء ظروف لتنمية وا�ستخدام:
1 )1كافة اللغات الر�سمية
2 )2لغات اخلوي وناما و�سان
3 )3لغة الإ�شارة.
(ب) تعزيز و�ضمان احرتام جميع اللغات ،مبا فيها الأملانية واليونانية والكوجاراتية والهندية والربتغالية
ولغة التاميل والتيلوجو الأردو واللغات الأخرى التي ي�شيع ا�ستخدامها يف جمهورية جنوب �أفريقيا� ،إىل جانب
اللغات العربية والعربية وال�سن�سكريتية وغريها من اللغات امل�ستخدمة لأغرا�ض دينية.
املادة  5من د�ستور جمهورية تركيا (د�ستور  1982ب�صيغته املعدلة لعام )2007
الأهداف والواجبات الأ�سا�سية للدولة
الأهداف والواجبات الأ�سا�سية للدولة هي :احلفاظ على ا�ستقالل ووحدة الأمة الرتكية ،وعدم قابليتها لتجزئة
�أو تق�سيم البالد ،واحلفاظ على اجلمهورية والدميقراطية ،و�ضمان الرفاه وال�سالم وال�سعادة للفرد واملجتمع؛
وال�سعي من �أجل �إزالة العقبات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي تقيد احلقوق واحلريات الأ�سا�سية
للفرد بطريقة تتنافى مع مبادئ العدالة والدولة املدنية االجتماعية التي حتكمها �سيادة القانون ،وتوفري ال�شروط
الالزمة لتنمية وجود الفرد املادي والروحي.
املادة  37من د�ستور جمهورية الهند (د�ستور  1950ب�صيغته املعدلة لعام )1995
اجلزء الرابع من املبادئ التوجيهية ل�سيا�سة الدولة
ال يجوز لأي حمكمة فر�ض تنفيذ الأحكام الواردة يف هذا اجلزء ،بيد �أن املبادئ الواردة هنا تعد �أ�سا�سية يف حكم
البالد ومن واجب الدولة تطبيق تلك املبادئ عند �سن القوانني.
املادة  45من د�ستور جمهورية الهند (د�ستور  1950ب�صيغته املعدلة لعام )1995
جمانية و�إلزامية التعليم للأطفال
ينبغي على الدولة �أن تبذل كل ما و�سعها لتوفري ،يف غ�ضون فرتة ع�شرة �أعوام من بدء العمل بالد�ستور ،التعليم
املجاين والإلزامي جلميع الأطفال حتى يكملوا �أربعة ع�شر عام ًا.
(الحظ �أنه مت تعديل هذا احلكم)
املادة  3من د�ستور االحتاد الرو�سي ()1993
((�(1شعب االحتاد الرو�سي متعدد اجلن�سيات هو و�سيلة ال�سيادة وامل�صدر الوحيد لل�سلطة يف االحتاد الرو�سي.
(((2ميار�س �شعب االحتاد الرو�سي �سلطته مبا�شرة ،وكذلك من خالل وحدات �سلطة الدولة واحلكم الذاتي
املحلي.
(((3تعد اال�ستفتاءات ال�شعبية واالنتخابات التج�سيد املبا�شر الأعلى ل�سلطة ال�شعب.
(((4ال يجوز لأي فرد �أن ين�سب لنف�سه �أي �سلطة يف االحتاد الرو�سي .وتتم مقا�ضاة �أي حماولة لال�ستحواذ على
ال�سلطة �أو اال�ستيالء على ال�سلطة مبوجب القانون الفيدرايل.
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املادة  7من د�ستور جمهورية تيمور ال�شرقية الدميقراطية (*)2002
املادة  7حق االقرتاع العام ونظام التعدد احلزبي
(((1ميار�س ال�شعب ال�سلطة ال�سيا�سية من خالل االقرتاع العام احلر املتكافئ املبا�شر ال�سري الدوري ،وكذلك
من خالل الأ�شكال الأخرى املحددة يف الد�ستور.
(((2تث ّمن الدولة م�شاركة الأحزاب ال�سيا�سية للتعبري املنظم عن الإرادة ال�شعبية وامل�شاركة الدميقراطية
للمواطنني يف حكم البالد.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.constitutionnet.org> :
من املادة  200وديباجة د�ستور جمهورية رواندا (*)2003
املادة 200
يعترب �أي قانون يتعار�ض مع هذا الد�ستور باط ًال والغياً.
الديباجة
يتم �إقرار هذا الد�ستور ،عرب اال�ستفتاء ال�شعبي ،باعتباره القانون الأعلى جلمهورية رواندا.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://mhc.gov.rw> :
املادة  6من د�ستور مملكة تايالند ()1997
ميثل الد�ستور القانون الأعلى للدولة .و�إن �أحكام �أي قانون �أو قاعدة �أو الئحة تتعار�ض هذا الد�ستور �أو غري
متوافقة معه تعد غري قابلة للتنفيذ.
املادة  60من د�ستور جمهورية الربازيل االحتادية (د�ستور  1988ب�صيغته املعدلة لعام )1993
تعديل الد�ستور
( )0ميكن تعديل الد�ستور بناء على اقرتاح مقدم من:
	�أو ًال :ما ال يقل عن ثلث �أع�ضاء جمل�س ال�شعب �أو جمل�س ال�شيوخ الفيدرايل.
ثاني ًا :رئي�س اجلمهورية.
ثالث ًا� :أكرث من ن�صف اجلمعيات الت�شريعية للوحدات الفيدرالية ،حيث تعرب كل منها عن نف�سها ب�أغلبية
�أع�ضائها.
( )1ال يجوز تعديل الد�ستور �أثناء التدخل الفيدرايل �أو يف حالة الدفاع �أو حالة احل�صار.
( )2تتم مناق�شة االقرتاح والت�صويت عليه يف جمل�س ال�شيوخ ،يف دورتني ،ويتم اعتباره حمل موافقة يف حال
ح�صوله على ثالثة �أخما�س �أ�صوات الأع�ضاء يف كلتا الدورتني.
( )3يتم �سن �أي تعديالت د�ستورية من قبل اللجان الرئا�سية ملجل�س النواب وجمل�س ال�شيوخ الفيدرايل ،مع رقم
مت�سل�سل منا�سب.
( )4ال تتم مناق�شة �أي قرار ب�ش�أن اقرتاح لتعديل الد�ستور يهدف �إىل الق�ضاء على:
	�أ) الهيئة الفيدرالية للدولة؛
ب) االقرتاع املبا�شر ال�سري العام الدوري؛
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ج) الف�صل بني فروع احلكم؛
د) احلقوق وال�ضمانات الفردية.
( )5ال يجوز طرح مو�ضوع مت تناوله �ضمن اقرتاح تعديل وقوبل بالرف�ض �أو اعترب خمت ًال يف اقرتاح تعديل �آخر
يف نف�س الدورة الت�شريعية.
املادة  79من القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا االحتادية (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة لعام
)2006
تعديل القانون الأ�سا�سي
( )1ال يجوز تعديل هذا الد�ستور �إال مبوجب ت�شريعات تن�ص �صراحة على تعديل �أو ا�ستكمال ن�ص الد�ستور.
وفيما يخ�ص املعاهدات الدولية املعنية بت�سوية �سلمية� ،أو الإعداد لت�سوية �سلمية� ،أو الق�ضاء على نظام
احتالل �أو التي تهدف �إىل خدمة الدفاع عن اجلمهورية االحتادية ،يكفي ،لغر�ض �إي�ضاح �أن �أحكام هذا
الد�ستور ال حتول دون �إبرام وتطبيق مثل تلك املعاهدات� ،أن يتم تفعيل ن�ص مكمل لن�ص هذا الد�ستور
يقت�صر على مثل هذا الإي�ضاح املطلوب.
( )2تتطلب مثل هذه الت�شريعات موافقة ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب (البوند�ستاغ) وثلثي �أ�صوات �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ (البوند�سرات).
( )3جميع التعديالت الد�ستورية التي ت�ؤثر على تق�سيم االحتاد �إىل واليات [� ]Länderأو امل�شاركة على مبد�أ
الواليات يف الت�شريع �أو املبادئ الأ�سا�سية الواردة يف املواد من  1حتى  ،20تعد جميعها غري مقبولة.
من املادة  5من د�ستور البو�سنة والهر�سك ()1995
تتكون الهيئة الرئا�سية للبو�سنة والهر�سك من ثالثة �أع�ضاء :ع�ضو بو�سني وع�ضو كرواتي يتم انتخابهما مبا�شرة
من �إقليم احتاد البو�سنة والهر�سك ،وع�ضو �صربي يتم انتخابه مبا�شرة من �أرا�ضي اجلمهورية ال�صربية.
املادة  51من د�ستور باك�ستان (د�ستور  1973ب�صيغته املعدلة لعام *)2004
 )51اجلمعية الوطنية.
( )1يجب �أن يكون هناك ثالثمائة واثنان و�أربعون مقعد ًا لأع�ضاء اجلمعية الوطنية ،مبا يف ذلك املقاعد
املخ�ص�صة للمر�أة وغري امل�سلمني.
( )2يحق لل�شخ�ص الت�صويت �إذا –
(�أ) كان مواطن ًا باك�ستاني ًا؛
(ب) ال يقل عمره عن ثمانية ع�شر عام ًا؛
(ج) يظهر ا�سمه يف القوائم االنتخابية؛
(د) مل تقرر �أي حمكمة خمت�صة �أنه فاقد لقواه العقلية.
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( )1يتم تخ�صي�ص مقاعد اجلمعية الوطنية امل�شار �إليها يف الفقرة ( ،)1با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف
الفقرة ( ،)4لكل �إقليم واملناطق القبلية اخلا�ضعة للإدارة الفيدرالية والعا�صمة الفيدرالية على النحو
التايل:
بلو�ش�ستان
خيرب ب�شتونخوا
البنجاب
ال�سند
املناطق القبلية اخلا�ضعة للإدارة الفيدرالية
العا�صمة الفيدرالية
الإجمايل

املقاعد العامة
14
35
148
61
12
2
272

الن�ساء
3
8
35
14
60

الإجمايل
17
43
183
75
12
2
332

(�	)2إ�ضافة �إىل عدد املقاعد امل�شار �إليه يف الفقرة (� ،)3سيتم تخ�صي�ص ع�شرة مقاعد يف اجلمعية الوطنية
لغري امل�سلمني.
( )3يتم تخ�صي�ص مقاعد اجلمعية الوطنية لكل �إقليم وللمناطق القبلية اخلا�ضعة للإدارة الفيدرالية والعا�صمة
الفيدرالية على �أ�سا�س التعداد ال�سكاين وفق ًا لآخر �إح�صاء ر�سمي معلن.
( )4لغر�ض انتخابات اجلمعية الوطنية-
(�أ) تكون الدوائر االنتخابية على املقاعد العامة دوائر انتخابية �إقليمية مبمثل واحد ويتم انتخاب
الأع�ضاء ل�شغل تلك املقاعد عن طريق االقرتاع احلر املبا�شر وفق ًا للقانون؛
(ب) يعد كل �إقليم دائرة انتخابية واحدة لكافة املقاعد املخ�ص�صة للمر�أة واملعينة للأقاليم املعنية
مبوجب الفقرة ()3؛
(ج) يجب �أن تكون الدائرة االنتخابية جلميع املقاعد املخ�ص�صة لغري امل�سلمني البلد كله؛
(د) يتم انتخاب �أع�ضاء املقاعد املخ�ص�صة للمر�أة والتي تخ�ص�ص لإقليم ما مبوجب الفقرة ( )3وفق ًا
للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم الأحزاب ال�سيا�سية للمر�شحني على �أ�سا�س العدد
الكلي للمقاعد العامة التي يح�صل عليها كل حزب �سيا�سي من الإقليم املعني يف اجلمعية الوطنية؛
�شريطة �إنه لغر�ض هذه الفقرة الفرعية يجب �أن يكون العدد الإجمايل للمقاعد العامة التي يفوز
بها حزب �سيا�سي مت�ضمن ًا مر�شح �أو مر�شحي الإعادة امل�ستقلني الذين يحق لهم االن�ضمام �إىل
حزب �سيا�سي يف غ�ضون ثالثة �أيام من ن�شر �أ�سماء مر�شحي الإعادة يف اجلريدة الر�سمية؛
(هـ) يتم انتخاب �أع�ضاء املقاعد املخ�ص�صة لغري امل�سلمني والتي تخ�ص�ص لإقليم ما مبوجب الفقرة ()3
وفق ًا للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم الأحزاب ال�سيا�سية للمر�شحني على �أ�سا�س العدد
الكلي للمقاعد العامة التي يح�صل عليها كل حزب �سيا�سي من الإقليم املعني يف اجلمعية الوطنية؛
�شريطة �إنه لغر�ض هذه الفقرة الفرعية يجب �أن يكون العدد الإجمايل للمقاعد العامة التي يفوز بها
حزب �سيا�سي مت�ضمن ًا مر�شح �أو مر�شحي الإعادة امل�ستقلني الذين يحق لهم االن�ضمام �إىل حزب
�سيا�سي يف غ�ضون ثالثة �أيام من ن�شر �أ�سماء مر�شحي الإعادة يف اجلريدة الر�سمية؛
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.pakistani.org> :
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املادة  125من الد�ستور الدائم جلمهورية العراق ()2005
ي�ضمن هذا الد�ستور احلقوق الإدارية وال�سيا�سية والثقافية والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان ،والكلدان
والآ�شوريني ،و�سائر املكونات الأخرى ،وينظم ذلك بقانون.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://aceproject.org> :
املادة  8من الد�ستور الفيدرايل لالحتاد ال�سوي�سري (د�ستور  1999ب�صيغته املعدلة لعام )2010
امل�ساواة
(((1جميع النا�س مت�ساوون �أمام القانون.
(((2ال يجوز التمييز �ضد �أي �شخ�ص ،وال�سيما على �أ�سا�س املن�ش�أ �أو العرق �أو اجلن�س �أو العمر �أو اللغة �أو املركز
االجتماعي �أو طريقة احلياة �أو املعتقدات الدينية �أو الفل�سفية �أو ال�سيا�سية� ،أو ب�سبب الإعاقة اجل�سدية
�أو الذهنية .
(((3يتمتع الرجال والن�ساء بحقوق مت�ساوية .وين�ص القانون على امل�ساواة القانونية والفعلية ،وخا�صة �ضمن الأ�سرة
و�أثناء التعليم ويف مكان العمل .ويحق للرجل واملر�أة احل�صول على نف�س الأجر نظري عمل بنف�س القيمة.
(((4ين�ص القانون على تدابري للق�ضاء على ال�سلبيات التي يعانيها املعاقون.
املادة  48من د�ستور باراغواي ()1992
ب�ش�أن امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملر�أة
الرجال والن�ساء مت�ساوون يف احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية .وتعمل الدولة على تهيئة الظروف
املواتية و�إيجاد الآليات الالزمة لتحقيق تلك امل�ساواة وتفعليها عن طريق �إزالة العقبات التي حتول دون حتقيق
ذلك ،وكذلك من خالل تعزيز م�شاركة املر�أة يف كافة قطاعات احلياة الوطنية.
املادة  63من الد�ستور امل�ؤقت جلمهورية نيبال الفيدرالية الدميقراطية (*2007 ،)2063
ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية
(((1تُ�شكل ،مبوجب �أحكام هذا الد�ستور ،جمعية ت�أ�سي�سية ل�صياغة د�ستور جديد من قبل ال�شعب النيبايل.
(((2بعد بدء �سريان هذا الد�ستور ،تجُ رى انتخابات الختيار �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية يف التاريخ الذي حتدده
حكومة نيبال.
(((3تتكون اجلمعية الت�أ�سي�سية من  425ع�ضو ًا ينتخب منهم � 409أع�ضاء عن طريق نظام انتخابي خمتلط،
ويجوز تعيني  16ع�ضو ًا ،على النحو املن�صو�ص عليه يف القانون-:
(�أ) يتم انتخاب � 205أع�ضاء من بني املر�شحني املنتخبني على �أ�سا�س نظام الفائز الأول (الأكرث
�أ�صوات ًا) من كل دائرة انتخابية وفق ًا للقانون ال�سائد قبل بدء �سريان هذا الد�ستور.
(ب) يتم انتخاب � 204أع�ضاء مبوجب النظام االنتخابي الن�سبي على �أ�سا�س الأ�صوات التي متنح
للأحزاب ال�سيا�سية ،مع اعتبار البالد ب�أكملها دائرة انتخابية واحدة.
(ج) ير�شح جمل�س الوزراء امل�ؤقت  16ع�ضو ًا ،على �أ�سا�س الإجماع ،من بني �شخ�صيات بارزة يف احلياة
الوطنية.
(((4ي�ؤخذ مبد�أ ال�شمولية بعني االعتبار عند اختيار املر�شحني من قبل الأحزاب ال�سيا�سية مبوجب الفقرة الفرعية
(�أ) من البند (� )3أعاله ،وكذلك �إبان �إعداد قائمة املر�شحني مبوجب الفقرة الفرعية (ب) �أعاله ،كما
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ينبغي على الأحزاب ال�سيا�سية �ضمان التمثيل الن�سبي للمر�أة والداليت والقبائل امل�ضطهدة /قبائل ال�سكان
الأ�صليني والفئات املتخ ّلفة واملادهي�سي واملجموعات الأخرى على النحو املن�صو�ص عليه يف القانون.
(((5وبغ�ض النظر عما تن�ص عليه هذه الفقرة ،يف حالة املر�أة ،يجب �أن يتم توفري ثلث التمثيل على الأقل عن
طريق �إ�ضافة عدد مرات الرت�شح مبوجب الفقرة الفرعية (�أ) من البند (� )3إىل التمثيل الن�سبي مبوجب
الفقرة الفرعية (ب) من البند (.)3
ً
(((6يتم انتخاب �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية من خالل االقرتاع ال�سري ،وفقا للقانون.
(((7لغر�ض انتخاب �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية ،يحق لكل مواطن نيبايل بلغ الثامنة ع�شر من العمر يف نهاية
ماجن�سري 15( 2063 ،دي�سمرب  )2006الت�صويت مبوجب القانون.
(((8مبوجب �أحكام تلك املادة ،يتم تنظيم انتخاب �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية و�ش�ؤون �أخرى ذات �صلة على
النحو املن�صو�ص عليه يف القانون.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.constitutionnet.org> :
املواد  76و 82من د�ستور جمهورية رواندا (*)2003
املادة 76
يتكون جمل�س النواب من ثمانني ( )80ع�ضو ًا على النحو التايل:
(((1يتم انتخاب ثالثة وخم�سون ( )53وفق ًا لأحكام املادة  77من هذا الد�ستور.
((�(2أربع وع�شرون ( )24امر�أة :اثنتان من كل �إقليم ومدينة كيجايل .يتم انتخابهن من قبل جمعية م�شرتكة
تتكون من �أع�ضاء جمال�س الإقليم املعني �أو البلدية �أو البلدة �أو مدينة كيجايل و�أع�ضاء اللجان التنفيذية
ملنظمات املر�أة على م�ستويات الأقاليم ومدينة كيجايل واملقاطعات والبلديات والبلدات والقطاعات.
(((3يتم انتخاب ع�ضوين ( )2من قبل املجل�س القومي لل�شباب.
(((4يتم انتخاب ع�ضو واحد ( )1من قبل احتاد جمعيات املعاقني.
املادة 82
يتكون جمل�س ال�شيوخ من �ستة وع�شرين ( )26ع�ضو ًا وتبلغ مدة دورتهم النيابية ثماين (� )8سنوات على �أن
يخ�ص�ص للمر�أة ثالثني يف املائة ( )%30على الأقل من هذه املقاعد .عالوة على ذلك ،ي�صبح ر�ؤ�ساء الدولة
ال�سابقون �أع�ضاء يف جمل�س ال�شيوخ بناء على طلبهم على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة  4من هذه املادة.
يتم انتخاب �أو تعيني ه�ؤالء الأع�ضاء ال�ستة والع�شرين ( )26على النحو التايل:
(((1اثنا ع�شر ( )12ع�ضو ًا ميثلون كافة الأقاليم ومدينة كيجايل يتم انتخابهم بوا�سطة االقرتاع ال�سري من
قبل �أع�ضاء اللجان التنفيذية للقطاعات والأقاليم والبلديات وجمال�س البلدات �أو املدن ومدينة كيجايل.
(((2ثمانية (� )8أع�ضاء يعينهم رئي�س اجلمهورية الذي ي�ضمن متثيل املجتمعات امله ّم�شة تاريخي ًا.
((�(3أربعة (� )4أع�ضاء يعينهم منتدى املنظمات ال�سيا�سية.
(((4حما�ضر جامعي واحد ( )1بدرجة �أ�ستاذ م�ساعد على الأقل �أو باحث منتخب من قبل الفريق الأكادميي
والبحثي للجامعات واملعاهد العامة للتعليم العايل.
(((5حما�ضر جامعي واحد ( )1بدرجة �أ�ستاذ م�ساعد على الأقل �أو باحث منتخب من قبل الفريق الأكادميي
والبحثي للجامعات واملعاهد اخلا�صة للتعليم العايل.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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يجب على الهيئات امل�س�ؤولة عن تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ مراعاة الوحدة الوطنية والتمثيل املت�ساوي للرجل
واملر�أة.
ر�ؤ�ساء الدولة ال�سابقني الذين �أكملوا ب�شرف مدة حكمهم �أو تقدموا با�ستقاالتهم طواعية من منا�صبهم ي�صبحون
�أع�ضاء يف جمل�س ال�شيوخ عن طريق تقدمي طلب �إىل املحكمة العليا.
تتوىل املحكمة العليا البت يف �أي نزاع ين�ش�أ فيما يتعلق بتطبيق املادتني  82و 83من هذا الد�ستور.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://mhc.gov.rw>:
املادة  37من د�ستور دولة الأرجنتني ()1994
(((1ي�ضمن هذا الد�ستور املمار�سة الكاملة للحقوق ال�سيا�سية مبا يتفق مع مبد�أ ال�سيادة العامة ومع القوانني
امل�شتقة منه .يكون االقرتاع عام ًا ومتكافئ ًا و�سري ًا و�إلزامي ًا.
((�(2ضمان امل�ساواة الفعلية يف الفر�ص املتاحة للرجال والن�ساء ل�شغل املنا�صب االنتخابية واحلزبية عن طريق
اتخاذ �إجراءات �إيجابية عند تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية والنظام االنتخابي.
املادة  )1( 106من د�ستور جمهورية باك�ستان الإ�سالمية (د�ستور  1973ب�صيغته املعدلة لعام
*)2004
املادة  :106د�ستور اجلمعيات املحلية
(((1تتكون كل جمعية حملية من مقاعد عامة ومقاعد خم�ص�صة للمر�أة ولغري امل�سلمني على النحو املحدد �أدناه:
الإجمايل
غري امل�سلمني
املر�أة
املقاعد العامة
65
3
11
51
بلو�ش�ستان
124
3
22
99
خيرب ب�شتونخوا
371
8
66
297
البنجاب
168
9
29
130
ال�سند
(((2يحق لل�شخ�ص االنتخاب �إذا:
(�أ) كان مواطن ًا باك�ستاني ًا؛
(ب) ال يقل عمره عن ثمانية ع�شر عاما ً؛
(ج) يظهر ا�سمه يف القوائم االنتخابية؛
(د) مل تقرر �أي حمكمة خمت�صة �أنه فاقد لقواه العقلية؛
(((3لغر�ض انتخابات اجلمعية املحلية –
(�أ) تكون الدوائر االنتخابية على املقاعد العامة دوائر انتخابية �إقليمية مبمثل واحد ويتم انتخاب الأع�ضاء
ل�شغل تلك املقاعد عن طريق االقرتاع احلر املبا�شر وفق ًا للقانون؛
(ب) يعد كل �إقليم دائرة انتخابية واحدة لكافة املقاعد املخ�ص�صة للمر�أة واملعينة للأقاليم املعنية مبوجب
الفقرة ()1؛
(ج) يتم انتخاب �أع�ضاء املقاعد املخ�ص�صة للمر�أة والتي تخ�ص�ص لإقليم ما مبوجب الفقرة ( )1وفق ًا
للقانون من خالل نظام التمثيل الن�سبي لقوائم الأحزاب ال�سيا�سية للمر�شحني على �أ�سا�س العدد الكلي
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للمقاعد العامة التي يح�صل عليها كل حزب �سيا�سي من الإقليم املعني يف اجلمعية املحلية؛ وذلك
�شريطة �أنه لغر�ض تلك الفقرة الفرعية ،يكون العدد الإجمايل للمقاعد العامة التي فاز بها احلزب
ال�سيا�سي مت�ضمن ًا املر�شح �أو املر�شحني امل�ستقلني املعادين الذين يحق لهم االن�ضمام �إىل مثل هذا
احلزب ال�سيا�سي يف غ�ضون ثالثة �أيام من ن�شر يف ال�صحيفة الر�سمية لأ�سماء املر�شحني املعادين.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط ><http://www.pakistani.org
املادة  40من الد�ستور ال�سيا�سي لكولومبيا ( 1991وفق ًا لتعديله عام *)2005
املادة  .40يحق لأي مواطن امل�شاركة يف �إن�شاء وممار�سة ومراقبة ال�سلطة ال�سيا�سية .ولي�سري مفعول هذا
املر�سوم ،يحق للمواطن:
(((1الت�صويت واالنتخاب.
(((2امل�شاركة يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة واال�ستطالعات العامة وامل�شاورات العامة وغري ذلك
من �أ�شكال امل�شاركة الدميقراطية.
(((3تكوين الأحزاب �أو احلركات �أو اجلماعات ال�سيا�سية دون قيود ،وامل�شاركة بحرية يف تلك الكيانات
ون�شر �أفكارها وبراجمها.
((�(4إلغاء تفوي�ض املنتخبني يف احلاالت التي تقت�ضي ذلك وعلى النحو املن�صو�ص عليه يف الد�ستور
والقانون.
(((5العمل يف الهيئات العامة.
(((6تقدمي �إجراءات عامة دفاع ًا عن الد�ستور والقانون.
((�(7شغل منا�صب عامة ،با�ستثناء املواطنني الكولومبيني الذين يحملون جن�سيتني� ،سواء حاملي اجلن�سية
بامليالد �أو املجن�سني .يقوم القانون بتنظيم ذلك اال�ستثناء ويحدد احلاالت التي ي�سري عليها.
ت�ضمن ال�سلطات امل�شاركة الفعالة واملتكافئة للمر�أة يف منا�صب �صنع القرار بالإدارة العامة.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط ><http://confinder.richmond.edu
املادة  33من د�ستور جمهورية بولندا ()1997
(((1يتمتع الرجل واملر�أة بحقوق مت�ساوية يف حياة �أ�سرية و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية يف جمهورية بولندا.
(((2يتمتع الرجل واملر�أة بحقوق مت�ساوية ،وال�سيما فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والرتقي ،كما يحق لهما
احل�صول على راتب متكافئ نظري العمل مت�شابه القيمة ،وكذلك احلق يف الت�أمني االجتماعي و�شغل
املنا�صب واحل�صول على درجات ال�شرف العامة والأو�سمة.
الف�صل ال�ساد�س (العمال والت�أمني االجتماعي) ،املادة �( 123أ)( )7يف الد�ستور ال�سيا�سي
للواليات املتحدة املك�سيكية (د�ستور  1917ب�صيغته املعدلة لعام *)2007
يتمتع كل �شخ�ص باحلق يف العمل على نحو يحفظ له كرامته ويعود بالفائدة على جمتمعه ،و�سعي ًا لدعم مثل هذا
احلق ،يلزم تعزيز �إيجاد فر�ص التوظيف وتنظيم العمل حتت �إطار القانون.
وفق ًا لأحكام هذه املادة ،يقوم جمل�س النواب ب�سن قوانني العمل التي تعنى بتنظيم:
عقود العمل ،مبا فيها تلك التي يكون فيها العمال �أو املوظفون �أو العمال املحليون �أو احلرفيون �أطراف ًا يف العقد،
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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حمددين ما يلي:
(((1ت�أكيد مبد�أ ت�ساوي املكاف�آت املقدمة للرجال وال�سيدات من العمال نظري العمل مت�ساوي القيمة دون
�أدنى متييز بناء على النوع �أو القومية.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط ، <http://biblio.juridicas.unam.mx;> :ترجمة :كارلو�س برييز فازكويز.
املادة  11من د�ستور الإكوادور (*)2008
تخ�ضع ممار�سة احلقوق للمبادئ التالية:
(((1يجوز ممار�سة احلقوق وتعزيزها ودعمها ب�صورة فردية �أو جماعية �أمام ال�سلطات املخت�صة؛ حيث
يتعني على تلك ال�سلطات �ضمان تطبيق تلك احلقوق.
(((2جميع الأ�شخا�ص �سوا�سية ويجب �أن يتمتعوا بذات احلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات.
ال يجوز التمييز �ضد �أي �شخ�ص على �أ�سا�س االنتماء العرقي �أو حمل امليالد �أو العمر �أو النوع �أو الهوية اجلن�سية �أو
الهوية الثقافية �أو احلالة املدنية �أو اللغة �أو الدين �أو املذهب الأيديولوجي �أو االنتماء ال�سيا�سي �أو ال�سجل القانوين
�أو الو�ضع االجتماعي-االقت�صادي �أو و�ضع الهجرة �أو التوجه اجلن�سي �أو احلالة ال�صحية �أو الإ�صابة بفريو�س
نق�ص املناعة املكت�سب �أو الإعاقة �أو االختالف البدين �أو �أي �صفة مميزة �أخرى� ،سواء كانت �شخ�صية �أو جماعية،
م�ؤقتة �أو دائمة ،وميكن �أن ت�ستهدف احلقوق �أو ت�ؤدي �إىل االنتقا�ص منها �أو �إلغاء االعرتاف بها �أو التمتع بها �أو
ممار�ستها .وتخ�ضع كافة �أ�شكال التمييز للعقوبة مبوجب القانون.
تتخذ الدولة تدابري �إجرائية �إيجابية تهدف �إىل م�ساندة حتقيق امل�ساواة الفعلية ل�صالح حاملي احلقوق الذين
يتعر�ضون للتمييز �ضدهم وعدم امل�ساواة.
*متت �إعادة الطباعة من ومتاح من قاعدة البيانات ال�سيا�سية الأمريكية
><http://pdba.georgetown.edu/

املادة  75من د�ستور جمهورية كو�ستاريكا (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة لعام )2003
الكاثوليكية الرومانية الر�سولية هي الدين الر�سمي للدولة ،والتي ت�سهم من جانبها يف دعم هذا الدين مع
عدم حظر املمار�سة احلرة داخل اجلمهورية لكافة العبادات الأخرى التي ال تتعار�ض مع الأخالقيات العامة �أو
الأعراف ال�صاحلة.
املادة  2من د�ستور مملكة الرنويج (د�ستور  1814ب�صيغته املعدلة لعام )1996
(((1جميع قاطني اململكة لديهم احلق يف ممار�سة دينهم بحرية تامة.
(((2تظل الديانة الإجنيلية-اللوثرية هي الديانة الر�سمية للدولة .ويلتزم ال�سكان املعتنقون لهذه الديانة بتن�شئة
�أبنائهم عليها.
املادة  2من د�ستور جمهورية العراق (*)2005
�أو ًال :الإ�سالم دين الدولة الر�سمي وهو م�صدر �أ�سا�س للت�شريع:
(�أ) ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع ثوابت �أحكام الإ�سالم.
(ب) ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع مبادئ الدميقراطية.
(ج) ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع احلقوق واحلريات الأ�سا�سية الواردة يف هذا الد�ستور.
ثاني ًا :ي�ضمن هذا الد�ستور احلفاظ على الهوية الإ�سالمية لغالبية ال�شعب العراقي ،كما وي�ضمن كامل احلقوق
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الدينية جلميع الأفراد يف حرية العقيدة واملمار�سة الدينية ،كامل�سيحيني ،وااليزديني ،وال�صابئة املندائيني.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط ><http://www.uniraq.org
الف�صل  ،11املادة  29من د�ستور جمهورية �إندوني�سيا ( 1945وفق ًا لتعديله يف )2002
(((1تقوم الدولة على الإميان باهلل الواحد الأحد.
ً
(((2ت�ضمن الدولة جلميع الأ�شخا�ص حرية العبادة ،كل وفقا لدينه �أو معتقداته.
املادة الأوىل من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية (د�ستور  1958ب�صيغته املعدلة لعام )2008
(((1فرن�سا جمهورية علمانية دميقراطية اجتماعية غري قابلة للتجزئة ،تكفل م�ساواة جميع املواطنني �أمام
القانون دون متييز يقوم على الأ�صل �أو العرق �أو الدين ،و حترتم جميع املعتقدات .وتنظيمها ال مركزي.
(((2ي�ضمن القانون امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف تقلد الواليات االنتخابية والوظائف االنتخابية وكذا
ممار�سة امل�س�ؤوليات املهنية واالجتماعية.
املادة  81من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية*
(((1لكل �إن�سان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين .وي�شمل ذلك حريته يف �أن يدين بدين ما ،وحريته يف
اعتناق �أي دين �أو معتقد يختاره ،وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد و�إقامة ال�شعائر واملمار�سة
والتعليم ،مبفرده �أو مع جماعة ،و�أمام امللأ �أو على حدة.
(((2ال يجوز تعري�ض �أحد لإكراه من �ش�أنه �أن يخل بحريته يف �أن يدين بدين ما� ،أو بحريته يف اعتناق �أي دين
�أو معتقد يختاره.
(((3ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده� ،إال للقيود التي يفر�ضها القانون والتي تكون
�ضرورية حلماية ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين
وحرياتهم الأ�سا�سية.
(((4تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية الآباء� ،أو الأو�صياء عند وجودهم ،يف ت�أمني تربية
�أوالدهم ديني ًا وخلقي ًا وفقا لقناعاتهم اخلا�صة.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط ><http://www.ohchr.org
املادة  27من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية *
ال يجوز ،يف الدول التي توجد فيها �أقليات �إثنية �أو دينية �أو لغوية� ،أن يحرم الأ�شخا�ص املنت�سبون �إىل الأقليات
املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلا�صة �أو املجاهرة بدينهم و�إقامة �شعائره �أو ا�ستخدام لغتهم ،باال�شرتاك مع
الأع�ضاء الآخرين يف جماعتهم.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط ><http://www.ohchr.org
املادة  )2( 9من د�ستور جمهورية تيمور ال�شرقية ()2002
الق�سم ( 9القانون الدويل)
(((1يتبنى النظام القانوين يف تيمور ال�شرقية املبادئ العامة �أو العرفية للقانون الدويل.
(((2ت�سري القوانني املعنية بالعهود واملعاهدات واالتفاقيات الدولية �ضمن النظام القانوين الداخلي لتيمور
ال�شرقية فور اعتمادها �أو امل�صادقة عليها �أو املوافقة عليها من قبل الهيئات املخت�صة وكذلك بعد ن�شرها
يف ال�صحيفة الر�سمية.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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(((3جميع القوانني التي تتعار�ض مع �أحكام العهود واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ال�سارية يف النظام القانوين
الداخلي لتيمور ال�شرقية تعد باطلة.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.constitutionnet.org> :
املادة  10من د�ستور جمهورية الت�شيك (د�ستور  1992ب�صيغته املعدلة لعام *)2009
االتفاقيات الدولية املعلن عنها ،والتي متت امل�صادقة عليها من قبل الربملان والتي تعد ملزمة لدولة الت�شيك ،متثل جزء ًا
من النظام القانوين للدولة ،ويف حالة احتواء �أي اتفاقية على �أحكام تتعار�ض مع القانون ،ت�سري االتفاقية الدولية.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.hrad.cz/en/czech-republic/index.shtml> :
املادة  7من د�ستور جمهورية املجر (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة لعام )2003
(((1يقبل النظام القانوين جلمهورية املجر مبادئ القانون الدويل املعرتف بها على وجه العموم ،ويعمل على
التوفيق بني القانون املحلي للبالد وااللتزامات التي يفر�ضها القانون الدويل.
(((2يتم تنظيم الإجراءات الت�شريعية بوا�سطة القانون ،والذي يتم متريره بوا�سطة �أغلبية �أ�صوات ثلثي �أع�ضاء
الربملان احلا�ضرين.
املادة  40من د�ستور جمهورية غانا (د�ستور  1992ب�صيغته املعدلة لعام *)1996
 )40العالقات الدولية
يف �إطار التعامل مع الدول الأخرى ،ينبغي على احلكومة:
(�أ) منا�صرة وحماية م�صالح غانا.
(ب) ال�سعي لتحقيق نظام اقت�صادي واجتماعي دويل من�صف وعادل.
(ج) تعزيز احرتام القانون الدويل وااللتزامات التي تفر�ضها املعاهدات وت�سوية النزاعات الدولية بو�سائل
�سلمية.
(د) االلتزام باملبادئ الواردة يف �أو ،ح�سبما تكون احلالة� ،أهداف وغايات-
(((1ميثاق الأمم املتحدة
(((2ميثاق منظمة االحتاد الأفريقي
(((3الكومنولث
(((4معاهدة املجموعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا
((�(5أي منظمة دولية �أخرى ت�شرتك فيها غانا.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.constitutionnet.org> :
الديباجة ،د�ستور جمهورية الكامريون (د�ستور  1972ب�صيغته املعدلة لعام *)1996
نحن� ،شعب الكامريون،
نفخر بتنوعنا اللغوي والثقايف والرثاء الذي تتمتع به هويتنا القومية ،بيد �أننا على وعي تام باحلاجة امللحة �إىل
توحيد �صفوفنا والإعالن بكل اعتزاز �أننا منثل نف�س الأمة الواحدة ،ويربطنا نف�س امل�صري ،ون�ؤكد على عزمنا
الرا�سخ على ت�شييد دولة الكامريون على �أ�سا�س مبادئ الإخاء والعدالة والتقدم.
حري�صون على ا�ستقاللنا الذي فزنا به ب�صعوبة وم�صرون على احلفاظ عليه؛ قانعون �أن خال�ص �أفريقيا �إمنا
يكمن يف �صياغة روابط دائمة النمو من الوحدة والرتابط بني ال�شعوب الأفريقية ،م�ؤكدين على رغبتنا الأكيدة
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على الإ�سهام يف حتقيق �أفريقيا موحدة وحرة ،مع احلفاظ يف ذات الوقت على عالقات تقوم على ال�سالم والإخاء
مع دول العلم الأخرى ،مبا يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم املتحدة؛
عقدنا العزم على ت�سخري مواردنا الطبيعية من �أجل �ضمان رفاهية كل مواطن دون متييز ،من خالل رفع م�ستويات
املعي�شة ،و�إعالن احلق يف التنمية لدينا ،ف�ضال عن ت�صميمنا على تكري�س كل جهودنا لتحقيق هذه الغاية ونعلن
ا�ستعدادنا للتعاون مع جميع الدول الراغبة يف امل�شاركة يف هذا امل�سعى الوطني مع االحرتام الواجب ل�سيادتنا
وا�ستقالل الدولة الكامريونية.
نحن� ،شعب الكامريون،
نعلن �أن الإن�سان ،دون �أي متييز ب�سبب العن�صر �أو الدين �أو النوع �أو االعتقاد ،ميتلك حقوق ًا را�سخة ومقد�سة؛
كما ن�ؤكد على التزامنا باحلريات الأ�سا�سية التي ين�ص عليها �إعالن الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان وميثاق الأمم
املتحدة وامليثاق الأفريقي حول حقوق الإن�سان وال�شعوب وكافة االتفاقيات الدولية التي مت الت�صديق عليها �أ�صولاً
املتعلقة بهذا ال�صدد ،وعلى الأخ�ص ،باملبادئ التالية:
جميع الأ�شخا�ص يتمتعون بحقوق والتزامات مت�ساوية .توفر الدولة جلميع املواطنني كافة الظروف الالزمةلتنميتهم.
تعمل الدولة على �ضمان حماية الأقليات واحلفاظ على حقوق ال�سكان الأ�صليني على النحو املن�صو�ص عليهيف القانون.
يجب �ضمان احلرية والأمن لكل فرد� ،شريطة احرتام حرية الآخرين وامل�صالح العليا للدولة.يحق لكل �شخ�ص اال�ستقرار يف �أي مكان والتحرك بحرية ،مبا يخ�ضع للأحكام الد�ستورية املعنية بالقانونوالنظام العام والأمن وال�سكينة.
املنازل غري قابلة لالنتهاك وال يجوز تفتي�شها �إال مبوجب القانون.ال يجوز انتهاك خ�صو�صية جميع املرا�سالت .وال ي�سمح ب�أي تدخل �إال مبوجب قرارات �صادرة من ال�سلطةالق�ضائية.
ال يجوز �إجبار �أي �شخ�ص على القيام مبا ال يجيزه القانون.ال يجوز مقا�ضاة �أي �شخ�ص �أو اعتقاله �أو احتجازه �إال يف احلاالت التي يحددها القانون وعلى النحو الذي يقرره.ال يجوز تطبيق القانون ب�أثر رجعي .ال يجوز حماكمة �أي �شخ�ص ومعاقبته �إال مبوجب قانون مت �سنه و�إعالنهقبل ارتكاب املخالفة املعنية.
يعمل القانون على �ضمان حق كل �شخ�ص يف جل�سة ا�ستماع عادلة �أمام املحاكم.املتهم بريء حتى تثبت �إدانته �أثناء جل�سة ا�ستماع تتم مع االمتثال ال�صارم بحقوق املتهم يف الدفاع.يتمتع اجلميع باحلق يف احلياة ويف ال�سالمة البدنية واملعنوية ويف تلقي معاملة �إن�سانية يف جميع الأحوال.ال يجوز حتت جميع الظروف �أن يتعر�ض �أي �شخ�ص للتعذيب �أو ملعاملة قا�سية �أو غري �إن�سانية �أو مهينة.
ال يجوز التحر�ش �ضد �أي �شخ�ص ب�سبب الأ�صل �أو الآراء الدينية �أو الفل�سفية �أو ال�سيا�سية ،مع اخل�ضوعلل�سيا�سة العامة.
الدولة علمانية .يجب �ضمان حيادية وا�ستقاللية الدولة فيما يخ�ص جميع الأديان.يجب �ضمان حرية اعتناق الأديان والعبادة.يجب �ضمان حرية التوا�صل والتعبري وال�صحافة والتجمع واالحتاد و�إن�شاء احتادات مهنية ،وكذلك احلقدليل عملي لبناء الد�ساتري
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يف الإ�ضراب ،بال�شروط التي يقررها القانون.
تتوىل الدولة حماية ودعم الأ�سرة والتي تعد الأ�سا�س الطبيعي للمجتمع الإن�ساين .كما تقوم الدولة بحمايةاملر�أة والأطفال وكبار ال�سن واملعاقني.
ً
ت�ضمن الدولة حق الطفل يف التعليم .يكون التعليم االبتدائي �إلزاميا .يعد تنظيم التعليم والإ�شراف عليهبجميع م�ستوياته م�س�ؤولية الدولة وحدها.
يق�صد بامللكية احلق امل�ضمون لكل �شخ�ص مبوجب القانون يف ا�ستخدام ممتلكاته والتمتع والت�صرف فيها.وال يجوز جتريد �أي �شخ�ص من ممتلكاته� ،إال �إن كان ذلك لأغرا�ض عامة ومبوجب دفع تعوي�ض للمالك
وفق ًا لل�شروط التي يقررها القانون.
ال يجوز ممار�سة حق امللكية مبا ميثل انتهاك ًا للم�صلحة العامة �أو على نحو ي�ضر ب�أمن �أو حرية �أو وجود �أوممتلكات �أ�شخا�ص �آخرين.
ً
ً
يجب �أن يتمتع كل �شخ�ص باحلق يف احلياة يف بيئة �صحية .تعد حماية البيئة التزاما وواجبا على كلاملواطنني .تعمل الدولة على �ضمان حماية وحت�سني البيئة.
يجب �أن يتمتع كل �شخ�ص باحلق يف وااللتزام بالعمل.ً
يجب على كل �شخ�ص م�شاركة عبء الإنفاق العام وفقا ملوارده املالية.يجب على جميع املواطنني امل�ساهمة يف الدفاع عن الوطن.يجب على الدولة �أن ت�ضمن جلميع املواطنني ،رجا ًال ون�سا ًء ،احلقوق واحلريات الواردة يف ديباجة الد�ستور.* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط ><http://confinder.richmond.edu

املواد  46و 181من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية نيكاراغوا (د�ستور  1986ب�صيغته املعدلة لعام )2005
املادة 46
داخل الأرا�ضي الإقليمية ،يتمتع جميع الأ�شخا�ص بحماية الدولة و�إقرار احلقوق املت�أ�صلة للفرد واالحرتام غري
املقيد ب�شرط وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان والتمتع الكامل باحلقوق الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
والإعالن الأمريكي حلقوق وواجبات الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالتفاقية الأمريكية املعنية حلقوق الإن�سان ال�صادرة عن
منظمة الدول الأمريكية.
املادة 181
تنظم الدولة ،مبوجب قانون ،نظام ا�ستقالل ال�شعوب الأ�صلية واملجموعات العرقية بال�ساحل الأطل�سي ،ي�شمل،
�إىل جانب �أحكام �أخرى ،الأحكام التالية� :سلطات الهيئات احلاكمة اخلا�صة بهم ،عالقتهم بالهيئات التنفيذية
والت�شريعية والبلديات وممار�ستهم حلقوقهم .حتى يتم �سن مثل هذا القانون وتعديله ،يجب حتقيق �أغلبية
�أ�صوات الهيئة املعنية ب�إ�صالح القانون الد�ستوري.
التنازالت وعقود اال�ستغالل الر�شيد للموارد الطبيعية املقدمة من قبل الدولة يف الأقاليم امل�ستقلة بال�ساحل
الأطل�سي ،يجب اعتمادها من قبل املجل�س الإقليمي امل�ستقل املعني.
يفقد �أع�ضاء املجال�س الإقليمية امل�ستقلة بال�ساحل الأطل�سي �أو�ضاعهم بناء على الأ�س�س والإجراءات الواردة يف
القانون.
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الهوامش
 ١ماك ال�شلني ،بيفريل« ،املبادئ الد�ستورية غري املكتوبة :ما الذي يجري» ،ت�صريحات بيفرليماك ال�شلني ،رئي�س
ق�ضاة املحكمة العليا يف كندا� .ألقيت يف حما�ضرة لورد كوك ،2005ويلينغتون ،نيوزيلندا ،2005 ،متاحة على الرابط:
( www.canadianjusticereviewboard.ca/NZ_Speech.pdfتاريخ الت�صفح نوفمرب .)2010
 ٢الدولة �ضد ماكوانيان وم�شونو .املحكمة الد�ستورية جلمهورية جنوب �أفريقيا ،الق�ضية رقمCCT/3/94:
 ٣ما�سينا ،نوموند« ،ممار�سات اخلو�سا ملبد�أ �أوبونتو جلنوب �أفريقيا» ،يف طبعة وليام زارمتان،العالج التقليدي
لل�صراعات احلديثة« :دواء» ال�صراع الأفريقي (لندن :لني ريرن.)2000 ،
 ٤انظر قانون رقم ،1993/200والد�ستور االنتقايل جلنوب �أفريقيا ،املادة ( .)251انظرامللحق.
 ٥الف�صل ( 1مواد � 1إىل )6من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا 1996ب�صيغته املعدلة لعام  .2007انظر امللحق.
 ٦املادة  5من د�ستور اجلمهورية الرتكية  1982ب�صيغته املعدلة لعام  .2007انظر امللحق.
 ٧قدا�سة كي�سافانادا بهاراتي �ضد والية كرياال و�آخرين،املحكمة العليا يف الهند).(AIR 1973 SC 1461
انظر �أي�ض ًا ،على �سبيل املثال ،اعتماد املجل�س الد�ستوري الفرن�سي على الديباجة و�إعالن حقوق الإن�سان
واملواطن الذي يتم الرجوع �إليه يف الديباجة ،باعتباره قاب ًال للتنفيذ قانون ًا :قرار رقم  DC 44-77بتاريخ
16يوليو .1971
 ٨انظر ،على �سبيل املثال ،املادة التا�سعة والع�شرين من د�ستور جمهورية �أوغندا  1995ب�صيغته املعدلة لعام
 .2005انظر �أي�ض ًا اجلزء الرابع من د�ستور جمهورية الهند  1950ب�صيغته املعدلة لعام .1995
 ٩االحتاد الغاين مل�شغلي اليان�صيب �ضد ال�سلطة الوطنية لليان�صيب .املحكمة العليا يف غانا ()2008-2007
SCGLR 1088.
 ١٠انظر ،مث ًال ،التعديل الثالث ع�شر مل�شروع الد�ستور ([1987] 2 Sri LR 312)،؛ قدا�سة كي�سافانادا بهاراتي
�ضد والية كرياال و�آخرين ،ومينريفا ميلز �ضد االحتاد الهندي(AIR1980SC1789) ، 1981SCR(1) 206 .
 ١١على �سبيل املثال،اعتمدت املحكمة الد�ستورية املجرية على فكرة القانون الد�ستوري امل�شرتك لأوروبا يف التو�صل
�إىل قرارات .انظر �أي�ض ًا �شيبل ،كيملني�« ،إعالنات اال�ستقالل :ردود فعل الق�ضاء على ال�ضغوط ال�سيا�سية»،
يف طبعتي �ستيفن بربانك وباريفريدمان ،ا�ستقالل الق�ضاء على مفرتق طرق :نهج متعدد التخ�ص�صات
(� )2002 ,Thousand Oaks, CA: Sageصفحة .258
 ١٢املادة  3من د�ستور االحتاد الرو�سي لعام  .1993انظر امللحق.
 ١٣املادة  7من د�ستور جمهورية تيمور ال�شرقية الدميقراطية لعام  .2002انظر امللحق.
 ١٤املادة  200والديباجة ،د�ستور جمهورية رواندا لعام  .2003انظر امللحق.
 ١٥الق�سم ،6د�ستور مملكة تايلند لعام  .1997انظر امللحق.
 ١٦املادة  60من د�ستور جمهورية الربازيل االحتادية لعام  1988ب�صيغته املعدلة لعام  .1993انظر امللحق.
 ١٧املادة  79من القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا االحتادية (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة يف  .)2006انظر
امللحق.
 ١٨بيالند ،دانيال وليكور� ،أندريه« ،الفيدرالية والقومية وال�سيا�سة االجتماعية ،الالمركزية يف كندا وبلجيكا»
درا�سات �إقليمية واحتادية� ،)2007( 4/17 ،صفحة  ،19-405خ�صو�ص ًا �صفحة .412
 ١٩املادة اخلام�سة من د�ستور البو�سنة والهر�سك لعام  .1995انظر امللحق.
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 ٢٠املادة  )4(51من د�ستور باك�ستان لعام  1973ب�صيغته املعدلة لعام  .2004انظر امللحق.
 ٢١الد�ستور الدائم جلمهورية العراق (.)2005
 ٢٢ماكغري ،جون �أولرييوبريندان« ،د�ستور العراق لعام  :2005حتالف ليربايل كو�صفة �سيا�سية»،املجلة الدولية
للقانون الد�ستوري� ،)2007( 4/5 ،صفحة .98-670
 ٢٣ايرفينغ ،هيلني ،املر�أة والد�ستور :امل�ساواة والوكالة يف ت�صميم د�ستورية مقارن (كامربيدج :مطبعة جامعة
كامربيدج� )2008 ،صفحة  41نق ًال عن �ساندرا بيرت�سون.
 ٢٤الد�ستور االحتادي للكونفيدرالية ال�سوي�سرية( ،)1999ود�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا 1996ب�صيغته املعدلة
لعام 2007؛ د�ستور جمهورية �أوغندا  1995ب�صيغته املعدلة لعام  ،2005والقانون الد�ستوري (املعدل) لعام
 1997جلمهورية جزر فيجي ( د�ستور  1997ب�صيغته املعدلة لعام .)1998
 ٢٥املادة  )3( 8من الد�ستور االحتادي للكونفيدرالية ال�سوي�سرية ( .)1999انظر امللحق.
 ٢٦املادة  48من د�ستور باراغواي ( .)1992انظر امللحق.
 ٢٧املادة  63من الد�ستور امل�ؤقت جلمهورية نيبال الدميقراطية االحتادية( .2007 ،)2063انظر امللحق.
 ٢٨املادتان  76و  82من د�ستور جمهورية رواندا ( .)2003انظر امللحق.
 ،<www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm> ،2008 ٢٩تاريخ الت�صفح � 27أغ�سط�س .2010
 ٣٠املادة  37من د�ستور الأمة الأرجنتينية ( .)1994انظر امللحق) واملادة  ،4املر�سوم .1246
 ٣١املادة  )1(106من د�ستور جمهورية باك�ستان الإ�سالمية لعام  1973ب�صيغته املعدلة لعام  .2004انظر امللحق.
 ٣٢املادة  40من الد�ستور ال�سيا�سي لكولومبيا (د�ستور  1991ب�صيغته املعدلة لعام  .)2005انظر امللحق.
 ٣٣ايرفينغ ،املر�أة والد�ستور� ،صفحة .115
 ٣٤ايرفينغ ،املر�أة والد�ستور� ،صفحة  82نق ًال عن جيل فيكرز.
 ٣٥املادة  33من د�ستور جمهورية بولندا لعام  .1997انظر امللحق.
 ٣٦الف�صل ال�ساد�س (العمل وال�ضمان االجتماعي) ،املادة �( 123أ) ()7يف الد�ستور ال�سيا�سي للواليات املتحدة
املك�سيكية لعام  1917ب�صيغته املعدلة لعام  .2007انظر امللحق.
 ٣٧املادة  75من د�ستور جمهورية كو�ستاريكا لعام  1949ب�صيغته املعدلة لعام « :203الكاثوليكية الرومانية
الر�سولية هي دين الدولة ،والتي ت�سهم من جانبها يف دعم هذا الدين مع عدم حظر املمار�سة احلرة داخل
اجلمهورية لكافة العبادات الأخرى التي ال تتعار�ض مع الأخالقيات العامة �أو الأعراف ال�صاحلة» .انظر
امللحق .انظر �أي�ضا املادة  2من د�ستور مملكة الرنويج لعام  1814ب�صيغته املعدلة لعام  1996يف امللحق.
 ٣٨د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لعام  1979ب�صيغته املعدلة لعام .1989
 ٣٩املادة  2من د�ستور جمهورية العراق لعام  .2005انظر امللحق.
 ٤٠الف�صل احلادي ع�شر ،املادة  29من د�ستور جمهورية �إندوني�سيا لعام  1945ب�صيغته املعدلة لعام  .2002انظر
امللحق.
 ٤١املادة  1من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية (د�ستور � 4أكتوبر  1958ب�صيغته املعدلة يف  23يوليو  .)2008انظر
امللحق.
 ٤٢املادتان  18و 27من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .1966 ،انظر امللحق.
 ٤٣الأمم املتحدة ،مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  :22احلق يف حرية الفكر والوجدان
والدين (املادة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. )18
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 ٤٤املادة  )2(9من د�ستور جمهورية تيمور ال�شرقية الدميقراطية لعام  .2002انظر امللحق.
 ٤٥املادة  10من د�ستور جمهورية الت�شيك لعام  1992ب�صيغته املعدلة لعام  .2009انظر امللحق.
 ٤٦املادة  7من د�ستور جمهورية هنغاريا لعام  1949ب�صيغته املعدلة لعام  .2003انظر امللحق.
 ٤٧قرار املحكمة الد�ستورية رقم(X.13) AB. 1993/53 :
 ٤٨غين�سربغ ،توم ،الكينز ،وزاكاري و�شرينيخ� ،سفيتالنا« ،االلتزام واالنت�شار :كيفية ومربرات ا�ستيعاب
الد�ساتريالوطنية للقانون الدويل» ،جامعة �إلينوي ،مراجعة القانون� ،2008 ،صفحة  205نق ًال عن كا�سيزي.
 ٤٩غين�سربغ ،الكينز و�شرينيخ «االلتزام واالنت�شار»� ،صفحة  207نقال عن املادة  46من د�ستور نيكاراغوا.
 ٥٠املادة ( 40د) من د�ستور جمهورية غانا لعام  1992ب�صيغته املعدلة لعام  .1996انظر امللحق.
 ٥١الديباجة ،د�ستور جمهورية الكامريون لعام  1972ب�صيغته املعدلة لعام  .1996انظر امللحق.
 ٥٢املواد  125-124من د�ستور الأمة الأرجنتينية(.)1994
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بناء ثقافة حقوق اإلنسان

وينالك واهيو

تظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�صل الثالث 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).

امل�صادر اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حول بناء الد�ساتري
دليل عملي لبناء الدساتري
© جميع احلقوق حمفوظة للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات2011 ،
ال يرتبط هذا الإ�صدار ب�أي م�صالح وطنية �أو �سيا�سية خا�صة .والآراء الواردة �ضمن هذا الإ�صدار ال تعرب
بال�ضرورة عن �آراء امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات �أو جمل�س �إدارتها �أو جمل�س الدول الأع�ضاء التابع
لها �أو �آراء اجلهات املانحة لها.
يتعني تقدمي طلبات احل�صول على ت�صريح ب�إعادة �إ�صدار هذا الإ�صدار كلي ًا �أو جزئي ًا �إىل:
International IDEA
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

الت�صميم� :شركة تربو ديزاين ،رام اهلل
ت�صميم الغالف� :شركة تربو ديزاين ،رام اهلل
ر�سومات الغالف� :شريف �سرحان
الرقم املعياري الدويل للكتاب978-91-87729-47-8 :

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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بناء ثقافة حقوق اإلنسان

 ) 1مقدمة وملحة عامة
هناك �أ�سباب عدة لإدراج حقوق الإن�سان يف الد�ستور .فهي حتدد القيود املفرو�ضة على �سلطة احلكومة ،ومتثل
لبنة يف بناء الدميقراطية ،وت�ؤ�س�س لثقافة حقوق الإن�سان ،وت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من �شرعية الد�ستور .وتعطي
ثقافة حقوق الإن�سان �أي�ض ًا م�ساح ًة للأفراد واجلماعات لتنظيم وجتميع م�صاحلهم ،وت�سمح للأفراد العاديني
بالطعن يف �سلطات املوظفني العموميني وم�ؤ�س�سات الدولة .فهي تتعلق بكيفية «عمل» حقوق الإن�سان وبالتايل
تتجاوز الد�ستور وتتطرق �إىل الأبعاد الأخرى املعقدة للمجتمع.
وحقوق الإن�سان ،يف القانون الدويل� ،شاملة جلميع الب�شر وغري قابلة للم�صادرة �أو التجزئة .ومع ذلك� ،أ�صبح
مربر �إدراج بع�ض احلقوق يف الد�ساتري وحمايتها مثار خالف� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن طبيعة الد�ستور نف�سه والغر�ض
منه .فبالن�سبة لكثري من وا�ضعي الد�ساتري يف املجتمعات املت�ضررة من النزاعات ،تكون معرفة قائمة اخليارات
املتعلقة باحلقوق الأ�سا�سية يف كثري من الأحيان م�ستمدة من املعاهدات التي �صادقت عليها الدولة .ولكن التحدي
الرئي�سي ال يقت�صر على �صياغة وثيقة حديثة للحقوق فح�سب بل ي�شمل �أي�ض ًا ا�ستخدام تدابري حماية حقوق
الإن�سان للم�ساهمة يف التعاي�ش ال�سلمي بني اجلماعات االجتماعية املتنوعة واملت�ضررة من النزاع.
ت�أتي عملية �سري بناء الد�ستور والنمط الد�ستوري املراد ت�أطريه يف طليعة العوامل التي ت�شكل نطاق ثقافة حقوق
الإن�سان .وال يخلو هدف ثقافة حقوق الإن�سان من التوتر ،وهو ما نراه يف املناق�شات امل�ستع�صية �أحيان ًا ب�ش�أن
ق�ضايا حقوق الإن�سان بني �شرائح خمتلفة من املجتمع �أثناء بناء الد�ستور .وتندرج يف هذا الإطار حقوق الأقليات
يف اال�ستفادة من التدابري اخلا�صة ،واحلقوق االقت�صادية اخلا�صة باحلق يف املوارد الوطنية ،وحقوق املر�أة يف
امل�ساواة يف العالقات الأ�سرية .وتن�ش�أ بع�ض تلك التوترات عن احلاجة �إىل �إيجاد توازن بني حماية حقوق الإن�سان
ومعاجلة انتهاكات املا�ضي ،والتوافق مع نظام توزيع ال�سلطة ،والتزامات حقوق الإن�سان الدولية املطبقة ،ف�ض ًال
عن ت�ضارب م�صادر القوانني املحلية.
وثمة حتدٍ �آخر هو تنفيذ احلقوق .فهو يتطلب وجود �ضمانات م�ؤ�س�سية وا�ضحة� ،إال �أن كيفية التنفيذ ت�صبح
�أقل و�ضوح ًا عند ا�ستخدام احلقوق من جانب جماعات خمتلفة لتفعيل م�صاحلها اخلا�صة يف �إطار ما تراه
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هذه اجلماعات غالب ًا يف �صورة معادالت ربح-خ�سارة .وبالتايل حتتاج هند�سة ال�سلطة وتوزيع م�س�ؤوليات اتخاذ
القرارات املتعلقة بحقوق الإن�سان �إىل مزيد من التدقيق العملي� .صحيح �أن التنفيذ القانوين للحقوق الأ�سا�سية
�شائع ن�سبي ًا يف التقاليد القانونية ،لكن وا�ضعي الد�ساتري ي�سعون لإيجاد �أطر تنفيذ ديناميكية ت�سمح للجانب
ال�سيا�سي بالتطور و�إنتاج توافق �أو�سع يف الآراء ب�ش�أن حقوق الإن�سان .ما هي االنعكا�سات التي يجب على وا�ضعي
الد�ساتري �أخذها بعني االعتبار لتحقيق توازن قابل للتطبيق بني املقاربات القانونية حلقوق الإن�سان واملقاربات
القائمة على التوافق ال�سيا�سي؟
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 ) 2تعريف ثقافة حقوق اإلنسان

ين�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام  1948يف الفقرة  1من ديباجته على �أن االعرتاف بالكرامة املت�أ�صلة
يف جميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية وبحقوقهم املت�ساوية والثابتة هو �أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل.
وحقوق الإن�سان م�ستحقات قانونية و�أخالقية تطورت ك�أ�سا�س لبناء �أ�سلوب ا�ستخدام �سلطة الدولة ،وال�سيما للحد
من ا�ستخدامها �ضد حقوق املواطنني .وباملعنى الديني ،تُ�ستمد حقوق الإن�سان من هبة �إلهية للإن�سان كمخلوق
�أخالقي وعقالين� .أما باملعنى العلماين �أو الأخالقي ،فقد تطورت ب�صفتها م�ستحقات ت�شمل الكرامة الب�شرية
جلميع الأفراد بف�ضل القانون الطبيعي .ويف كلتا احلالتني ،تُعترب حقوق الإن�سان مفاهيم للحقوق التي يطالب بها
الأفراد �أو اجلماعات على الرغم من الإطار القانوين ال�سائد للقانون الو�ضعي ،ولي�س ب�سببه .ولذلك ال ميكن نقل
ملكيتها با�ستخدام هذا الإطار .ويف الوقت نف�سه ،تكون احلقوق املفرو�ضة من خالل الد�ستور نتاج ًا للقانون .فهي
تر�سخ يف كث ٍري من الأحيان امل�صالح واملعتقدات التي يعتربها املجتمع �أ�سا�سية لهويته ولبناء جمتمعه ال�سيا�سي.
يف مفهوم �سيادة ال�شعب ،يفو�ض النا�س ال�سلطة مل�ؤ�س�سات احلكم يف الدولة ،لكنهم ال ي�ستمدون حقوقهم من
الدولة .وتكون الد�ساتري مبثابة �أدوات قانونية و�سيا�سية يتم
حقوق الإن�سان م�ستحقات قانونية و�أخالقية تطورت
بوا�سطتها تفوي�ض ال�سلطة واحلفاظ على احلقوق .وبالتايل ،ك�أ�سا�س لإر�ساء �أ�سلوب ا�ستخدام �سلطة الدولة،
تقوم ثقافة حقوق الإن�سان على ما تقدمه الد�ساتري ،بيد �أنه ميكن وال�سيما للحد من ا�ستخدامها �ضد املواطنني .ففي
�أي�ض ًا اعتبار �أنها تتجاوز الأحكام الفعلية .وميكن االعرتاف غياب ثقافة احرتام حقوق الإن�سان ت�صبح ال�ضمانات
الد�ستورية عدمية القيمة.
بحقوق الإن�سان �صراحةً �أو �ضمن ًا يف الد�ساتري .ولكن �إدراجها يف
الد�ستور ال ميثل يف حد ذاته نهاية املطاف ،بل �إنه بالأحرى يطلق
طرق ًا جديدة لإبراز امل�صالح الفردية واجلماعية والن�ضال لتحقيقها.
وثقافة حقوق الإن�سان هي ثقافة يقدّر فيها املجتمع حقوق الإن�سان �إىل حد �أن معظم القرارات الر�سمية� ،إن مل
نقل كلها ،يهدف �إىل تو�سيع هذه احلقوق والت�أكيد على �أهميتها .وتن�ش�أ مثل هذه الثقافة بقوة وحيوية عندما تلتزم
الأفعال اليومية ملوظفي احلكومة وم�ؤ�س�ساتها وللجهات الفاعلة املهيمنة الأخرى يف املجتمع باحرتام احلقوق ومنع
االنتهاكات وم�ساعدة ال�ضحايا .ففي غياب ثقافة حترتم احلقوق ت�صبح ال�ضمانات الد�ستورية عدمية القيمة.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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الإطار  :1مبادئ حقوق الإن�سان
x xتقوم احلقوق على عاملية الإن�سانية.
x xيعرتف بها القانون ولكن ينبغي �أال ُي�ساء ا�ستخدامها �أو �إنكارها مبوجب القانون.
x xيعترب جميع الب�شر مت�ساوين يف الكرامة الإن�سانية.
x xاحلقوق مرتابطة ومت�شابكة ،وبالتايل ال تقبل التق�سيم.
ولكن �سبب �إدراج احلقوق �ضمن الد�ستور ،ال�سيما بع�ض احلقوق اخلا�صة ،هو مو�ضع خالف لأنها مرتبطة
مبعتقدات جمتمعية �أ�سا�سية .وقد ع ّمق هذا اخلالف يف بع�ض احلاالت الإح�سا�س بالظلم ورف�ض الت�صالح،
وزاد من خماطر العنف املجتمعي .ويزداد توجه وا�ضعي الد�ساتري نحو جعل الغر�ض من احلقوق يف الد�ستور
�أو�سع نطاق ًا من احلدود التقليدية لل�سلطة احلكومية .وهم يهدفون �إىل ا�ستخدام حقوق الإن�سان لربط امل�ؤ�س�سات
وال�سلطات املقررة يف الد�ستور بال�سعي من �أجل �إقرار العدالة وال�سالم وامل�صاحلة والعي�ش الكرمي وال�صالح
العام.
وجت�سد د�ساتري عدة لغة حقوق الإن�سان وحمتواها اجلوهري وو�سائل تنفيذها املن�صو�ص عليها كالتزامات تعهدت
ُتعترب حقوق الإن�سان ا�ستحقاقات يطالب بها الأفراد بها الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان .وقد �أ�سهمت
�أو اجلماعات على الرغم من الإطار القانوين ال�سائد الأمم املتحدة يف هذا التدويل ،وخا�صةً من خالل ال�صكوك
للقانون الو�ضعي ،ولي�س ب�سببه .ويف الوقت نف�سه ،تكون الأ�سا�سية الدولية ال�سبعة حلقوق الإن�سان (انظر الإطار .)2

احلقوق املفرو�ضة من خالل الد�ستور نتاج ًا للقانون.

الإطار  :2ال�صكوك الدولية الأ�سا�سية ال�سبعة حلقوق الإن�سان التي اعتمدتها الأمم املتحدة
x xالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان( 1948 ،لي�س معاهدة ُملزمة قانون ًا).
x xاالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري.1965 ،
x xالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.1966 ،
x xالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.1966 ،
x xاتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.1979 ،
x xاتفاقية حقوق الطفل.1989 ،
x xاتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.1984 ،
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 ) 3عمليات بناء الدستور وخيارات حقوق اإلنسان

�أثناء بناء الد�ستور ،يتحدد مو�ضوع �إدراج خيارات حقوق الإن�سان ،وبالتايل نطاق ثقافة حقوق الإن�سان ،من
خالل:
) أنوع العملية امل�ستخدمة يف �صياغة الد�ستور.
) بطبيعة �أو نوع الد�ستور.

ُيعترب نوع الد�ستور والعملية امل�ستخدمة يف و�ضعه
يف طليعة العوامل التي ت�شكل نطاق ثقافة حقوق
الإن�سان.

 )1-3نوع العملية
لقد ا�ستُخدمت �أنواع عدة من العمليات يف خمتلف البلدان والفرتات لالتفاق على اخليارات الأ�سا�سية التي ينبغي
�إدراجها يف الد�ساتري .و�سمحت العمليات التي �أُديرت على �شكل �سل�سلة �إ�صالحات متدرجة لفئات خمتلفة
باحل�صول على االعرتاف بحقوق الإن�سان يف �صلب املجتمع ،ولكن يف ظل مبادئ د�ستورية م�ستمرة .وكانت
العمليات التي َو�ضعت فيها فئة مهيمنة جميع ال�شروط �أو ال�شروط
الأ�سا�سية لت�صميم الد�ستور قد حددت يف الأ�سا�س وب�شروطها كان بناء الد�ستور يف بع�ض احلاالت مبثابة عملية
اخلا�صة نطاق حقوق الإن�سان لفئات و�شرائح املجتمع الأخرى .تفاو�ض بني الفئات الداخلة يف نزاع لي�س فيه من
منت�صر �أو قيادة �سيا�سية وا�ضحة .و ُتعترب الفئة
ويف بع�ض احلاالت ،كان بناء الد�ستور مبثابة عملية تفاو�ض بني
«رابحة» �إن �أُدرجت حقوقها و «خا�سرة» �إن مت جتاهل
الفئات الداخلة يف نزاع لي�س فيه من منت�صر �أو قيادة �سيا�سية حقوقها.
وا�ضحة .وكان حمور االهتمام يف كثري من هذه احلاالت هو حل
النزاع و�صنع ال�سلم ،وهو ما حدد نطاق حقوق الإن�سان .وكان لكل
ُ
عملية يف ظروفها اخلا�صة �آثار عملية� ،إذ تُعترب الفئة «رابحة» �إن �أدرجت حقوقها و «خا�سرة» �إن مت جتاهل
حقوقها.
ظهرت املطالبة بزيادة امل�شاركة العامة يف بناء الد�ساتري بقوة .ففي بع�ض احلاالت� ،أ�سهمت امل�شاركة العامة
الناجحة يف حدوث توافق �أو�سع يف الآراء ب�ش�أن �أهمية احلقوق بل ومنحت الد�ستور �شرعية �أكرب .ويف حاالت
�أخرى ،اختزلت امل�شاركة نطاق احلقوق يف ر�ؤية الفئات املهيمنة وعمقت اخلالف ب�ش�أن نطاق ال�ضمانات
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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الد�ستورية .ففي ال�سلفادور مث ًال ،بذل قادة وطنيون جهود ًا مت�ضافرة ل�صياغة د�ستور �شرعي يعك�س الثقافة
الوطنية والتطلعات ال�سيا�سية وي�ستند �إىل م�ساهمات فعلية من
فى بع�ض احلاالت� ،أعطت امل�شاركة العامة يف بناء مواطنني كان جميعهم تقريب ًا من الكاثوليك .وطالبت غالبية
ً
�شرعية �أكرب له .ويف حاالت �أخرى ،كان
الد�ستور
ت�أثريها متناق�ض ًا �أو اختزلت نطاق احلقوق يف ر�ؤية املواطنني بن�ص د�ستوري ي�ضمن احلق يف احلياة ويجرم
بع�ض الفئات وعمقت اخلالف حول نطاق ال�ضمانات الإجها�ض .ويف الواقعُ ،ع ّدل الن�ص يف د�ستور عام  1999ليحدد
الد�ستورية.
بداية احلياة الب�شرية من حلظة حدوث احلمل .وقلة فقط من
القادة الراغبني يف الرت�شح ملن�صب الرئا�سة مبوجب الد�ستور
اجلديد كانوا ي�ستطيعون معار�ضة هذا الن�ص .وهكذا ،كان �أثر امل�شاركة ال�شعبية متناق�ض ًا جراء عوامل من
قبيل ت�أثري الدين على املجتمع ،والو�ضع االقت�صادي ،وانت�شار الأمية ،وجتربة النزاع ،والتاريخ الد�ستوري
للبالد.
 )2-3نوع الدستور
�إن طابع الد�ستور وطبيعته وظروف املجتمع الذي يعد خلدمته ي�ؤ�س�سان ب�صورة حا�سمة ل�شكل ثقافة حقوق
الإن�سان ومداها وحتقيقها .وال ميكن فهم هذه املتغريات الرئي�سية من خالل قراءة لغة حقوق الإن�سان يف د�ساتري
خمتلفة لأن ال�صياغات اللغوية متقاربة يف التقاليد القانونية والأنظمة الد�ستورية املختلفة.
وثمة �أنواع خمتلفة من الد�ساتري ومعانيها تختلف باختالف الفئات املعنية .فبع�ض املمار�سني يعترب الد�ساتري
«كائنات حية» لأنها ذات جذور بعيدة وتطورت على مدى فرتة زمنية طويلة من الأعراف والتقاليد الرا�سخة ،مثل
د�ستور اململكة املتحدة ،يف حني تُعترب د�ساتري �أخرى ك�أطر �أ�سا�سية مل�ؤ�س�سات احلكم وطريقة ارتباطها ببع�ضها يف
نظام احلكم .وت�ستخدم هذه الد�ساتري يف الأ�سا�س حقوق الإن�سان
�إن طابع وطبيعة الد�ستور واملجتمع الذي ي�ستجيب له ك�ضمانة �ضد �سوء ا�ستعمال ال�سلطة الر�سمية .وثمة مثال �شهري
ي�ؤ�س�سان ب�صورة حا�سمة ل�شكل ثقافة حقوق الإن�سان
ومداها وحتقيقها .وكل نوع من الد�ساتري يدعم قيم ًا يف هذا ال�صدد هو د�ستور الواليات املتحدة الذي يعود لأكرث من
وخيارات �أخالقية حمددة تدعمه بدورها ،وهو  200عام ( )1789والذي �صاغه ممثلو احتاد �ضم  13والية يف
ُيطبق ن�ص القانون يف ظروف واقع معني.
ذلك الوقت .وميكن و�صف الد�ساتري بـ�أنها «ثورية» لأنها تهدف
�إىل حتقيق نتائج اجتماعية خا�صة ،وتُ�ستخدم للتفوي�ض يف �إعادة
هيكلة املجتمع والدولة .ويهدف د�ستور بوليفيا اجلديد ( )2009الذي قاد عملية �صياغته �أول رئي�س منتخب
للبالد من ال�سكان الأ�صليني �إىل «�إعادة ت�أ�سي�س» �شرعية الدولة ا�ستناد ًا �إىل االعرتاف بكونها م�ؤلفة من قوميات
متعددة و�إىل �إعادة هيكلتها لزيادة م�شاركة ال�سكان الأ�صليني يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية .ويف جنوب
�أفريقيا ،و�ضعت اجلمعية الت�أ�سي�سية الد�ستور ( )1996للق�ضاء على النظام القدمي و�إعادة ترتيب الدولة كلي ًا
كدولة دميقراطية تقوم على «عدم العن�صرية وعدم التمييز على �أ�سا�س النوع االجتماعي» (املادة -1ب) .ويف
عام  2007بعد حرب �أهلية دامت �ست �سنوات� ،أ�صدرت نيبال د�ستور ًا م�ؤقت ًا �أن�ش�أ جمهورية احتادية لتحل حمل
نظام ملكي ا�ستمر  240عام ًا ،و�سمح ب�صياغة د�ستور جديد «يعيد هيكلة» نيبال اجلديدة.
تعد بوليفيا ونيبال وجنوب �أفريقيا من بني البلدان التي جت�سد احلاجة الأ�سا�سية لبناء د�ساتري التي تقر ب�أن
�صريحا .وت�ستخدم هذه الد�ساتري حقوق
طبيعة الدولة واملواطنة متثل �إ�شكالية ،وبالتايل تتطلب عقدً ا اجتماع ًيا
ً
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يدعم كل نوع من الد�ساتري خيارات وقي ًما �أخالقية حمددة تدعمه بدورها .وينبغي �أال يركز وا�ضعو الد�ساتري على
جمرد ا�ستعرا�ض احلقوق يف الد�ساتري ،متنا�سني �أن هذا الن�ص
تنمو الد�ساتري «ككائن حي» لأنها تطورت على مر وقتٍ
القانوين ُيطبق يف ظروف واقعية حمددة .وميكن جت�سيد الأ�س�س
طويلٍ من الأعراف والتقاليد الرا�سخة� ،أو قد تهدف
الأخالقية لبع�ض الد�ساتري يف عبارات رمزية مثل «الدميقراطية �إىل تفوي�ض �إعادة هيكلة املجتمع والدولة .وقد
غري العن�صرية» يف جنوب �أفريقيا ،و«تعدد القوميات» يف بوليفيا َت�ستخدم حقوقَ الإن�سان كعامل متكني �شعبي.
والإكوادور ،و«�إعادة الهيكلة» يف نيبال .ويعرب هذا البعد الأخالقي
الذي ي�شكل ال�سلوك ال�سيا�سي �ضمن الأنظمة الد�ستورية عن الثقافة ال�سيا�سية لل�شعب ويتيح لوا�ضعي الد�ستور
الإ�شارة �إليه باعتباره «وثيقة حية» .فلي�س بالإمكان ف�صل ثقافة حقوق الإن�سان الفعلية عنه.
وتركز الأق�سام �أدناه على �إر�ساء ثقافة حقوق الإن�سان يف بناء د�ساتري دول عانت من انق�سامات ونزاعات .وقد
و�صممت للتعامل مع �أنظمة
تطلبت هذه الد�ساتري موافقة وا�ضحة قابلة للتفاو�ض وغالب ًا يف طريق م�سدودُ ،
اجتماعية قائمة ،ومع فئات �إقليمية ذات �أنظمة متجذرة لل�سلطة ،ومع م�صادر متناف�سة للقيم والأعراف القانونية.

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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 ) 3عمليات بناء الد�ستور وخيارات حقوق الإن�سان

الإن�سان كعامل للتمكني االجتماعي ،و يف بع�ض الأحيان تُ�ستخدم حقوق الإن�سان لتمثل �صورة مثالية للدولة.
و�أخ ًرياُ ،و�صفت الد�ساتري الأوروبية القارية على �أنها "قوانني" تهدف ل�ضمان �إ�سناد وحتديد �سلطات الدولة
مبوجب قانون ذات �سيادة.

 ) 4ثقافة حقوق اإلنسان يف بناء دساتري مناطق
متضررة جراء النزاعات

ترتافق املطالب ُة ب�إدراج لغة حقوق الإن�سان يف الد�ساتري بكثري من التوترات وت�سببها .ومن امل�صادر ال�شائعة للتوتر:
)
)
)
)

أ�ضرورة مواجهة انتهاكات املا�ضي اجل�سيمة.
بالنظام العام لتوزيع ال�سلطة.
جالتعار�ض بني الر�ؤى القانونية والر�ؤى ال�سيا�سية للد�ستور.
دالتعار�ض بني الأعراف القانونية املحلية والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.

 )1-4ضرورة مواجهة انتهاكات املاضي الجسيمة
قد يكون هناك �سبب وجيه لالعرتاف بوقوع انتهاكات ج�سيمة خالل نزاعات �سابقة وب�أنه ينبغي التعامل معها بطرق
�أخرى خالف الإجراءات الق�ضائية العادية .ففي بع�ض احلاالت ،مل يكن بالأمر العملي التفكري يف و�ضع د�ستور دون
ً
رفع الظلم التاريخي �أوال� ،أو بالتزامن معه .فقد يعوق الف�شل يف �أو يف حاالت كثرية ،كانت االهتمام الأكرب يف بناء
عدم القدرة على ت�سوية انتهاكات املا�ضي اجل�سيمة جهود بناء الد�ستور يعطى لت�سوية النزاعات و�إر�ساء ال�سلم ومل
الد�ستور ويعرقل �إر�ساء �أ�س�س ثقافة جديدة حلقوق الإن�سان .يكن �أمراً عملياً �أن يتم بناء الد�ستور دون رفع الظلم
التاريخي �أو ًال� ،أو بالتزامن معه .وظهر ال�ضحايا
وميكن يف الوقت نف�سه �أن ت�ؤدي حماوالت رفع الظلم التاريخي �إىل
ك�أطراف فاعلة مهمة يف عمليات بناء الد�ستور.
تعري�ض ال�سالم اجلديد للخطر و�إحياء انق�سامات عميقة.
يخلق التمييز املنهجي على �أ�سا�س الهوية �إىل جانب القمع الذي متار�سه الدولة� ،أو فرتات الطوارئ الطويلة،
�أو العنف الذي متار�سه الدولة �ضد املواطنني ثقافة انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان .ففي �أمريكا الو�سطى
والالتينية حيث كانت �إجراءات امل�صاحلة واحلقيقة رائدة ،كانت م�سائل العنف واالختفاء الق�سري املمار�سني
من جانب الدولة مو�ضوعات �أ�سا�سية يف احلوار الد�ستوري .ويف رواندا ،و�ضعت جتربة الإبادة اجلماعية يف عام
� 1994إطار ًا لطريقة معاملة احلقوق يف د�ستور عام  ،2003وهذا ما حدث يف كمبوديا �أي�ض ًا .ويف العراق ،تعر�ض
وا�ضعو د�ستور عام  2005ل�ضغوط من فئات ُقمعت يف ال�سابق بوح�شية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ظهر ال�ضحايا الذين
تعر�ضوا النتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان على يد جهات حكومية وغري حكومية ،مع �أن�صارهم ك�أطراف فاعلة
مهمة يف عمليات بناء الد�ستور.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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وبدرا�سة تاريخ هذه الدول يتبني �أن املراحل الأوىل من بناء الد�ستور يف بع�ضها ا�ستدعت �آليات خا�صة خمتلفة
ملعاجلة ق�ضايا امل�صاحلة والعدالة االنتقالية .وقد ا�ستُخدمت باقة وا�سعة من الآليات الر�سمية مثل جلان احلقيقة
وامل�صاحلة ،والتحقيقات اجلنائية يف اجلرائم ال�سابقة ،و�إجراءات «�صناعة الذاكرة» ،واحل�صانات �أو العفو
امل�شروط �أو املق َّيد ،واملحاكمات اجلنائية ،والتدابري امل�ؤقتة ،والقوانني االنتقالية بهدف التو�سط لإنهاء الو�ضع
الراهن والبدء يف �إجراءات جديدة.
 )2-4النظام العام لتوزيع السلطة
تفو�ض الد�ساتري القوة وال�سلطة ،وهذا يف�سر النزاعات الكبرية التي تن�ش�أ حولها ،ال�سيما �إذا ظلت النتائج تُ�صاغ
أ�سا�سا .فنظام ال�سلطة يت�شكل
مب�صطلحات متحزبة مثل الرابح واخلا�سر .وبناء الد�ساتري عملية �سيا�سية � ً
با�ستمرار من خالل النزاعات واالنق�سامات القائمة .وتو�ضح عملية بناء الد�ستور الأخرية يف الإكوادور هذا
املنظور .فنتيجة خيبة الأمل الكبرية التي �سببها نظام �سيا�سي توىل فيه ثمانية ر�ؤ�ساء احلكم خالل  11عام ًا فقط
(� ،)2006-1995صوت  %82من ال�شعب الإكوادوري يف �أبريل/ني�سان  2007ل�صالح عقد جمعية ت�أ�سي�سية
ل�صياغة د�ستور جديد ينهي الأزمة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية بزيادة قوة الأوىل التي �أ�صبح من حقها
الآن حل الكوجنر�س مرة واحدة يف كل دورة �شريطة ا�ستقالة الرئي�س وقيامه بالدعوة النتخابات عامة .كما �أ�صبح
ب�إمكان الرئي�س تويل من�صبه دورات متتالية غري حمدودة مدة كل منها �أربع �سنوات و�أ�صبحت له �سلطة على
البنك املركزي الذي ميكن �أن ميار�س بدوره �سلطات متزايدة لنزع امللكية ،مبا يف ذلك �سلطة زيادة ال�ضرائب
و�إعادة توزيع الأرا�ضي غري املنتجة .ولتنظيم الدميقراطية ال�شعبية و�إ�ضفاء املحلية على املمار�سة ال�سيا�سية ،مت
�إعطاء ال�صالحيات ملجال�س املواطنني على امل�ستوى املحلي .كما �أُعيد ترتيب الدولة لتت�ألف من قوميات متعددة
و�أ�صبحت احلكومة املركزية مطالبة بالت�شاور مع ال�سكان الأ�صليني قبل حفر املناجم يف �أرا�ضيهم التقليدية،
ولكن دون احل�صول على موافقتهم بال�ضرورة .وقد وافق  %63.9من �سكان الإكوادور الذين �صوتوا يف � 28أيلول/
�سبتمرب  2008على الد�ستور اجلديد.
قد تُ�صاغ ق�ضايا حقوق الإن�سان عرب �أ�سئلة ذات ديناميات �أو�سع لل�سلطة ،مثل :هل �سيعمل البلد من خالل �أو
يتطلب مركز ًا قوي ًا وثقافة قومية حلقوق الإن�سان لل�سيطرة على
تعد عملية بناء الد�ساتري عملية �سيا�سية ب�شكل
�أ�سا�سي حيث يت�شكل نظام ال�سلطة ب�شكل دائم من االنق�سامات العميقة والت�شرذم املجتمعي؟ وهل �ستمنح الفئات
خالل النزاعات واالنق�سامات .وقد ُت�صاغ ق�ضايا املتنوعة والءها للمنظمات التي متثلها فقط ،معززة المركزية
حقوق الإن�سان بفعل �أ�سئلة ديناميات �أو�سع لل�سلطة .ال�سلطة خارج املركز ،والتي �ستقرر هي الأخرى ثقافة حقوق
الإن�سان؟
 )3-4رؤى قانونية أم رؤى سياسية للدستور
نادر ًا ما تحَ �سم الد�ساتري املحتوى الأ�سا�سي لثقافة حقوق الإن�سان ح�سم ًا نهائي ًا .فهي مواثيق عامة ميكن �صياغتها
بطريق ت�سمح بالت�أويل ،خا�ص ًة يف مواجهة االنق�سام العميق ب�ش�أن م�ضمونها .وقد ا�ضطر وا�ضعو الد�ساتري ملعاجلة
�س�ؤال من الذي ي�صوغ ثقافة حقوق الإن�سان من خالل �سلطة تف�سري �أحكام حقوق الإن�سان.
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 )4-4األعراف القانونية املحلية مقابل القانون الدولي لحقوق اإلنسان
�صيغ معظم الد�ساتري املعمول بها اليوم بعد �صدور «العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية» لعام
 1966و«العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية» لعام  .1966وقد �أ�س�ست البلدان
ذات الأغلبية امل�سلمة �أحكامها الد�ستورية على �إعالن القاهرة ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ( .)1990ويهدف
وا�ضعو الد�ساتري �إىل جت�سيد الأعراف الدولية حلقوق الإن�سان يف الد�ساتري الوطنية .وهم يف الوقت نف�سه
يحاولون ا�ستخدام الد�ستور يف دول �شديدة االنق�سام لالعرتاف ر�سمي ًا مب�صادر حملية �أخرى للمعايري القانونية،
كالعرف والدين ،ودجمها يف النظام الد�ستوري الر�سمي .ف�أ�صبحت الد�ساتري بذلك تت�ضمن حقوق الإن�سان
الدولية وتعزز القيم املحلية باالعرتاف ر�سمي ًا مب�صادر املعايري القانونية املوثوقة حملي ًا .ومن ناحية عملية،
تختلف الأعراف الدولية حلقوق الإن�سان عن الأعراف القانونية املحلية .فالأوىل تقوم على مبد�أ كون حقوق
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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 ) 4ثقافة حقوق الإن�سان يف بناء د�ساتري مناطق مت�ضررة جراء النزاعات

وتُعترب مواثيق احلقوق ظاهري ًا ُملزمة قانون ًا ،وبالتايل فهي �أف�ضل و�سيلة للن�ص على جميع �أحكام حقوق الإن�سان.
وت�شري معظم الدول الدميقراطية اليوم ب�صفة عامة �إىل الد�ستور باعتباره القانون الأعلى ،وتك�شف عن ازدياد
توجه املواطنني نحو �إقامة دعاوى ق�ضائية ل�ضمان حقوقهم �ضد �إجراءات ر�سمية ،مبا يف ذلك من خالل دعاوى
ال�صالح العام التي يحركها النا�شطون .ويعك�س هذا االجتاه تقنني ثقافة حقوق الإن�سان .وقد يكون حمرك التغيري
وراء ذلك فئات متخوفة من �أن تُع ّر�ض التغيريات ال�سيا�سية امل�ستقبلية مطالبها للخطر .ويزداد ات�ساع نطاق
مواثيق احلقوق وطولها ،ويدعمها �أي�ض ًا ازدياد �صعوبة تعديلها مقارن ًة ب�أحكام الد�ستور الأخرى .وقد �صادق كثري
من الدول على مواثيق حقوق الإن�سان الدولية والتي زاد �أي�ض ًا
نادر ًا ما حت�سم الد�ساتري املحتوى الأ�سا�سي لثقافة
عددها ،وكان لتلك امل�صادقة ت�أثري على تقنني ثقافة حقوق حقوق الإن�سان ح�سم ًا نهائي ًا .فهي مواثيق عامة ُتو�ضع
الإن�سان .ولكن من ناحية عملية ،كان لهذا التقنني قيودها كي ت�سمح مبجال للت�أويل .ولكن من �سي�صوغ ثقافة
اخلا�صة :فتو�سعها يتوقف على ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية حقوق الإن�سان من خالل �سلطة تف�سري �أحكام حقوق
الإن�سان؟
وكفاءتها ،وقد ال ي�ستفيد منها فعل ًيا �سوى من ميلك املوارد لرفع
دعاوى ق�ضائية �إفرادية وك�سبها.
وقد اكت�شف املمار�سون �أي�ض ًا ب�أن قدرة د�ستور ما على مواجهة الأعراف االجتماعية وال�سيا�سية القائمة يف حاالت
االنق�سام العميق تعتمد يف الواقع على ك�سب توافق وا�سع حول هذه الق�ضايا بني خمتلف الفئات واجلهات .وهذه
عملية �سيا�سية �أكرث منها قانونية .وامل�شاركة ال�شعبية التي جتذب �شرائح خمتلفة من املجتمع �إىل عملية بناء
الد�ستور تعني �أي�ض ًا �أن بناء الد�ستور مل يعد حكر ًا على نخبة املحامني .فهي تعني يف الواقع النظر �إىل حقوق
الإن�سان من زاوية بعيدة عن النطاق القانوين .ويف الدول عميقة االنق�سام �أدرك وا�ضعو الد�ساتري �أي�ض ًا القيود
املفرو�ضة على الإجراءات القانونية يف التعامل ب�شكل �أ�سا�سي مع الق�ضايا امللحة ونتائج االنق�سامات العميقة ،مثل
عدم امل�ساواة االجتماعية احلاد ،جراء نق�ص املحامني والق�ضاة
هناك اجتاه نحو تقنني ثقافة حقوق الإن�سان من خالل
ً ً
ً
امل�ؤهلني مثال .وقد يتبنى ال�سيا�سيون و�أن�صارهم �أي�ضا ر�أيا التقا�ضي ،ولكن قدرة الد�ستور على مواجهة االنق�سامات
ينادي ب�ضرورة الإبقاء على �صنع القرار ب�ش�أن اخلالفات العميقة يف املجتمع تتوقف على ك�سب توافق وا�سع بني
الأ�سا�سية عملية دميقراطية ت�سمح بالتوافق يف الآراء ب�ش�أن الفئات واجلهات الفاعلة املتنوعة ،وهي عملية �سيا�سية
�أكرث منها قانونية.
القيم يف املجتمعات املنق�سمة حتى تتطور ع�ضوي ًا ،مع بقاء كبار
امل�س�ؤولني املنتخبني الذين ميكن �إقالتهم م�س�ؤولني عن القرارات
الرئي�سية.

الإن�سان مت�ساوية وعاملية وال يجوز م�صادرتها� ،أما القانون العريف في�ستند �إىل قيم تقليدية غالب ًا ما جت�سد
ت�سل�سالً هرمياً اجتماعياً .وهكذا يكون الد�ستور م�سرحًا لفكرتني متناف�ستني.
يهدف وا�ضعو الد�ساتري �إىل جت�سيد الأعراف الدولية
حلقوق الإن�سان يف الد�ساتري الوطنية ،ولكن قد يكون
هناك م�صادر حملية مناف�سة خا�صة ب�أعراف قانونية
كالعرف والدين .و�إذا كان ال بد من االعرتاف بالقانون
العريف ر�سمي ًا ودجمه يف الد�ستور ،ف�سي�صبح و�سيلة
ملفاهيم مناف�سة.
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وميكن لوا�ضعي الد�ساتري تقدمي توجيهات ب�ش�أن الوزن الن�سبي
الذي ُيعطى للد�ستور ومل�صادر الأعراف القانونية املناف�سة ب�صفة
عامة .وتقوم د�ساتري عدة بذلك عرب الن�ص �صراح ًة على �أن
الد�ستور هو القانون الأ�سمى .كما �أن الد�ساتري حتوي بنود ًا ت�سمح
ب�إبطال الأعراف القانونية املناف�سة التي تتعار�ض مع الد�ستور.
ومن ناحية �أخرى ،يكون الأمر �أقل و�ضوح ًا �إذا كانت �أحكام
�أخرى يف الد�ستور تت�ضمن م�صادر مناف�سة خا�صة ب�أعراف
قانونية على �شكل ا�ستثناءات.

 ) 5الديمقراطية وحقوق اإلنسان

الدميقراطية نظام �أو �شكل من �أ�شكال احلكم ي�ستطيع املواطنون من خالله حما�سبة امل�س�ؤولني .وميكن لعملية
بناء الد�ستور �أن جت�سد املمار�سة الدميقراطية من خالل ت�صميم م�ؤ�س�سات وعمليات تر�سخ حماية التعددية
ال�سيا�سية .وي�شمل ذلك تدابري متنوعة كالقيود املفرو�ضة على مدة الع�ضوية يف ال�سلطة التنفيذية ،و�ضمانات
حرية ن�شاط الأحزاب ال�سيا�سية ،وهيئات ت�سوية املنازعات االنتخابية والإدارة االنتخابية امل�ستقلة ،وال�سيطرة
املدنية على القوات امل�سلحة واملوظفني املكلفني بتطبيق القانون ،والعالقات املتوازنة بني ال�سلطة التنفيذية
وال�سلطة الت�شريعية ،والقيود على ا�ستخدام �سلطات الطوارئ والقانون العريف ،و�ضمانات حرية و�سائل الإعالم
وا�ستقاللها ،وتدابري تعزيز م�ساءلة احلكومة و�شفافيتها.
وقد يكون من امل�ستحيل امل�شاركة يف «�سوق الأفكار ال�سيا�سية» دون حقوق فعالة يف الت�صويت ،ويف ت�شكيل
اجلمعيات ال�سيا�سية واالن�ضمام لها بحرية ،وحرية التعبري والإعالم ،وحرية التنقل (من �أجل تنظيم حمالت
ون�شر ر�سائل �سيا�سية) ،وال�ضمانات امل�ؤ�س�سية حلرية و�سائل الإعالم وا�ستقالليتها .وكانت املطالبة بهذه
«احلقوق ال�سيا�سية» يف الواقع �سمة م�شرتكة يف بناء الد�ساتري يف دول كثرية جنحت يف االنتقال �إىل احلكم
الدميقراطي بعد عام .1989
وتزدهر الدميقراطية عندما يكون املواطنون ن�شطني �سيا�سي ًا وم�ستنريين ،وهذا يتطلب وجود جمتمع مدين
منفتح .وميكن ا�ستخدام بناء الد�ساتري لتعزيز حماية احلقوق املدنية ،والتحرر من التمييز ،وامل�ساواة يف املعاملة
�أمام القانون ،واحلق يف احلرية وال�سالمة ال�شخ�صية ،واحلق يف
يج�سد بناء الد�ستور التحول الدميقراطي من خالل
اخل�صو�صية ،واحلق يف امللكية ،واحلق يف احل�صول على حماكمة ت�صميم م�ؤ�س�سات وعمليات تر�سخ حماية التعددية
عادلة و�إقامة العدل ،واحلماية من العبودية والعمل اجلربي ،ال�سيا�سية .كما ميكن ا�ستخدام بناء الد�ستور لتعزيز
والتخل�ص من التعذيب ،وافرتا�ض الرباءة ،واحلق يف تعوي�ض حماية احلقوق ال�سيا�سية واملدنية.
عادل يف جميع احلاالت التي تت�أثر فيها حقوق الفرد.
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لقد حظيت �أهمية م�شاركة املواطنني يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التعددية باالعرتاف يف العقود الأخرية .ويربز هذا
يف ازدياد �شعبية مفهومي الدميقراطية املبا�شرة والدميقراطية الت�شاركية اللذين يتعلقا مب�شاركة املواطنني
مبا�شرة يف �صنع القرارات الرئي�سية عو�ض ًا عن االعتماد فقط على ممثلني َ
منتخبني .وقد ي�ستجيب وا�ضعو
الد�ساتري لهذه الأفكار بتو�سيع �أو زيادة عدد حاالت ا�ستخدام اال�ستفتاء .عالوة على ذلك ،ت�شمل الت�صاميم
الد�ستورية للدميقراطية الت�شاركية �أفكار ًا جديدة من قبيل جمال�س املواطنني والإدارة الت�شاركية للموارد ،وعادة
من ال�شائع متام ًا �أن تت�ضمن الد�ساتري احلقوق الواردة على م�ستوى احلكومة املحلية .وحتى املجاالت التي تكون عادة
يف املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .وميزة ذلك �أنه حمجوزة للمتخ�ص�صني ،ال�سيما يف الق�ضاء ،ميكن �أن ت�سمح
يربط التمتع باحلقوق مب�صدر حمايد بحيث ال ميكن مب�شاركة �شعبية �أكرب عرب التو�سع يف حقوق احل�صول على حماكمة
لفئة ما االدعاء ب�أن احلقوق م�ستمدة من ثقافتها� ،أو من خالل هيئة حملفني ف�ض ًال عن االعرتاف باملحاكم ال�شعبية
دينها� ،أو �أعرافها.
والتقليدية �أو حماكم اجلماعات �أو املحاكم العرفية.
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 )6خيارات حقوق اإلنسان يف الدستور

يتمثل �أحد اخليارات املبا�شرة يف �إدراج احلقوق الواردة يف املواثيق الدولية .ومبقارنة احلقوق الواردة يف د�ساتري
الدول مع تلك املوجودة يف املواثيق الدولية ،يتبني �أن الأوىل كثري ًا ما تنقل عن الثانية .فللم�صادقة على وثيقة
دولية ت�أثري عملي على اللغة امل�ستخدمة يف �صياغة احلقوق يف الد�ستور .ومن خالل هذا النهج ،ت�صبح احلقوق
املدنية وال�سيا�سية حقو ًقا فردية �ضد الدولة ،وينظر �إليها جزئي ًا كحقوق �سلبية لأن الغر�ض منها هو منع الدولة
من فعل �أ�شياء تُعترب �ضارة فقط ،كاحلد من حرية التعبري �أو احلرية النقابية .كما تُعترب هذه احلقوق اجليل
الأول من احلقوق ،ما ي�شري �إىل تطورها التاريخي .و ُيق�صد باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية احلقوق
التي تتطلب من الدولة �أداء بع�ض الأمور ب�شكل �إيجابي .ولهذا ال�سبب تُو�صف ب�أنها حقوق �إيجابية ،كاحلق يف
التعليم جلميع املواطنني �أو الإعانات املالية للمواطنني املحتاجني .وثمة ت�صنيف ثالث ي�ضم احلقوق التي تعد
حيوية للمجتمع واملجتمعات املحلية ،ويطلق عليها �أي�ض ًا حقوق الت�ضامن .وهي ت�شمل حقوق ال�سكان الأ�صليني،
والقوميات العرقية واجلماعات الدينية ،والأقليات ،والن�ساء ،والأطفال ،وذوي الإعاقة ،وهلم ج ّرا.
ويف الدول �شديدة االنق�سام والدول املت�ضررة من النزاعات ،يحتوي هذا اخليار على عاملي جذب عمليني� ،أولهما
هو �أن اللغة م�ؤطرة م�سبق ًا وال حتتاج �إال �إىل تعديل طفيف� ،إن وجد� ،أما ثانيهما ،ورمبا �أهمهما ،فهو �أنه يربط
التمتع باحلقوق مب�صدر «حمايد» بحيث ال ميكن لفئة ما االدعاء ب�أن احلقوق م�ستمدة من ثقافتها� ،أو دينها� ،أو
�أعرافها .وفيما ت�ؤكد الد�ساتري عموم ًا� ،صراح ًة �أو �ضمن ًا ،على مكانتها كت�شريعات عليا يف النظام القانوين
الوطني ،من ال�ضروري �أن ت�أخذ يف االعتبار حقوق الإن�سان
احلقوق املدنية وال�سيا�سية هي حقوق فردية على
ً
الدولية والقانون الإن�ساين والتي حققت تقدما يف خلق التزامات الدولة .وباملقابل ،تتطلب احلقوق االقت�صادية
يتعني على وا�ضعي الد�ساتري االعرتاف بها .فاملمار�سة الدولية ال واالجتماعية والثقافية من الدولة �أداء بع�ض الأمور
تقبل احلماية الد�ستورية النتهاكات حقوق تُعترب الآن جزء ًا مما ب�شكل �إيجابي ،كتوفري التعليم للجميع �أو الإعانات
يو�صف بالقانون الدويل العريف الذي ي�ستند �إىل �إجماع وا�سع املالية للمواطنني املحتاجني .وثمة جمموعة ثالثة
من احلقوق تعد حيوية للمجتمع واملجتمعات املحلية،
لاً
النطاق بني الدول على �أن هناك �أفعا معينة غري م�سموح بها ويطلق عليها حقوق الت�ضامن .وهي ت�شمل حقوق
مطلق ًا كالتعذيب ،والرق ،والإبادة اجلماعية ،وجرائم احلرب ،ال�سكان الأ�صليني ،والقوميات العرقية واجلماعات
واجلرائم �ضد الإن�سانية .ويف الواقع ،تُخ�ضع بع�ض الد�ساتري الدينية ،والأقليات ،والن�ساء ،والأطفال� ،إلخ.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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اجلديدة نف�سها �صراح ًة للمواثيق القانونية الدولية �أو الإقليمية ،مثل د�ساتري بوليفيا (املادة  ،)257والإكوادور
(املادة  ،)11وغواتيماال (املادة .)46
وقد يدر�س وا�ضعو الد�ساتري �أي�ض ًا ما احلقوق التي يجب �إدراجها على �أ�سا�س الظروف التاريخية التي �سبقتها،
�أي احلقوق التي ظهرت جراء نزاعات �سيا�سية تدوم �أحيان ًا �سنوات بني امل�ؤيدين املتحم�سني .ففي الهند ونيبال
مث ًال� ،أُدرج احلق يف احلماية �ضد النبذ على وجه التحديد يف الد�ستور .وباملثل ،ال يكون لدى بلدان �أخرى �أي خيار
�سوى حماية احلق يف التعليم باللغة الأم .وجنحت مطالب دعاة حماية البيئة يف الإكوادور يف �إدراج «حقوق
الطبيعة» غري القابلة للم�صادرة يف الد�ستور اجلديد ( ،)2008يف حني اهتم الن�شطاء يف بوليفيا بحقوق «الأر�ض
الأم» .ومن املرجح �أن ت�ستمر احلقوق التي تدرج يف الد�ساتري ك�إرث لنزاع ما �إذا كان النا�س قد كافحوا من �أجلها
يجب �إدراج بع�ض احلقوق يف الد�ستور على �أ�سا�س ومازالوا م�ستعدين للقتال ل�ضمان حتقيقها .و�أخري ًا� ،أقر بع�ض
الظروف التاريخية التي �سبقتها ،مثل تلك التي وا�ضعي الد�ساتري ب�أهمية النظر يف �إدراج حقوق فردية �أو جماعية
ظهرت جراء نزاعات �سيا�سية طويلة.
�أخرى ،مثل تلك املتعلقة بكبار ال�سن ،والأطفال ،وذوي الإعاقة،
وال�شباب ،وحتى ال�سجناء� ،إذا كان ذلك ي�ساعد يف حتقيق التوافق.
وثمة ق�ضيتان تربزان عادة �أثناء بناء الد�ستور مهما تنوعت الظروف ،وهما:
) أالتمييز بني حقوق املواطنني وحقوق الإن�سان.
) بالتمييز بني احلقوق الأ�سا�سية والرئي�سية واحلقوق ب�شكل عام.
 )1-6التمييز بني حقوق املواطنني وحقوق اإلنسان
فيما تُ�ستخدم م�صطلحات حقوق املواطن ،واحلقوق الرئي�سية ،واحلقوق الأ�سا�سية ،وحقوق الإن�سان كمرتادفات
خارج �أو�ساط اخلرباء ،يدل م�صطلح احلقوق يف واقع الأمر على �أولويات خمتلفة لوا�ضعي الد�ساتري .ففي �ضوء
النزاع ،ا�ستخدم وا�ضعو الد�ساتري عمداً حقوق املواطن لتعزيز ال�صفة القومية يف معر�ض احل�صول على
اال�ستقالل �أو الدفاع عنه �أو �إعادة تعريفه .وقد ا�ستخدمت معظم اجلمهوريات اجلديدة يف �أوروبا ال�شرقية بناء
الد�ستور بعد عام  1989لتعزيز القومية كعالمة للمواطنة ،حمتفظة يف بع�ض احلاالت مببد�أ القرابة �أو �صلة الدم
ك�أداة النتقال املواطنة .ويعك�س و�ضع تلك الدول مع�ضلة اليونان يف وقت �إن�شائها كدولة جديدة ،والتي تتلخ�ص يف
عبارة« :بعد �أن �أن�ش�أنا اليونان احلديثة ،دعونا نبحث عن الإغريق»  .1وبقيت بع�ض البلدان كبلغاريا وجورجيا
وهنغاريا و�أوكرانيا دو ًال وحيد ًة حتاول �صياغة هوية وطنية من خالل حقوق املواطنة ،والتي اعرتفت بحق املنفيني
يف العودة وا�ستخدمت القوانني ذات الطابع اال�ستيعابي لإنكار حقوق الإن�سان اخلا�صة بالأقليات ،وخا�ص ًة الغجر.
فعلى �سبيل املثال ،تن�ص املادة ال�ساد�سة من د�ستور هنغاريا ( ،1949املعدل يف عام  )1989على ما يلي« :تتحمل
ثمة فروق بني حقوق املواطن ،واحلقوق الرئي�سية ،جمهورية هنغاريا م�س�ؤولية م�صري الهنغاريني الذين يعي�شون
واحلقوق الأ�سا�سية ،وحقوق الإن�سان .وميثل م�صطلح خارج حدودها وت�شجع تعزيز الروابط بينهم وبني هنغاريا».
احلقوق �أولويات خمتلفة لوا�ضعي الد�ساتري .ويف �ضوء وحتاكي هذه املادة التي تكررت كمبد�أ �أ�سا�سي يف عملية بناء
النزاع ،ا�ستخدم وا�ضعو الد�ساتري عمد ًا حقوق املواطن الد�ستور اجلديد املادة  116من القانون الأ�سا�سي الأملاين التي
لتعزيز القومية يف معر�ض احل�صول على اال�ستقالل �أو
تن�ص على �أن تعريف ال�شخ�ص الأملاين ي�شمل الإن�سان �أملاين
الدفاع عنه �أو �إعادة تعريفه.
الأ�صل الذي يعود �إىل البالد ،وذلك يف ظروف ا�ضطرابات
 1مي�شا غليني« ،البلقان  :1999-1804القومية ،واحلرب ،والقوى العظمى» (لندن :غرانتا� ،)2000 ،إعادة �صياغة من ال�صفحات .38-32
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ومع التزام هذه الدول باملعايري الأوروبية ك�أع�ضاء جدد �أو حمتملني يف االحتاد الأوروبي ،ظهرت انق�سامات
وا�ضحة بني الهوية املدرجة يف الد�ستور بدعم من اللغات الر�سمية والديانات التقليدية من جهة ،واخل�صائ�ص
متعددة الأعراق من جهة �أخرى .وثمة م�شكلة م�شابهة واجهت دول الأنديز وهي القوميات الأوىل الأ�صلية كبرية
احلجم واملهملة .فقد ا�ستخدم وا�ضعو الد�ساتري هناك لغة حقوق الإن�سان لتعزيز حقوق املواطنة للمجتمعات
املحلية املهم�شة يف ال�سابق .ويف �أفريقيا ،ال يزال معظم وا�ضعي الد�ساتري يعانون من م�شكلة حتديد من هو
املنتمي ،ومازالت املواطنة تُ�ستخدم بو�صفها املحدد الرئي�سي
لالنتماء يف ظروف تنت�شر فيها القوميات العرقية متجاوزة ظهرت انق�سامات وا�ضحة بني الهوية املدرجة يف
الد�ستور بدعم من اللغات الر�سمية والديانات
احلدود الدولية بينما ال توجد الدولة على �أر�ض الواقع �إال يف
التقليدية من جهة ،واخل�صائ�ص متعددة الأعراق
املركز .وقد �أدت النزاعات الأخرية �إىل تعقيد املواطنة ب�صورة من جهة �أخرى .ففي �أفريقيا ،حيث تنت�شر القوميات
�أكرب� ،أو ًال بحكم الأعداد الكبرية من املهاجرين الذين يرتكون العرقية متجاوزة احلدود الدولية ،ال تزال م�شكلة
بع�ض البلدان ،وثاني ًا ب�سبب الأعداد الكبرية �أي�ض ًا للمغرتبني من الذي ينتمي متثل مع�ضلة ملعظم وا�ضعي الد�ساتري،
وي�ستمر ا�ستخدام املواطنة كمحدد رئي�سي لالنتماء.
العائدين من بالد ال�شتات.
ويجوز للنظام الد�ستوري �إعطاء الأولوية حلماية حقوق الإن�سان من خالل املواطنة امل�شرتكة ولي�س ع�ضوية
جماعة معينة .وي�صبح هذا التمييز مهم ًا عندما ي�سعى املمار�سون �إىل حجب بع�ض احلقوق عن غري املواطنني،
ما قد ي�ؤدي �إىل م�شكالت حادة من التمييز العن�صري .فالأجنبي يف كولومبيا يتمتع باحلقوق املدنية نف�سها ك�أي
مواطن �آخر ،ولكن احلقوق ال�سيا�سية تقت�صر على املواطنني فقط (على الرغم من �أن الت�شريعات تو�سع نطاق
بع�ض حقوق الت�صويت لت�شمل الأجانب) .وقد يكون املواطنون قادرين على ممار�سة احلقوق والتمتع بها خارج
�أرا�ضي الدولة ،ولكن ثمة خماطر ينطوي عليها ا�ستخدام معيار الوجود داخل �أرا�ضي الدولة ك�أ�سا�س لالعرتاف
باحلقوق يف �صالح بع�ض اجلماعات دون غريها خالل الإطار يجوز للنظام الد�ستوري منح الأولوية حلماية حقوق
الزمني املحدد لبناء الد�ستور .وهنا قد يخطر للمرء �أثر النزاع الإن�سان من خالل املواطنة امل�شرتكة ولي�س ع�ضوية
على ت�شوه البنية ال�سكانية جراء التهجري الق�سري ،والنزوح جماعة معينة .وي�صبح هذا التمييز مهم ًا عندما ي�سعى
املمار�سون �إىل حجب بع�ض احلقوق عن غري املواطنني،
اجلماعي ،و�أي تغيريات كبرية يف حجم ال�سكان وتركيبتهم.
ما قد ي�ؤدي �إىل م�شاكل حادة من التمييز العن�صري.
وقد تعامل وا�ضعو الد�ساتري يف بع�ض الأحيان مع حقوق الإن�سان
على �أنها �إ�ضافية �أو تكميلية حلقوق املواطن .فعلى �سبيل املثال� ،أقر وا�ضعو الد�ستور يف الربازيل (د�ستور
عام � )1988أنه بجانب حقوق املواطنة القائمة ،يكون للأقليات وال�شعوب الأ�صلية �أو القوميات الأوىل احلق
يف ا�ستخدام لغتها ،واالحتفاظ ب�أرا�ضيها ،واحلفاظ على عاداتها .وا�ستُخدمت اللغة نف�سها يف الد�ستور امل�ؤقت
لنيبال ( )2007لالرتقاء بعبارة «تعزيز املنبوذين» من جمرد مبد�أ توجيهي يف د�ستور عام  1990ال�سابق �إىل حق
�أ�سا�سي واجب التطبيق .ويف بع�ض احلاالت ،ا�ستُخدمت لغة حقوق الإن�سان لل�سماح لغري املواطنني بك�سب رزقهم
دون متييز .فعلى �سبيل املثال ،رف�ضت املحكمة الد�ستورية يف جنوب �أفريقيا الزعم القائل ب�أنه ال ميكن توظيف
غري املواطنني ب�صفة دائمة للتدري�س يف مدار�س متولها الدولة .وعلى اجلانب الآخر ،ميكن لبناء الد�ستور �أي�ض ًا
�أن يعدل فهم حقوق الإن�سان ،ما ي�ؤدي �إىل جتاهل �أو التقليل من �ش�أن بع�ض احلقوق املعرتف بها يف ال�سابق مثل
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احلرب العاملية الثانية .ولكن ي�أتي تق�سيم يوغو�سالفيا وت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقتني �إىل دول قومية جديدة ليعاك�س
الأمثلة املذكورة �أعاله.

اختفاء «احلق يف العمل» من الد�ستور الهنغاري ال�صادر بعد فرتة احلكم ال�شيوعي ،والتعويل على نوايا الربملان
للن�ص عليه «كهدف للدولة» يف الد�ستور اجلديد.
ويتعني على وا�ضعي الد�ساتري الذين يجعلون احلقوق قائمة على املواطنة التفكري ملي ًا يف �ضمانات للمواطنني
الذين يفتقرون �إىل الوثائق ال�صحيحة ويف �صياغة �إجراءات منا�سبة ت�سمح للنا�س بتحقيق املواطنة .ولكن
تنطوي عملية �صياغة هذه الإجراءات على خماطر �إتاحة الفر�صة لبع�ض الفئات ال�سيا�سية حل�شد مواقف معادية
للأجانب يف �صورة قيم خا�صة باملواطنة ،داعم ًة بذلك وجهة النظر القومية للحقوق ومعار�ض ًة منح احلريات
لغري املواطنني وللرعايا الأجانب واملواطنني غري امل�سجلني .و�إذا مل تتمكن احلكومة من �ضمان املواطنة ب�سهولة
�أو �إذا طعنت �أطراف متنوعة يف حق املواطنة جلماعات معينة ،ت�ؤدي اخلالفات النا�شئة �إىل �إ�شعال نزاع جديد.
و�إذا ربط الد�ستور احلقوق باملواطنة ،فقد يعطي م�س�ؤولون حكوميون الأولوية للدليل على املواطنة على ح�ساب
من تنق�صهم الوثائق ال�صحيحة .ولتجنب هذه النتائج ،ي�ستطيع الد�ستور �أن يو�سع حقوق املواطنة لت�شمل �أفراد ًا
�أحد والديهم كان �أو ال يزال مواطن ًا ،و�أن ي�سمح بازدواج اجلن�سية ،ويخلق افرتا�ض املواطنة ،وي�ضمن ا�ستئناف
اجلن�سية للعائدين وعدم �إمكانية �سحبها.
 )2-6التمييز بني الحقوق األساسية أو الرئيسية والحقوق القانونية األخرى
وتعلو احلقوق الرئي�سية على الت�شريع لأنها لي�ست م�ستمدة من القانون ،وميكن بالتايل ا�ستخدامها للحد من
الإجراءات ال�سيا�سية والر�سمية يف �إطار �سيادة القانون .وتر�سي العدالة الواجبة ،وامل�ساواة �أمام القانون،
واحلماية من التمييز ،واحلقوق الرئي�سية املماثلة املعايري القانونية التي ينبغي �أن يتبعها امل�س�ؤولون� .أما احلكم
على مدى احرتام هذه املعايري عند ن�شوء نزاع بني الأطراف فهو م�س�ألة ق�ضائية ولي�ست �سيا�سية.
�إن احلقوق الرئي�سية �أو الأ�سا�سية حممية من التدخل ال�سيا�سي من خالل تطبيق القانون من قبل �سلطة ق�ضائية
م�ستقلة .عالوة على ذلك ،زاد وا�ضعو الد�ساتري العقبات �ضد �أي عبث �سيا�سي باحلقوق الأ�سا�سية وذلك عادة
برت�سيخ مواثيق احلقوق التي تكون �إجراءات تعديلها �أكرث �صرامة .و«حقوق الإن�سان» م�صطلح عام؛ فهي تعني
تعلو احلقوق الرئي�سية على الت�شريع لأنها لي�ست �ضم ًنا امل�ضمون الد�ستوري املدرج يف ميثاق احلقوق املطبق
م�ستمدة من القانون ،وميكن بالتايل ا�ستخدامها للحد ولكنها تتجاوز نطاقه .وتتناول حقوق الإن�سان جوهر الديباجات،
من الإجراءات ال�سيا�سية والر�سمية يف �إطار �سيادة
من واملبادئ التي تحُ َكم الدولة مبوجبها ،واملواطنة ،والرتتيبات
القانون .واحلقوق الأ�سا�سية والرئي�سية حممية
التدخل ال�سيا�سي من خالل تنفيذ القانون من قبل امل�ؤ�س�سية ،وت�صميم النظام االنتخابي ،وترتيبات قطاع الأمن،
�سلطة ق�ضائية م�ستقلة.
وحتى الأحكام املالية.
الن�ص �صراح ًة على حاالت انتقا�ص الد�ستور من احلقوق الأ�سا�سية �أو تعليقه لها ،و�أن ُي�سمح به يف حاالت
ويجب ّ
الطوارئ ،ولكن حتى حينها ال ميكن االنتقا�ص من جميع احلقوق الأ�سا�سية .فعلى �سبيل املثال ،ال يعترب القانون
ال ميكن االنتقا�ص من جميع احلقوق الأ�سا�سية ،حتى الدويل حرية احلماية من التعذيب قابلة لالنتقا�ص .وتختلف
�صراحة احلقوق التي تُنتق�ص وتلك التي تبقى �سارية يف حالة الطوارئ
ً
يف حاالت الطوارئ .ويجب �أن يذكر الد�ستور
الظروف التي ميكن فيها االنتقا�ص من احلقوق الأ�سا�سية بني دولة و�أخرى ،ولكن تظل خيارات ال�سماح باملراجعة الق�ضائية
�أو تعليقها ،على �سبيل املثال ،عن طريق احلد من احلق يف يف احلاالت التي تت�أثر فيها احلقوق الأ�سا�سية مبا�شرة مبمار�سة
حرية التعبري من �أجل منع خطاب الكراهية.
ال�سلطة يف حاالت الطوارئ� ،أي عندما يدعي �شخ�ص ما حدوث
18
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وحتتاج حقوق الإن�سان التي تو�سع نطاق احلقوق الأ�سا�سية �إىل �إجماع �سيا�سي ،ما ي�ضعها جزئي ًا �إن مل يكن كلي ًا
يف جمال ال�سيا�سة الت�شريعية .وقد يحر�ص وا�ضعو الد�ساتري على منع «حتويل ال�سيا�سة �إىل م�سائل ق�ضائية»
) (judicializationحيث يحاول الق�ضاة فعل امل�ستحيل باقرتاح حلول قانونية تقنية مل�شاكل �سيا�سية .فهذا
يت�سبب لي�س فقط يف زيادة النزاعات امل�ؤ�س�سية بني ال�سلطة الق�ضائية وغريها من فروع احلكم ،بل ويزيد املخاطر
ال�سيا�سية زيادة كبرية ويف الوقت نف�سه يعر�ض للخطر امل�ؤ�س�سات الدميقراطية اله�شة املت�أثرة بالنزاع التي مل تعد
مفيدة يف توجيه اخلالفات الأ�سا�سية .وت�صبح ق�ضية كيفية
�إن ق�ضية كيفية التعامل مع احلقوق اخلالفية وغري
التعامل مع احلقوق اخلالفية وغري الأ�سا�سية بال�ضرورة مثار قلق الأ�سا�سية بال�ضرورة تثري قلق العديد من املمار�سني.
للعديد من املمار�سني.
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تعدٍ مبا�شر على حقوقه ،يف الواقع �أمر ًا �شائع ًا متام ًا يف نطاق التقاليد القانونية .واالنتقا�ص هو �إجراء يعلق جزئي ًا
تطبيق واحد �أو �أكرث من �أحكام احلقوق ،على الأقل ب�صورة م�ؤقتة .ولكن ال يجب �أن يحدث ذلك ك�إجراء متييزي،
حيث ت�صبح هناك م�شكلة عندما يتم تطبيق حالة الطوارئ لفرتات طويلة من الزمن يف مناطق حمددة من بلدٍ
ما عو�ض ًا عن كامل البلد .وينبغي ذكر القيود الد�ستورية على احلقوق الأ�سا�سية ،كاحلد مث ًال من احلق يف حرية
التعبري ملنع خطاب الكراهية ،ب�صفتها معايري قانونية .فعدم ذكرها ي�ؤدي (يف مو�ضوع خطاب الكراهية مث ًال)
�إىل زيادة خطر جعل ال�سيا�سيني املتع�صبني امليدان االنتخابي غري متكافئ من خالل تعريفهم خلطاب الكراهية
بينما يقومون بتقييد حرية التعبري ،خل�صومهم يف معظم الأحوال.

 )7التطبيق

ما هو الأثر العملي لإدراج احلقوق يف الد�ستور؟ كما الحظنا من قبل ف�إن جميع د�ساتري العامل تقريب ًا تت�ضمن
حقوق ًا ،بيد �أن تر�سيخ احلقوق يف الد�ستور ال ي�ؤدي دائم ًا �إىل ثقافة حترتمها .وثمة �أحيان ًا فجوة �ضخمة بني �إدراج
احلقوق يف الد�ستور وتطبيقها عملي ًا .ورغم �أن �إدراج حقوق الإن�سان يف الن�صو�ص الد�ستورية يعطي بع�ض الفوائد
مبرور الوقت ومع تطور عملية التمكني ،يتعني على وا�ضعي الد�ساتري النظر بعناية يف اجلانب الثاين من هذا
الرت�سيخ� ،أي تطبيق هذه احلقوق.
والأداة الرئي�سية للتطبيق ،مبوجب القانون الدويل ،هي الدولة التي ت�ضمن �سيادة القانون .ويعهد �إليها بواجب
حماية احلقوق ،حيث يتعني عليها اتخاذ تدابري لتطبيقها و�ضمان يتعني على وا�ضعي الد�ساتري النظر بعناية �إىل تطبيق
الو�صول �إىل نظام قانوين ميكن لل�ضحايا من خالله احل�صول احلقوق املحددة يف الد�ستور .ويجب �أن حتمي الدولة
احلقوق ولكن ال توجد و�سائل تطبيق فعلية كثرية.
على �سبل انت�صاف فعالة.
ومع �أن ن�صو�ص الد�ساتري تت�ضمن حقوقاً وتو�سع نطاقها �إىل حد كبري ،ال يوجد الكثري من و�سائل التطبيق فعل ًيا.
بيد �أن املمار�سني در�سوا عدة �أدوات ت�ساعد يف التطبيق وت�ضمنه.
 )1-7إرشادات التفسري
قد ال تكون الد�ساتري يف حد ذاتها قادر ًة على تناول الق�ضايا الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان .فبينما يكون بع�ض �أحكام
حقوق الإن�سان يف الد�ساتري مف�ص ًال وحمدد ًا ،ف�إن كثري ًا منها تقليدي وذي �صيغ عامة وجمردة .وقد يكون التعميم
مطلوباً يف تقليد ما ل�صياغة معايري يكون لها تطبيق عام� ،أو كنتيجة لت�سوية خا�صة .ومع ذلكُ ،يعترب تطبيق
ال�صيغ العامة �إ�شكال ًيا لأنه يتطلب التف�سري .ويهدف وا�ضعو الد�ساتري �إىل و�ضع مبادئ توجيهية للتف�سري .وتعد
ً
إ�شكالية لأنه يدعو �إىل
املبادئ والبيانات يف الديباجات �أحد خيارات القيام بذلك .يُعترب تطبيق �صيغ عامة �
وثمة خيار �آخر هو و�ضع الأ�سا�س الأخالقي للد�ستور ،لكن قد التف�سري .ويهدف وا�ضعو الد�ساتري �إىل و�ضع مبادئ
ي�صبح هذا اخليار م�شكلة �إذا مل تكن هذه الأخالق م�شرتكة يف توجيهية للتف�سري.
كامل الدولة� ،أو كانت تتعار�ض مع �أحكام �أخرى يف الد�ستور �أو
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تناق�ضها .وحتوي بع�ض الد�ساتري �أحكام ًا تدعو املطبقني �إىل تف�سريها ككل مرتابط ولي�س لكل حكم على حدة،
وب�شكل ب ّناء يهدف �إىل منحها تطبيق ًا هادف ًا .وقد حاول بع�ض املمار�سني ت�سهيل التطبيق من خالل كتابة الد�ستور
كدليل قانوين عملي و�إدراج تفا�صيل كثرية فيه كتلك املتعلقة بحقوق الأقليات.
 )2-7إجراءات تطبيق أحكام حقوق اإلنسان
ال تُدعى املحاكم للف�صل يف نزاعات حقوق الإن�سان القائمة والوا�ضحة فقط� ،إذ �إن جزء ًا كبري ًا من والية تنفيذها
هو الف�صل يف املجاالت الرمادية من حقوق الإن�سان حيث يكون ال�شك كبري ًا والآراء منق�سمة بحدة .ف�أثناء
املفاو�ضات على الد�ستور اجلديد يف جنوب �أفريقيا ( ،)1996-1994اتفق قادة اجلمعية الت�أ�سي�سية َ
املنتخبة على
�أن عقوبة الإعدام تنتهك مبادئ حقوق الإن�سان ،لكن هذه العقوبة كانت �شائعة لدرجة �أن �أي ا�ستفتاء كان �سيدعم
تطبيقها .لذلك اختار املفاو�ضون ترك القرار يف هذه الق�ضية ملحكمة د�ستورية �أُن�شئت حديث ًا .ويف الوقت املنا�سب،
�أقرت تلك املحكمة بالفعل ب�أن عقوبة الإعدام غري د�ستورية ومتثل انتهاك ًا ملبادئ حقوق الإن�سان .وعلى الرغم من
�أن املحكمة كانت هيئة جديدة وعلى الرغم من انعدام الثقة يف م�ؤ�س�سات الدولة� ،إال �أن �شرعية املحكمة �ساعدتها
تدعى املحاكم للف�صل يف املجاالت الرمادية من حقوق على �أن ت�صبح املُح ِّكم وت�صل �إىل نتيجة مقبولة على نطاق وا�سع.
الإن�سان حيث يكون ال�شك كبري ًا والآراء منق�سمة ومع ذلك ،مل ي�ؤد هذا حل�سم الق�ضية� ،إذ و�صف بع�ض القادة يف
بحدة .وتنظر اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة بعني ال�شك احلمالت االنتخابية يف عام � 2005إمكانية �إجراء ا�ستفتاء على
�إىل حماوالت ا�ستخدام املحاكم لإ�صدار حكم ب�ش�أن
الق�ضية نف�سها ب�أنها و�سيلة لبناء م�صداقيتهم يف اتخاذ موقف
حقوق الأقليات واجلماعات الهام�شية الأخرى.
حازم �ضد ت�صاعد اجلرمية يف البالد.
وميكن القول ب�أن املحاكم امل�شاركة يف هذه املمار�سات «ت�صنع القانون» وال تف�سره .وهذا �أمر مهم عندما تكون
املهمة هي تغيري الد�ستو َر �أو تعديله دون موافقة دميقراطية .وتنظر اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة بعني ال�شك �إىل
حماوالت ا�ستخدام املحاكم لإ�صدار حكم ب�ش�أن حقوق الأقليات واجلماعات الهام�شية الأخرى ،ويرجع ذلك
يف جزءٍ منه �إىل رغبتها يف احتكار �سلطة «�صنع القانون» ويف جزءٍ منه �إىل احلماية احلزبية جلمهور ناخبيها.
فلدعم التوازن الد�ستوري العرقي الدقيق يف �إثيوبيا ،والذي يجعل حقوق الإن�سان تتوقف على ع�ضوية الأقوام
والقوميات ،يح�صر الد�ستور �صالحية تف�سري �أي حكم من �أحكام الد�ستور بال�سلطة الت�شريعية فقط ،مبا فيها
�ش�ؤون النزاعات يف املحاكم.
 )3-7إجراءات الشكوى يف الدستور
من الذي يحق له تقدمي �شكوى وي�سعى لتطبيق احلقوق؟ هل هو فقط ال�شخ�ص املت�ضرر مبا�شرة �أم ميكن جلماعة
معنية �أن تتوىل الق�ضية نيابة عنه؟ وماذا عن جماعة تعمل للم�صلحة العامة؟ هذه الأ�سئلة مهمة عندما يتعلق
الأمر بالتطبيق الق�ضائي .ويف الوقت نف�سه ،يتم تناول قواعد �إجراءات اللجوء �إىل املحاكم لتطبيق حقوق الإن�سان
ب�صياغات عامة للغاية يف الد�ساتري .وقد يعود ال�سبب �إىل كرثة التفا�صيل الواردة فيها .واالجتاه العام لوا�ضعي
الد�ساتري هو توجيه املحاكم نحو و�ضع قواعد ب�سيطة وت�سهل الو�صول �إليها .وت�ضمن الد�ساتري �صراح ًة حق الفرد
االجتاه العام لوا�ضعي الد�ساتري هو توجيه املحاكم يف تقدمي �شكوى �ضد التعدي على حقوقه عو�ض ًا عن ت�أجيل احلق
�إىل ت�شريع �أو قواعد ق�ضائية م�ستقبلية.
نحو و�ضع قواعد ب�سيطة وت�س ّهل الو�صول �إليها.
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�إن جلان حقوق الإن�سان �آخذة باالزدياد ،وكثري منها يتبع املبادئ التوجيهية التي �أقرتها الأمم املتحدة للم�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان .والق�ضية الرئي�سية هي �إىل �أي مدى ت�ستطيع هذه الهيئات توفري «�سبل معاجلة فعالة»
للأفراد واجلماعات امل�شتكية من انتهاكات حقوق الإن�سان .ومتتد جمموعة اخليارات من جلان قادرة على ت�أمني
�سبل انت�صاف ،مبا فيها التعوي�ض� ،إىل جلان تكتفي بتقدمي تو�صيات للم�ؤ�س�سات العامة الأخرى للعمل بها.
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 )7التطبيق

 )4-7الضمانات املؤسسية

 )8التوترات املتعلقة بحقوق محددة

�أثناء بناء الد�ستور ،يعني ا�صطفاف اجلماعات على �أ�سا�س «حقوقنا» مقابل «حقوق الآخرين» �أن بع�ض احلقوق
يثري نزاعات وتوترات �أكرث من غريه .وي�شمل ذلك:
) أحقوق الأقليات.
) بحقوق املر�أة.
) جاحلقوق االقت�صادية واالجتماعية.

�إن بع�ض احلقوق يثري نزاعات وتوترات �أكرث من غريه.
وهذا ي�شمل حقوق الأقليات ،وحقوق املر�أة ،واحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية.

 )1-8حقوق األقليات
كثري ًا ما اتخذ الن�ضال من �أجل االعرتاف القانوين وال�سيا�سي مبختلف اجلماعات واجلهات الفاعلة يف احلوار
الد�ستوري �شكل ن�ضال من �أجل حقوق الإن�سان للأقليات املتنوعة وال�شعوب الأ�صلية .ففي الربازيل ( )1988وبوليفيا
( )2009والإكوادور ( ،)2008نظمت حمالت د�ستورية لالعرتاف بحقوق ال�سكان الأ�صليني .ويف �إندوني�سيا،
تداخلت املداوالت ب�ش�أن الإ�صالح الد�ستوري مع مفهوم البانكا�سيال للثقافات املتعددة وحقوق الأقليات من مواطني
مقاطعة �آت�شيه وغريها من املقاطعات (انظر الف�صل الثاين من هذا الدليل ب�ش�أن املبادئ واملو�ضوعات ال�شاملة).
و�أثناء بناء الد�ستور يف نيبال بعد نزاع م�سلح امتد ع�شر �سنوات وانتهى يف عام  ،2006احتلت مطالب الأقليات
العرقية مركز ال�صدارة .ويف �إريرتيا و�إثيوبيا ،نتجت العمليات الد�ستورية عام � 1994إىل حد كبري من املطالب
باالعرتاف بجماعات عرقية منف�صلة ككيانات تقرر م�صريها بنف�سها .ويف جنوب �أفريقيا ،كان اخلالف بني حقوق
الأغلبية العرقية مقابل الأقلية العرقية هو حمور املفاو�ضات التي جرت بني عامي  1996-1990و�أ�سفرت عن د�ستور
دميقراطي «غري عن�صري» ( .)1996ويف �أفغان�ستان ،تخللت حقوق االنتماء الديني وحقوق املر�أة حمادثات عام
 2003يف اجلمعية الد�ستورية .وكان للتمييز يف املا�ضي وللت�صنيفات ال�سائدة للهوية ت�أثري مهم على املطالب بتغيري
د�ستوري .و�أ�صبحت ت�سوية مطالب حقوق الأقليات يف كثري من احلاالت نقطة حمورية يف بناء الد�ستور و�أكرب م�صدر
للتوترات.
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يت�ضمن مفهوم حقوق الإن�سان للأقليات �أمرين �أولهما �أن من حق �أفرادها احل�صول على حقوق كالآخرين على
قدم امل�ساواة دون متييز ،وثانيهما �أنه ميكن جلماعات الأقليات
ال يعني مفهوم حقوق الإن�سان للأقليات �أن من حق �أن تطالب مطالبة م�شروعة بحقوق معينة .والطريقة البديلة
�أفرادها التمتع بحقوق جميع املواطنني فح�سب ،بل
و�أنه ميكن جلماعات الأقليات �أن تطالب مطالبة لر�ؤية االقرتاح الثاين هو �أن يكون مبقدور الأفراد اكت�ساب �أو
فقدان بع�ض احلقوق املحددة من خالل االن�ضمام �إىل الأقليات
�شرعية بحقوق حمددة �أي�ض ًا.
�أو االنتماء �إليها.
�إن ق�ضايا حقوق الأقليات متعددة اجلوانب ومعقدة ،وهي ت�ساعد وا�ضعي الد�ساتري يف حتديد الق�ضايا الرئي�سية
�أو ًال من خالل �أ�سئلة من قبيل :ما هي طبيعة م�شكلة «الأقلية»؟ وملاذا متثل م�شكلة وطنية حتتاج لإجراءات
د�ستورية؟ وما التدابري الذي ينبغي �أن يتخذها الد�ستور ،وكيف ت�سهم يف التخفيف من حدة امل�شكلة؟
 )1-1-8من هي األقلية؟
ميثل حتديد من ي�شكل �أقلية حتدي ًا بحد ذاته لي�س فقط لأن بع�ض اجلماعات ترف�ض هذا التعبري كونه مهين ًا،
بل ولأن وا�ضعي الد�ساتري وجدوا �أن و�ضع «حدود» فا�صلة يف حتديد الهوية �أمر بعيد املنال �إىل حد ما .عالو ًة
على ذلك ،ت�شمل معظم الت�صنيفات الرا�سمة حلدود الأقليات فئات ومعايري مفاهيمية تطورت يف املجال
ال�سو�سيولوجي �أو الأنرثوبولوجي� ،إ�ضافة �إىل جماالت �أخرى ،ما قد ي�ؤدي �إىل �آثار قانونية و�سيا�سية متعار�ضة
يف الد�ساتري املختلفة .وقد يحدث ال�شيء نف�سه مع طوائف عامة �أو وا�سعة جد ًا عندما يت�سبب �س�ؤال من الذي
تت�ضمنه هذه الفئات يف ن�شوء جماالت للنزاع.
وقد يجري الت�شكيك يف �شرعية �أقلية حم َّددة ذاتي ًا �أو تُرف�ض ب�صورة عر�ضية من جانب غري الأع�ضاء فيها �سواء
كانوا ميثلون �أغلبية �أم ال .وقد حتتاج الأقلية املح َّددة ذاتي ًا ،بالإ�ضافة �إىل املطالبة باحلقوق القانونية� ،إىل التغلب
على الو�صمة وفكرة �إمكانية ا�ستبعادها على �أ�سا�س �أنها «خمتلفة» .ولكن حتى املعايري «املو�ضوعية» ن�سبي ًا لو�ضع
الأقلية ،مثل حجم ال�سكان ،ميكن �أن تكون ع�شوائية �أي�ض ًا .فعند و�ضع تدابري خا�صة حلماية الأقليات ،مل تعترب
اجلمعية الت�أ�سي�سية الهندية املنعقدة يف عام  1949الهنود امل�سلمني �أقلية د�ستورية رغم كونهم يف الواقع �أقلية
عددية ،لكنها اعتربت الطبقة الدنيا من الهندو�س واملنبوذين �أقلية على الرغم من �أنهم ينتمون �إىل الهندو�سية،
الديانة املهيمنة للأغلبية .ويف الوقت نف�سه ،عندما تربط املحادثات الد�ستورية و�ضع الأقلية بالأرقام ،ي�صبح
ميثل حتديد من ي�شكل �أقلية حتدي ًا بحد ذاته .اخلطر هو طغيان ح�سابات تق�سيم اجلماعات وم�ضاعفة الأقليات
وقد يجري الت�شكيك يف �شرعية �أقلية حمددة التي قد تكون م�ضرة على املبادئ الهامة .وقد ميثل القانون
ذاتي ًا من جانب غري الأع�ضاء فيها .ولكن حتى الدويل دلي ًال لكنه لي�س كافي ًا� ،إذ �إنه يعرتف بو�ضع بع�ض فئات
املعايري "املو�ضوعية" ن�سبي ًا لو�ضع الأقلية ،مثل الأقلية ،ف�إن بع�ضها �أكرث حتديد ًا من غريه .فعلى �سبيل املثال،
حجم ال�سكان ،ميكن �أن ًتكون ع�شوائية �أي�ضاًً .وقد يعرّف �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص املنتمني
ميثل القانون الدويل دليال مر�شدً ا لكنه لي�س كافيا.
�إىل �أقليات قومية �أو �إثنية �أو دينية �أو لغوية «ال�سكان
الأ�صليني» ب�صورة �أف�ضل من «اجلماعة العرقية» .وثمة �أي�ض ًا دول متعددة الأعراق مت�ضررة من النزاعات ت�شكل
فيها اجلماعة املهيمنة يف واقع الأمر �أقلية عددية .ولكن يف حاالت �أخرى� ،أ�صبحت اجلماعة املهيمنة عددي ًا
مغبونة �سيا�سي ًا جراء حتالفات انتخابية ملجموعة من الأقليات.
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عالوة على ذلك ،قد ي�سعى وا�ضعو الد�ساتري �إىل تغيري �شروط املفا�ضلة يف حماولة م�شروعة للإفالت من جوالت
متكررة من النزاع .وقد تقدم حقوق الإن�سان خيار ًا لتوحيد جميع اجلماعات ،وعاد ًة ما يتحقق ذلك من خالل
�إدراج �شروط االعرتاف باالختالف يف الد�ستور وحظر التمييز يف هذه ال�شروط .والواقع� ،أن هذه ال�شروط قد
حترف ال�سجال بعيد ًا عن حمور الأقلية-الأغلبية .فيمكن مثلاً اللجوء �إىل املفا�ضلة عن طريق عبارات مثل
الأ�صول وال�سن وحتى النوع االجتماعي حلظر التمييز على الرغم من �أن املحرومني قد يكونون �أغلبية ال�شباب
والن�ساء مقارنة بعدد �أقل من الأكرب �سن ًا والذكور .و�أخري ًا ،هناك م�شكلة يف افرتا�ض التجان�س .ففي الواقع،
تت�صف كل جماعة �أقلية بالديناميكية يف حد ذاتها وقد ت�ضم �أقليات يف داخلها .وميكن لبع�ض ت�صنيفات الأقليات
�أي�ض ًا �أن تعزز غريها.
و ُيعترب ح�شد الأقليات �أثناء بناء الد�ستور بهدف املطالبة بحقوق حمددة �سمة م�شرتكة يف الدول عميقة االنق�سام
واملت�ضررة من النزاعات .وقد تكون الأقليات معزولة ومتمركزة يف منطقة حمددة ،كال�شعوب الأ�صلية� ،أو متبعرثة
يف جميع �أنحاء الدولة ،كاملثليني جن�سياً .ويف الظروف االجتماعية عميقة االنق�سام ،قد تُنظم الأقليات وفق حدود
هوية «ثابتة» ي�ستجيب لها وا�ضعو الد�ساتري �أثناء �صياغة خمتلف خيارات احلقوق ،مثل:
•الأقليات الدينية :على افرتا�ض قبول نوع ما من احلماية الد�ستورية لأديان معينة� ،أر�سى وا�ضعو
الد�ساتري تدابري حمددة خمتلفة حلماية الأقليات الدينية حيث �أُدرجت حماية خا�صة للأقليات يف نظم
د�ستورية علمانية �إ�سمي ًا ال تعرتف باحلقوق القائمة على الدين ب�صفة عامة .وقد كانت هناك حاجة التخاذ
تدابري �أخرى ب�سبب تعر�ض وا�ضعي الد�ساتري ل�ضغوط لتحديد دين معني على �أنه «ر�سمي» �أو «تقليدي» �أو
ب�سبب النفوذ الفعلي لدين معني يف املجتمع .وقد تكون التدابري ملمو�سة ،وال تقت�صر على جمرد االعرتاف
مببادئ مثل حرية ال�ضمري .فعلى �سبيل املثال� ،إن حق اجلماعات الدينية يف تنظيم مدار�س خا�صة بها
وغريها من اخلدمات املجتمعية (م�ست�شفيات ومالجئ� ،إلخ) مهم وملمو�س على اعتبار �أن �أحد الأدوار
الرئي�سية للجماعات الدينية يف الدول املت�ضررة من
�أُدرجت تدابري حتمي الأقليات يف �أنظمة د�ستورية
النزاع هو تكملة اخلدمات العامة نيابة عن جمتمعاتها .علمانية �إ�سمي ًا ال تعرتف باحلقوق القائمة على
كما ُو�ضعت يف االعتبار تدابري تطبيق قوانني ت�ستند �إىل الدين ب�صفة عامة .وكانت هناك حاجة التخاذ
الدين حيث يكون للجماعات الدينية �إطار معياري حمدد .تدابري �أخرى ب�سبب تعر�ض وا�ضعي الد�ساتري ل�ضغوط
لتحديد دين معني على �أنه «ر�سمي» �أو «تقليدي» �أو
ف�إما �أن ُيف�سح املجال يف النظام القانوين الر�سمي لإقرار
ب�سبب النفوذ الفعلي لدين معني يف املجتمع.
وتطبيق �أعراف دينية تفيد فئات معينة فقط �أو ُتدرج
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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وي�ستدعي جزء من اجلهد املطلوب من وا�ضعي الد�ساتري جتنب �إحداث جماالت من املناق�شة تطيل التوترات
الناجمة عن تعاريف اجلماعات املتنوعة وعنا�صرها املحدِّ دة .ويف ما يتعلق بالأقليات ،من املهم �أن نالحظ �أن
الت�صنيفات التعريفية كثرياً ما تختلف بالطريقة نف�سها كما هو احلال مع ت�صنيف الأغلبية .فعلى �سبيل املثال،
يف حالة بوليفيا� ،أمكن و�صف ال�سكان الأ�صليني املزارعني ب�أنهم
قد يهدف وا�ضعو الد�ساتري �إىل تغيري �شروط املفا�ضلة
فئة واحدة متميزة .وكانت النتيجة �أن بع�ض ال�شعوب املختلفة كجزء من حماولة م�شروعة للإفالت من دورات
التي ت�شكلها مل تعد �أقليات يف هذا ال�سياق ،مع ما يرتتب على متكررة من النزاع ،ولكن يتعني عليهم جتنب �إحداث
ذلك من قيود مفرو�ضة على ممار�سة حقوقهم .وميكن �أن ت�ؤدي جماالت من املناق�شة تطيل التوترات الناجمة عن
تعاريف جماعات متنوعة وعنا�صرها املحدِّ دة.
الت�صنيفات العامة �إىل �أن ت�صبح الأقليات �أو الأغلبيات امل�ستبعدة
غري مرئية.

�أنظمة قانونية موازية .وكان �إدراج ال�شريعة الإ�سالمية يف النظام القانوين الر�سمي مبوجب الد�ستور
اجلديد يف كينيا ( )2010واحد ًا من �أكرث الق�ضايا ا�ستع�صا ًء و�إثار ًة للجدل .وكنوع من �إظهار االحرتام
وال�ستيعاب امل�سلمني الذين ميثلون  %9تقريب ًا من حجم ال�سكان يف البالد� ،سمح الد�ستور اجلديد ب�إن�شاء
«حماكم القا�ضي» �ضمن النظام الر�سمي والتي تخت�ص بالنظر يف منازعات الأحوال ال�شخ�صية بني
طرفني م�سلمني .وانت�شرت املناق�شة نف�سها يف كثري من البلدان حتت عنوان العلمانية وانعكا�ساتها.
•الأقليات العرقيةُ :يعترب القانون الدويل حلقوق الإن�سان الذي يتناول التمييز العن�صري �أحد
�أقدم القوانني التي يعود تاريخها �إىل االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
والتي دخلت حيز التنفيذ عام  1969كرد فعـل على انت�شـار معـاداة ال�ساميـة علـى نطـاق وا�سـع.
وتعرّف املادة  1من االتفاقية التمييز العن�صري ب�أنه «�أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل يقوم
على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو الإثني وي�ستهدف �أو ي�ستتبع تعطيل �أو عرقلة
االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها على قدم امل�ساواة يف امليدان
ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقايف �أو يف �أي ميدان �آخر من ميادين احلياة العامة» .ولكن
التعبري الأقل و�ضوح ًا هو املعنى الفعلي لكلمة «عرق» التي ال متيز االتفاقية بينها وبني «الأ�صل الإثني».
وتعترب االتفاقية التفرقة والتمييز والف�صل العن�صري �أمور ًا مرفو�ضة .وعلى ال�صعيد الوطني ،قدمت
بع�ض الدول خيارات للجماعات لتنظيمها على �أ�سا�س «العرق» على الرغم من �أن وا�ضعي الد�ساتري
ً
مرفو�ضا للمفا�ضلة .وتقدم لنا جنوب �أفريقيا تو�ضيح ًا لذلك الأمر ،حيث ين�ص د�ستور
اعتربوه معيا ًرا
ُ
عام  1996فيها �صراحة على �أن الدولة �أ�س�ست بو�صفها «دميقراطية غري عن�صرية» .ويف املحادثات التي
�أف�ضت �إىل �إن�شاء اجلمعية الت�أ�سي�سية عام  ،1994دُر�س م�صطلح «متعدد الأعراق» و ُرف�ض ظاهري ًا لأنه
كان ميكن �أن يفتح الباب ال�ستمرار الت�صنيفات العرقية ،وبالتايل ي�سمح ببع�ض امل�شروعية لأوجه التمييز
يف عهد الف�صل العن�صري والتي �ش َرع وا�ضعو الد�ساتري يف �إبطالها متام ًا .واتفقت الأطراف الرئي�سية
بعد ذلك على مبد�أ د�ستوري يقول ب�أن الد�ستور ينبغي �أن ي�ضمن دميقراطية غري عن�صرية .ويف الوقت
نف�سه ،مل ُيرف�ض النظر يف عدم امل�ساواة بني الأقلية العن�صرية البي�ضاء والأغلبية ال�سوداء ال�ضخمة .ويف
الواقع ،اتبعت جنوب �أفريقيا منذ ت�أ�سي�س الد�ستور �سيا�سات خالفية وحمل اعرتا�ض ب�شكل كبري هدفت
�إىل متكني �سكانها ال�سود كفئة عرقية .و�صيغت �سيا�سات م�شابهة يف ماليزيا من خالل املعاملة التف�ضيلية
للماليو كفئة عرقية ت�شكل الأغلبية بهدف نقل ال�سيطرة على االقت�صاد �إليها .و�أخري ًا ،حظر عدد من
الد�ساتري على وجه التحديد خطاب الكراهية العن�صري و�/أو حجب االعرتاف بالأحزاب ال�سيا�سية التي
ال تتوافق مع االن�سجام العرقي.
•الأقليات الإثنية� :إذا قبل وا�ضعو الد�ساتري التخلي عن مبد�أ «بناء الأمة» اال�ستيعابي ،ت�صبح خيارات
االعرتاف بتنظيم النا�س وح�شدهم للم�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة على �أ�س�س عرقية مقبولة .فعلى �سبيل املثال،
�سمح وا�ضعو الد�ساتري للأقليات الإثنية بالتمتع بحقوق لغوية ،واال�ستفادة من احتياطيات �إقليمية ال�ستغالل
مواردها ،ومتثيلها يف عملية �صنع القرار على خمتلف م�ستويات احلكومة ،وا�ستخدام قوانينها وعاداتها اخلا�صة،
والإبقاء على �أ�شكال �سلطتها التقليدية �ضمن النظام الر�سمي للحكومة �أو خارجه .وهذه التدابري تراعي الظروف
الذي توجد فيها .ففي بع�ض احلاالت ،يكون �أثر القيادة الإثنية يف احلكومة الر�سمية كبري ًا يف واقع الأمر على
الرغم من �أن الد�ستور يحيلها �إىل املجتمع املدين كما هو احلال يف نيجرييا مث ًال .ويف حاالت �أخرى ،يكون
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•ال�شعوب الأ�صليةُ :يدمج االعرتاف الد�ستوري بال�شعوب الأ�صلية �أحيان ًا مع االعرتاف الد�ستوري
بالأقليات الإثنية .وميكن متييز ال�سكان الأ�صليني بالإ�شارة �إىل و�ضعهم ك�أول الأقوام� ،أي االعرتاف
ب�أنهم كانوا ال�سكان الأ�صليني يف �إقليم ما (كلي ًا �أو جزئي ًا) �أ�صبح جزء ًا من تكوين الدولة التي يجري
و�ضع د�ستورها .وتت�شابك �أكرث اخليارات الد�ستورية املتعلقة بهذه اجلماعات ت�شابك ًا وثيق ًا مع ق�ضية
امللكية وال�سيطرة على �أرا�ضيها ،وق�ضية احلق يف تقرير امل�صري الثقايف ،حيث تُعترب هاتان الق�ضيتان
عن�صرين ال يتجز�آن من التعبري عن الهوية الأ�صلية .ويف حاالت �أخرى ،كما هو احلال يف الفلبني ،قد
متتد مطالب الأقوام الأوىل لت�صبح �سيا�سية .ورمبا يكون التمييز بني املطالب الثقافية وال�سيا�سية جزء ًا
من ت�سوية املطالب .وقد ا�ستُخدم القانون الدويل ،ال�سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،69كدليل
مر�شد للأوىل .ومن جهة �أخرى ،ت�ستلزم املطالب ال�سيا�سية خيارات اال�ستقالل احلقيقي و�/أو امل�شاركة
والتمثيل يف تيار احلياة العامة .وقد يكون من املفيد الن�ص على ما �سيحدث عند اكت�شاف موارد قيمة �أو
ا�ستغاللها يف �أرا�ضي ال�شعوب الأ�صلية لأن ذلك ي�ؤدي عادة �إىل ن�شوب نزاعات خطرية .وبالإ�ضافة �إىل
أرا�ض ت�شبه الأرا�ضي الأ�صلية حيثما
ذلك ،ا�ستخدم وا�ضعو الد�ساتري خيارات مثل �إعادة التوطني يف � ٍ
�أمكن وذلك عندما ال يعود ال�ضرر البيئي يف الأرا�ضي الأ�صلية ي�سمح با�ستمرار الإقامة عليها .وقد
تت�ضمن هذه اخليارات حق ال�شعب الأ�صلي يف ا�سرتداد الأرا�ضي �إذا كان الإخالء الق�سري جزء ًا من
امل�شكلة .وت�شمل اخليارات الأخرى �أدوات ت�شاور ملزمة �أو غري ملزمة تهدف �إىل �ضمان حق ال�سكان
الأ�صليني يف �أن يكون لهم ر�أي (ومنفعة) يف ا�ستغالل �أرا�ضيهم.
•الالجئون والنازحون :من املده�ش �أن د�ساتري عدة ال تتناول حقوق الالجئني والنازحني من ديارهم
جراء النزاعات .وهو �أمر يدعو للده�شة لأن �أعداد ه�ؤالء قد تكون يف الواقع كبرية جد ًا يف الدول
املت�ضررة من النزاعات .ويعود جزء من الظاهرة �إىل اعتبار هذه الق�ضية �إدارية م�ؤقتة �ستُحل مبجرد
�إعادة توطني ه�ؤالء النا�س يف مكان ما .ولكنها تعود �أي�ض ًا �إىل املمار�سة ال�سيا�سية يف غر�س الوالء يف
املواطن من خالل االعرتاف باحلقوق .ولكن �إىل جانب النزاع ،ينزح كثري من النا�س عندما تُرف�ض
مواطنتهم .ويف ظل د�ستور ين�ص على انتقال املواطنة بالوراثة وبتجني�س الأفراد يف املقام الأول ،تغدو
خيارات �أغلبية النازحني والالجئني قليلة .كما ت�صبح فر�ص ممار�ستهم لل�ضغط على وا�ضعي الد�ساتري
حمدودة عملي ًا لأن املواطنة هي �أحد �شروط امل�شاركة
ُيعترب ح�شد الأقليات �أثناء بناء الد�ستور من �أجل
ال�سيا�سية .وهذا يدعو وا�ضعي الد�ساتري العتماد نهج املطالبة بحقوق حمددة �سمة م�شرتكة يف الدول
مدرو�س وا�ستباقي ال�ستخدام الد�ستور يف معاجلة �ضعف عميقة االنق�سام واملت�ضررة من النزاعات.
هذه الأقليات.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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ت�أثريها على احلكومة الر�سمية هام�شياً على الرغم من �أن الد�ستور يعرتف ر�سمي ًا ب�أدوارها ،كما هو احلال يف
جنوب �أفريقيا .ولتنظيم اخليارات ،يجب �أن يقرر وا�ضعو �سمح وا�ضعو الد�ساتري للأقليات الإثنية بالتمتع بحقوق
الد�ساتري ما هو الهدف :هل هو ال�سماح للأقليات العرقية اللغوية ،واال�ستفادة من احتياطيات �إقليمية ،و�أن يتم
بو�ضع ب�صمتها على تطور ال�سيا�سة الوطنية� ،أم جمرد متثيلها يف عملية �صنع القرار على خمتلف م�ستويات
احلكومة ،وا�ستخدام قوانينها وعاداتها اخلا�صة،
الت�ساهل مع االختالفات الثقافية يف املجتمع؟ ويف ما
والإبقاء على �أ�شكال �سلطتها التقليدية �ضمن النظام
يتعلق بالأمر الأول ،قد يتعني على الد�ستور تلبية التمثيل الر�سمي للحكومة �أو خارجه .وهذه التدابري تراعي
الظرف الذي توجد فيه.
وامل�شاركة يف احلكم على م�ستويات خمتلفة.

 )2-1-8حظر التمييز والنص على تدابري خاصة
اعتماد ًا على نوع املطالب املقدمة من اجلماعات التي تقود التغيري الد�ستوري نحو االعرتاف بحقوق الأقليات،
واالجتاهات املعار�ضة لذلك ،قد ينظر وا�ضعو الد�ساتري يف منهجني حلماية الأقليات عن طريق:
x xحظر التمييز.
x xالن�ص على حقوق وتدابري خا�صة (وينبغي عدم اخللط بينها وبني االمتيازات).
حظر التمييز
�إن احلق يف عدم التمييز واملعاملة املن�صفة وا�ضح ومبا�شر بحد ذاته� ،إذ تجُ مع الد�ساتري كافة تقريب ًا على �إدراج
�أحكام حتظر التمييز على �أ�س�س من قبيل الأ�صل ،واللغة ،واجلن�س ،وال�سن ،والإثنية ،والعرق� ،إلخ .ويهدف وا�ضعو
الد�ساتري �أي�ض ًا �إىل تغيري �شروط االعرتاف باالختالفات من �شروط ثابتة للهوية �إىل �شروط مرنة .ومن الأمثلة
على ذلك حظر التعريف بالذات من خالل الإثنية �أو حظر الأحزاب ال�سيا�سية �أحادية الإثنية .وميكن �أن يرتافق
هذا مع ت�شجيع الد�ستور على ت�شكيل جمال�س مدنية لال�ستفادة من التمتع بحقوق ُحرمت منها �أنواع �أخرى من
اجلمعيات .والفكرة هنا هي �أن جميع الأفراد قادرون على ممار�سة حقوق مماثلة من خالل ت�شكيل جمعيات
تطوعية عو�ض ًا عن ال�سماح باملطالبة باحلقوق من جانب �أ�شخا�ص ينتمون جلماعات ذات هوية ثابتة .والنتيجة هي
بالإ�ضافة �إىل حظر التمييز على �أ�س�س من قبيل �أن الد�ستور ولي�س الدين �أو العادات االجتماعية هو الذي ي�صبح
الأ�صل ،واللغة ،واجلن�س ،وال�سن ،والإثنية ،والعرق ،الأ�سا�س امل�شرتك الوحيد املعرتف به ملمار�سة احلقوق وامل�صدر
�إلخ ،يهدف وا�ضعو الد�ساتري �أي�ض ًا �إىل تغيري �شروط الوحيد لها .ثاني ًا ،يظهر هذا املنهج على �أنه �شامل حيث تكون
االعرتاف باالختالفات من �شروط ثابتة للهوية حماية الأقليات جزء ًا ال يتجز�أ من احلمايات التي تغطي اجلميع.
�إىل �شروط مرنة من خالل حظر التعريف بالذات
من خالل الإثنية مث ًال �أو حظر الأحزاب ال�سيا�سية فاالتفاق على احلمايات ال�شاملة �أثناء عمليات التفاو�ض �أ�سهل
من االتفاق على تدابري خا�صة ل�صالح جماعات بعينها.
�أحادية الإثنية.
ويفرت�ض االعتماد على مادة خا�صة بامل�ساواة توفر معرفة كافية لدى اجلمهور وقدرتهم على الو�صول �إىل
املحاكم ،و�أن �أفراد الأقليات الذي يواجهون انتهاكات على علم بهذه احلقوق ويف و�ضع يتيح لهم يف الواقع اللجوء
�إىل حماكم د�ستورية للتو�صل �إىل حل.
الن�ص على حقوق وتدابري خا�صة
قد يتطلب االعرتاف بحقوق الأقليات يف املجتمعات املت�ضررة من النزاعات تدابري خا�صة �إما حلماية فئات
معينة من اال�ضطهاد �أو لتمكينها من التخل�ص من حالة التهمي�ش واالندماج يف املجتمع .وتمُ نح الأقليات حقوق ًا
خا�صة ت�سمح لها باحلفاظ على هويتها ،وخ�صائ�صها ،وتقاليدها .وي�شري منح حقوق خا�صة �إىل ا�ستعداد وا�ضعي
الد�ساتري لقبول الفروق يف املعاملة بني الأقليات وبقية املجتمع .وميكن تربير هذه الفروق الناجمة ب�أنها تعزز
امل�ساواة الفعلية ورفاه املجتمع ككل من حيث النوايا العامة للد�ستور الذي يجري و�ضعه.
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x xاال�ستقالل الذاتي �أو الالمركزية الإقليمية �أو «الف�صل الر�أ�سي لل�سلطات» (انظر الف�صل ال�سابع اخلا�ص
بالالمركزية).
�x xأدوات تقا�سم ال�سلطات (انظر الف�صل الرابع اخلا�ص بال�سلطة التنفيذية).
x xالتعددية القانونية (انظر الف�صل ال�ساد�س اخلا�ص بالق�ضاء).
x xاال�ستقالل الثقايف (�أو االعرتاف والتفوي�ض الد�ستوري بالتنوع الثقايف).
x xالرتتيبات امل�صاحبة (وهي �شكل خا�ص من �أ�شكال تقا�سم ال�سلطات تو�ضع يف االعتبار يف بع�ض الدول
املت�ضررة من النزاع).
x xتقا�سم ال�سلطة القائم على النظام االنتخابي (خا�ص ًة تعزيز �أ�شكال التمثيل الن�سبي ،يرجى الرجوع �إىل
دليل «امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات» يجوز منح الأقليات حقوق ًا خا�صة ت�سمح لها باحلفاظ على
هويتها ،وخ�صائ�صها ،وتقاليدها �إذا كان وا�ضعو الد�ساتري
اخلا�ص بت�صميم النظام االنتخابي).2
 x xاحلق يف تقرير امل�صري.
x xقواعد العمل الإيجابي و�سيا�ساته.

على ا�ستعداد لقبول الفروق يف املعاملة بني الأقليات وبقية
املجتمع .وميكن تربير هذه الفروق الناجمة ب�أنها تعزز
امل�ساواة ورفاه املجتمع ككل.

ُيعترب حقا تقرير امل�صري والعمل الإيجابي ق�ضيتني خالفيتني وت�سببان االنق�سام العميق .وقد يعود ذلك �إىل
احتمال �إ�ساءة فهمهما ولأنهما م�صطلحان م�س َّي�سان للغاية.
احلق يف تقرير امل�صري
ال يعني تقرير امل�صري اال�ستقالل الر�سمي .فالقانون الدويل يعرتف بحق تقرير امل�صري �ضمن دولة قائمة .ويف
الواقع ،يحق لفئة �شرعية اختيار م�صريها ،ولكن لي�س من ال�ضروري ممار�سة هذا اخليار بطريقة حمددة.
وي�شمل هذا املفهوم �أ�شكا ًال خمتلفة من اال�ستقالل بدء ًا من االنف�صال واالن�شقاق التام وانتها ًء ب�أ�شكال حمدودة
من اال�ستقالل .وعملي ًا ميكن اعتبار �أي مطالبة باال�ستقالل ،بغ�ض النظر عن �شكلها ،ق�ضية خالفية مبا يف ذلك
اال�ستقالل الثقايف للأقلية عندما ُينظر �إليه على �أنه ي�ؤثر �سلب ًا على امل�صالح اجلماعية ملن ال ينتمون �إىل الأقلية.
ومع ذلك� ،صحيح �أن تقرير امل�صري ال يعني تلقائي ًا اال�ستقالل� ،إال �أن ذلك ال ينفي احتمال ال�سعي �إليه والنجاح
يف حتقيقه.
كانت نزاعات تقرير امل�صري التي تنطوي على مطالب باالعرتاف الدويل باال�ستقالل متعددة اجلوانب ومعقدة
للغاية .وقد ا�ستمرت �سنوات عديدة ،وكانت ت�ضم عادة �أطراف ًا دولية ثالثة يف ت�سويتها .ويف بع�ض احلاالت ،مت
التو�صل �إىل ت�سويات بعد �سنوات من املفاو�ضات امل�ضنية ،ما �أدى �إىل توقف النزاع امل�سلح ،و�إىل �أ�شكال من احلكم
الذاتي وتقا�سم ال�سلطة ال تزال يف مراحل التنفيذ .ومن الأمثلة على ذلك نذكر اتفاقية يوم اجلمعة العظيمة بني
�أيرلندا ال�شمالية واململكة املتحدة املوقعة يف عام  ،1998وتعقيدات الكيانني اللذين ميثالن البو�سنة والهر�سك
(احتاد البو�سنة والهر�سك وجمهورية �صربيا) يف �أعقاب اتفاقية دايتون لعام  ،1995وترتيبات تقا�سم ال�سلطة
 2امل�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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وميكن �أن تتبنى التدابري اخلا�صة �أ�شكا ًال متعددة ،مع تف�ضيل وا�ضعي الد�ساتري لواحد منها �أو �أكرث اعتماد ًا على
الظروف .وتت�ضمن هذه التدابري ب�شكل عام ما يلي:

واحلكم الذاتي يف عام  2001اخلا�صة مبنح احلكم الذاتي لبوغينفيل من بابوا غينيا اجلديدة ،وللأقليات القبلية
من �أزاواد يف مايل (اتفاقية  .)1996وكان �آخرها ،اتفاقيات احلكم الذاتي عام  2006جلنوب ال�سودان التي
�أ�سفرت عن ت�صويت �سلمي لنيل اال�ستقالل عن طريق اال�ستفتاء يف عام  .2011ويف حاالت �أخرى ،ال تزال
الأو�ضاع دون حل كما هو احلال مع تقرير م�صري �ألبان كو�سوفو يف عام  ،2008و�أي�ض ًا انف�صال �أو�سيتيا اجلنوبية
و�أبخازيا عن جورجيا يف العام ذاته .وقد يكون من املفيد درا�سة هذه احلاالت مل�ساعدة وا�ضعي الد�ساتري يف
تقدير املخاطر املت�ضمنة عندما ال تزال الو�سائل الد�ستورية يف
يعرتف القانون الدويل بحق تقرير امل�صري �ضمن
خمتلفة متناول اليد لت�سوية مطالب الأقليات يف تقرير امل�صري يف الدول
ً
دولة قائمة .وي�شمل هذه املفهوم �أ�شكا ًال
من اال�ستقالل ،بدء ًا من االنف�صال واالن�شقاق التام �شديدة االنق�سام واملت�ضررة من النزاعات .ونظر ًا لأن خطر
وانتهاء ب�أ�شكال حمدودة من اال�ستقالل .وعملي ًا ميكن ن�شوب نزاعات يف ال�سنوات الأخرية �أ�صبح �أكرب عندما تكون
ً
بغ�ض
خالفية
ق�ضية
باال�ستقالل
مطالبة
أي
�
اعتبار
الدولة ه�شة (�سواء يف الدول الكبرية �أو ال�صغرية) ،يكون تطور
النظر عن �شكلها.
التدابري الد�ستورية التي تعمل يف خمتلف الظروف مفيد ًا للغاية.
وات�سم الد�ستور الإثيوبي املعتمد يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب  1994من خالل منحه حق تقرير امل�صري للأقليات
ب�أنه د�ستور �صديق للأقليات .وقد �صاغته جمعية ت�أ�سي�سية َ
منتخبة هيمنت عليها يف الواقع جماعة م�سلحة كانت
قد عزلت املجل�س الع�سكري املارك�سي احلاكم .وقررت تلك اجلمعية الت�أ�سي�سية �إعادة تكوين الدولة الإثيوبية
الوحدوية يف �صورة احتاد �إثني بهدف ت�أ�سي�س �شرعية �سيا�سية بني خمتلف الفئات الإثنية الإثيوبية والتي �شارك
عدد منها فعلي ًا يف حركات مترد �ضد الدولة .وقد �أقر الد�ستور اجلديد بحق كل جماعة �إثنية معرتف بها ر�سمي ًا
يف �إثيوبيا يف تقرير امل�صري الذي ي�صل �إىل حد االنف�صال (املادة  .)1-39وهو يعرتف بباقة وا�سعة من حقوق
الإن�سان الفردية واجلماعية وفق معاهدات �صادقت عليها �إثيوبيا ،كما ين�ص على �أن «الأقوام والقوميات
وال�شعوب» يف �إثيوبيا هي الأجزاء املك ِّونة الدنيا للبالد مقابل الأفراد .ويف ما يتعلق بالتطبيق ،جعل الد�ستور ب�شكل
وا�ضح الإثنية العالمة الأكرث �صلة بالهوية يف الدولة .ونظر ًا لأن قدر ًا كبري ًا من ال�سلطة خمول لرئي�س الوزراء الذي
يكون جمل�س الوزراء م�س�ؤو ًال �أمامه والذي ي�شغل �أي�ض ًا من�صب قائد جميع �أفرع القوات امل�سلحةُ ،ت�صمم ثقافة
حقوق الإن�سان النا�شئة بحيث تعتمد على املفاو�ضات ال�سيا�سية مع املركز .ولتعزيز البعد ال�سيا�سي ،ح�صر الد�ستور
�سلطة تف�سري �أي حكم من �أحكام الد�ستور ،مبا يف ذلك النزاعات
كانت نزاعات تقرير امل�صري التي تنطوي على مطالب يف املحاكم ،يف اجلمعية الوطنية .و ُيعترب نهج �إثيوبيا يف تقرير
باالعرتاف الدويل باال�ستقالل متعددة اجلوانب
وكانت امل�صري فريد ًا من نوعه متام ًا �إذ يت�ضمن االعرتاف بتقرير
ومعقدة للغاية .وقد ا�ستمرت �سنوات عديدة،
امل�صري �إىل درجة كبرية ت�صل �إىل حد االنف�صال.
ت�ضم عادة �أطراف ًا دولية ثالثة يف ت�سويتها.
وتقدم �إ�سبانيا منهج ًا خمتلف ًا حيث تتكون من ثالث قوميات
تاريخية هي كاتالونيا وبالد البا�سك وغالي�سيا ،ولكل منها هويتها وحركاتها القومية اخلا�صة .فقد حاول د�ستور
�إ�سبانيا (� )1978إن�شاء حكم ذاتي ِ�ضمن هذه القوميات مع تو�سيع هذا املبد�أ لي�شمل �أي منطقة �أخرى تطلب
ذلك .ف�أ�س�س درجات متفاوتة من اال�ستقالل يف القوميات الثالث و�أي�ض ًا يف بقية �إ�سبانيا رغم �إمكانية ح�صولها
جميع ًا يف نهاية املطاف على الدرجة نف�سها .و�سرعان ما انت�شرت حركات ا�ستقاللية ،ون�ش�أت  17حكومة م�ستقلة.
وعلى الرغم من االعرتاف بالطبيعة املت�أ�صلة لهذه القوميات ،رف�ض وا�ضعو الد�ساتري ب�إ�صرار �أي ادعاء من �أي
جماعة بتمتعها بحقوق قانونية خالف تلك املن�صو�ص عليها يف الد�ستور.
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العمل الإيجابي/التمييز الإيجابي
يتخذ العمل الإيجابي �أ�شكا ًال عديدة مثل املعاملة التف�ضيلية للأقليات يف التعليم العام �أو التوظيف� ،أو �إجراءات
ثقافية كتمويل الدولة لدعم التعليم باللغة املحلية� ،أو �إجراءات رمزية كاالعتذارات الر�سمية .وميكن حتديد
عالمات فارقة �أخرى �ضمن هذه الأ�شكال� ،إذ يجوز للدولة �أن تكون قادرة على حتقيق الفائدة جلماعة ما دون
الإ�ضرار مب�صالح جماعة �أخرى من خالل توفري التعليم احلكومي باللغة املحلية مث ًال .وعلى النقي�ض من ذلك،
ملحقة بذلك �ضرر ًا
ميكنها حتقيق متييز �إيجابي بتخ�صي�ص جماعة مف�ضلة مبوارد حمدودة ،كدخول اجلامعاتِ ،
لبو�سا �سيا�سياً.
ن�سبي ًا بجماعات �أخرى .ومبا �أن الدولة تعيد توزيع املوارد بني اجلماعات ،ف�إن هذه الق�ضايا ترتدي ً
وهنا تت�ضمن الأ�سئلة الأ�سا�سية الأولية ما يلي :هل هم�شت الدولة عرب تاريخها �أي جماعة معينة؟ �إذا كان
اجلواب نعم ،هل ت�ستطيع التدابري الد�ستورية معاجلة حمنتها وت�ضمن لها امل�ساواة؟ وما هو الت�صميم الأمثل لهذه
التدابري الد�ستورية :تدابري ُملزمة قانون ًا �أم التفوي�ض بت�شريع تدابري تقديرية قابلة للتطبيق �سيا�سي ًا ومرهونة
بتوفر املوارد؟
و�إذا كان العمل الإيجابي مدرج ًا على جدول الأعمال ،قد تكمن امل�شكلة �أي�ض ًا يف حتديد الأ�شكال املالئمة لتحقيق
الأهداف املرجوة .وميكن للممار�سني درا�سة الق�ضايا التالية:
x
x
x
x

ت�ستخدم الد�سات ُري احل�ص�ص �أم احلجوزات؟ وهل يجب �أن تكون هذه الأدوات ملزمة �أم ال؟
xهل ينبغي �أن
ِ
xما هو �شكل �أو نوع العمل الإيجابي؟ وهل يجب �أن يكون الربنامج ذا مدة ثابتة �أم مفتوح ًا؟ وما هي معايري
ا�ستحقاق امل�ستفيدين املحتملني؟ هل يكفي جمرد االنتماء جلماعة معينة؟
xهل ميكن يف وقت واحد �أن ت�ستفيد جماعات كثرية من العمل الإيجابي؟
xهل يجب �أن تفر�ض املحاكم العمل الإيجابي �أم تر�سم حدوده؟

جلماعات
تُعترب احل�ص�ص واحلجوزات �آليتني د�ستوريتني �شائعتني للعمل الإيجابي .وهما تتبنيان مواقف خا�صة
ٍ
حمددة ولكن تخدمان وظائف خمتلفة .وقد تكون احل�ص�ص �ضرورية لتحقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،بحيث ميكن
لأفراد يف �أقليات حمددة «اللحاق بالركب» .وتهدئ احل�ص�ص
يتخذ العمل الإيجابي �أ�شكا ًال عدة .فقد تكون الدولة
من خماوف ا�ستمرار القمع وتُعزز االندماج لأنها تقود الفئات قادرة على حتقيق الفائدة جلماعة ما دون الإ�ضرار
ال�ضحية �إىل داخل هرم ال�سلطة� .أما احلجوزات فهي تتعلق مب�صالح جماعة �أخرى من خالل مث ًال توفري التعليم
بامل�ساحات املخ�ص�صة لهذه اجلماعات والتي قد ال ت�ؤثر على العام باللغة املحلية �أو حتقيق متييز �إيجابي بتوزيع
موارد حمدودة على جماعة مف�ضلة ملحِ قة بذلك
ال�سلطة لأنها تخلق مناطق منف�صلة تكون الأقليات فيها �صاحبة
�ضرر ًا ن�سبي ًا بجماعات �أخرى.
الكلمة.
ميكن للد�ساتري �أن تمُ يز بني امل�ساواة من حيث الفر�ص وامل�ساواة من حيث النتيجة .وعملي ًا ،ي�ستهدف وا�ضعو
الد�ساتري �أكرث خمططات العمل �إيجابية يف امل�ساواة الإجرائية (�أو تكاف�ؤ الفر�ص) عو�ض ًا عن النتائج الأ�سا�سية.
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�إذن ،وبينما توجد ظروف كثرية تتعزز فيها مطالب تقرير امل�صري بدوافع متنوعة للتغيري ،يعترب وا�ضعو الد�ساتري
عملي ًا تقرير امل�صري �إطار ًا قانوني ًا و�سيا�سي ًا مرن ًا يكون التعبري فيه عن احلقوق الأ�سا�سية ديناميكي ًا .ويف ظرف معني،
املوحدة ح�سب
قد يعمل وا�ضعو الد�ساتري بخيارات مرتابطة ،م�ؤكدين على اال�ستقالل املُف ِّرق والقوا�سم امل�شرتكة ِّ
احلاجة .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا �أن ي�ضع وا�ضعو الد�ساتري يف االعتبار �صعوبة التطبيق عرب توفري و�سائل ف�صل يف
املنازعات بني الكيانات امل�ستقلة املتمتعة بحق تقرير امل�صري والكيانات الأخرى امل�شاركة يف هذه احلاالت املعقدة.

�آثار العمل الإيجابي
ال تزال هذه التدابري مثار جدل كبري .والواقع �أن الكثري من �سيا�سات العمل الإيجابي يثري خالفات جديدة مبرور
الوقت .فهي ،من جانب ،تتعار�ض مع الهدف الد�ستوري املتمثل بتخلي�ص املجتمع من الت�صنيفات املتغرية للهوية.
وقد تُظهر الدرا�سات �أي�ض ًا نتائج متباينة بخ�صو�ص غر�ضها املحدد يف االرتقاء بفئات حمددة .و�سواء جرى
التنفيذ بو�سائل قانونية �أو عرب برامج �سيا�سية ،قد تن�شب عملي ًا نزاعات قانونية �إ�ضافية.
ويتمثل الأثر الثاين يف �أنه مبجرد املوافقة على العمل الإيجابي د�ستوري ًا ف�إنه يكت�سب زخم ًا �سيا�سي ًا خا�ص ًا به.
وبالتايل ،قد ي�صبح من ال�صعب اال�ستغناء عنه حتى عندما ت�صبح احلاجة �إليه مو�ضع �شك .ومبجرد �أن يتم
تنفيذه (كما حدث يف ماليزيا حيث حدد وا�ضعو الد�ساتري �أ�ص ًال مدة العمل الإيجابي بثالثني عام ًا) ،قد مينع
ال�ضغط ال�شعبي توقف العمل الإيجابي� ،إذ مازال الربنامج املاليزي قائم ًا منذ  40عام ًا.
ويتعلق الأثر الثالث «بقانون العواقب غري املق�صودة» العام .فعو�ضاً عن حتقيق ال�سيا�سات للم�صاحلة ،ف�إنها قد
تزرع بذو َر ال�شقاق بني اجلماعات مع تبدل الطرف الرابح واخلا�سر يف حاالت معينة .وقد يت�سبب تخفي�ض معايري
م�شاركة بع�ض اجلماعات يف وظائف الدولة مث ًال يف تخفي�ض جودة اخلدمات مثري ًا بذلك احتجاجات جماعية
جديدة .وعلى الرغم من وجود برامج عمل �إيجابي ،قد ي�ستمر
ال تزال تدابري العمل الإيجابي مثار جدل كبري .وكثري
من �سيا�ساته يثري خالفات جديدة مبرور الوقت .وقد عدم امل�ساواة حمدث ًا ا�ستيا ًء بني الفئات املت�أثرة ب�سبب ا�ستغراق
ُتظهر الدرا�سات �أي�ض ًا نتائج متباينة .فبمجرد التنفيذ الد�ستوري وقت ًا طوي ًال ملعاجلة و�ضعها ،مما ي�ؤدي �إىل نزع
املوافقة على هذه ال�سيا�سات د�ستوري ًا ف�إنها تكت�سب �شرعية الد�ستور .وقد يحتاج وا�ضعو الد�ساتري لإن�شاء �أنظمة
زخم ًا �سيا�سي ًا خا�ص ًا بها ،وقد تزرع بذو َر ال�شقاق بني مراجعة م�ستمرة لربامج العمل الإيجابي� ،سواء معرتف بها
اجلماعات مع تبدل الطرف الرابح واخلا�سر.
د�ستوري ًا �أم ال ،ل�ضمان �أن تظل الربامج حمرك ًا للنمو للجماعات
املحرومة تاريخي ًا.
و�أخري ًا ،ف�إن الفئة املعر�ضة لتمييز تاريخي وحمرومة من الفر�ص االقت�صادية يف بلدان مثل بوليفيا وماليزيا
وجنوب �أفريقيا هي يف الواقع الأغلبية العددية .وللعمل الإيجابي املطبق على الأغلبية ،ولي�س على الأقليات ،ت�أثري
خمتلف جد ًا على ال�صعيد املجتمعي.
 )2-8حقوق املرأة
ال تخلو املطالب ب�ضمانات د�ستورية حلقوق املر�أة من التوترات �أي�ض ًا .وهذه التوترات لي�ست يف الواقع قا�صرة على
يف�سر كثري من هذه احلقوق يف
بناء الد�ستور يف مرحلة ما بعد النزاع �أو يف الدول املت�أثرة بالنزاعات .وغالب ًا ما َّ
�إطار القانون الدويل حلقوق الإن�سان للأفراد ،ال�سيما اتفاقية منظمة الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي دخلت حيز التنفيذ يف � 3أيلول�/سبتمرب ( 1981انظر الإطار .)3
وحت َّدد املجاالت التي تحُ دث �أكرب التوترات من خالل عدد وطبيعة حتفظات الدول الأع�ضاء يف االتفاقية ،حيث
كانت معظم التحفظات الأ�سا�سية يف جماالت امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ،وامل�ساواة يف فر�ص العمل،
وامل�ساواة �أمام القانون ،وامل�ساواة يف الزواج والعالقات الأ�سرية.
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 )8التوترات املتعلقة بحقوق حمددة

الإطار  :3اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
تن�ص االتفاقية على ما يلي:
 xجت�سيد مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف الد�ساتري والقوانني الوطنية الأخرى (مبا يف ذلك
التنفيذ العملي).
xتعديل الأمناط الثقافية بهدف الق�ضاء على التحيز �ضد املر�أة وال�صورة النمطية بدونيتها.
xوقف جميع �أ�شكال االجتار باملر�أة وا�ستغالل �أو بغاء املر�أة.
xم�شاركة من�صفة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة.
xحقوق مت�ساوية يف اكت�ساب اجلن�سية واالحتفاظ بها وتغيريها (مبا يف ذلك حقوق مت�ساوية يف نقل
اجلن�سية �إىل الأطفال).
xحقوق مت�ساوية يف التعليم.
xالق�ضاء على التمييز يف جمال التوظيف.
�xإلغاء �أي متييز على �أ�سا�س الزواج �أو الأمومة.
xامل�ساواة يف احل�صول على الرعاية ال�صحية (مبا يف ذلك تنظيم الأ�سرة).
xامل�ساواة �أمام القانون.
xامل�ساواة يف جمال الزواج والعالقات الأ�سرية.

 )1-2-8املساواة يف الحياة السياسية
�إن امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف ظاهرها مقبولة عموم ًا ،حيث تظهر �أحكام امل�ساواة عادة يف نظم د�ستورية
خمتلفة جد ًا .فقد اعرتف د�ستور م�صر ( )1971بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة بل َ
و�ضمِ ن حقوق املر�أة يف امل�ساواة يف
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية مع االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية .كما يقر د�ستور اليونان ()1975
الذي يعرتف بالعقيدة الأرثوذك�سية دين ًا مهيمن ًا ب�أن اليونانيني واليونانيات مت�ساوون يف احلقوق والواجبات .ويف
د�ستور �سوازيالند اجلديد ( )2005الذي �أن�ش�أ نظاماً ملكياً وراثياً� ،أ�صبح للن�ساء �أي�ض ًا احلق يف معاملة من�صفة،
وهو ما ي�ستتبع تكاف�ؤ الفر�ص يف اخلدمات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .عالوة على ذلك ،ين�ص الد�ستور
على �أنه ال يجوز لأحد �إجبار امر�أة على اتباع �أو التم�سك ب�أي عرف يتعار�ض مع �ضمريها .وين�ص د�ستور تيمور
ال�شرقية ( )2002الذي �صيغ من �أجل بلدٍ كانت بع�ض الن�سوة فيه مقاتالت م�سلحات يف معركة التحرير على متتع
املر�أة والرجل باحلقوق والواجبات نف�سها يف جميع جماالت احلياة الأ�سرية ويف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية .ومن الناحية العملية ،يختلف تطبيق هذه الأحكام .وهذه احلقيقة تف�سرها ديناميكيات
ال�سلطة ونطاق الد�ساتري الذي ي�ؤثر يف احلياة االجتماعية والثقافية واالقت�صادية.
وثمة توجه ي�شجع ا�ستخدام لغة حمايدة �إزاء النوع االجتماعي يف الد�ساتري .ومن ال�شائع �أن تذكر الد�ساتري
م�صطلح «النوع االجتماعي» حلظر التمييز مث ًال ،لكن دون حماولة تعريف امل�صطلح �صراحة .وقد يذهب
املمار�سون �إىل �أبعد من ذلك .فاملقرتحات املقدمة �إىل اجلمعية الت�أ�سي�سية يف نيبال �ستتجاوز يف حال اعتمادها
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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�إن احلاجز والتحدي احلقيقي الفعلي مل�شاركة املر�أة
على قدم امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية يف كثري من
البلدان هو �سلوك الأحزاب ال�سيا�سية ولي�س ثقافة
الدين �أو املجتمع.

خيارات ثنائية النوع االجتماعي وت�شمل فئتي «اجلن�س الثالث»
و«املتحولني جن�سي ًا» .فال�صياغة املحايدة �إزاء النوع االجتماعي
على هذا النحو ال تكفي بال�ضرورة لرت�سيخ احلقوق التي تتمتع
بها املر�أة فعلي ًا.

ويتمثل �أحد العوائق الفعلية �أمام م�شاركة املر�أة على قدم امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية يف كثري من البلدان يف
�سلوك الأحزاب ال�سيا�سية ولي�س يف ثقافة الدين �أو املجتمع� .صحيح �أن الد�ساتري مل تنظم الأحزاب ال�سيا�سية يف
ال�سابق ،ولكن تنظيمها لها �آخذ باالزدياد الآن كما هو احلال يف الربازيل ورواندا التي �أ�صبح لديها ن�سبة عالية
جد ًا من التمثيل الن�سائي يف ال�سلطة الت�شريعية .وقد يحتاج وا�ضعو الد�ساتري �إىل النظر يف خيارات ت�ؤثر على
اختيار الأحزاب ال�سيا�سية للمر�شحني والنهو�ض باملر�أة كطرف �سيا�سي فاعل ،مع فر�ض عقوبات حقيقية على
الأحزاب التي ال تلتزم بذلك .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سمحت
�سمحت ح�ص�ص متثيل املر�أة �سيا�سي ًا ،رغم �أنها مل تكن ح�ص�ص متثيل املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ،رغم �أنها مل تكن
مبثابة ترياق ،بوجود املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية على مبثابة ترياق ،بوجود املر�أة على امل�ستوى الوطني ،حتى دون دعم
امل�ستوى الوطني.
�شعبي ،للم�شاركة يف تقرير م�صري ق�ضايا �سيا�سية وقانونية
مهمة ،وهو �إجناز ملمو�س.
 )2-2-8املساواة يف الزواج والعالقات األسرية
�إن التوتر الرئي�سي هنا موجود بني االلتزامات بتحقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف احلياة الأ�سرية وبني االلتزام
بتوفري اعرتاف ر�سمي بالأعراف القانونية املناف�سة التي تتبنى عملي ًا عدم امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف احلياة
الأ�سرية .وكما الحظنا من قبل ،يهدف وا�ضعو الد�ساتري ،وينبغي �أن يهدفوا� ،إىل ا�ستخدام الد�ساتري لتج�سيد
االلتزامات الدولية كتلك الواردة يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .ولكن يف الوقت نف�سه،
قد ينتج عن ح�سم النزاع د�ساتري حتتوي على تناق�ض ،خا�صة عندما يتطلب الأمر اعرتاف ًا ر�سمي ًا بقوميات �إثنية
�أو فئات دينية لك�سب ت�أييد جهات فاعلة رئي�سية يف املجتمع.
وقد ميلك وا�ضعو الد�ساتري خيار ا�ستخدام مبد�أ �سيادة الد�ستور للتغلب على �أعراف قانونية مناق�ضة .وميكن
تربير ذلك من خالل �أ�س�س حل النزاع كحافز للتوفيق بني طرق معاملة اجلماعات املتنوعة يف الدولة .وقد تكون
نقطة االنطالق هي ح�صر الأعراف القانونية النافذة مبوجب اعرتاف �صريح ببطالن ما يتعار�ض منها مع
ؤ�س�سي للمحاكم ب�إلغاء �أعراف قانونية
الد�ستور .ومبا �أن ذلك يقع �ضمن املجال القانوين ،فقد ي�سمح �ضما ٌن م� ٌّ
�أخرى على �أ�سا�س اكت�شافها لوجود تناق�ض .وطور وا�ضعو الد�ساتري �أ�ساليب تكفل اعتبار �أعمال املحاكم �شرعية
من قبل جماعات قلقة من ا�ستمرار وجود �أعراف قانونية بديلة ومن مراعاتها .وقد ا�ستعار د�ستور جنوب �أفريقيا
�أحد �أ�ساليب التعامل الد�ستوري يف �أمريكا الالتينية مع حقوق ال�شعوب الأ�صلية وهو دمج الق�ضايا اخلالفية يف
م�شكلة قانونية توكل �إىل النظام الق�ضائي الر�سمي وهياكل اال�ستئناف اخلا�صة به .ويعني هذا �أن االت�ساق يف
التف�سري القانوين م�ضمون و�أنه يجري التعامل مع جميع الأعراف القانونية على حممل اجلد .ويف مثال �أمريكا
الالتينية ،ميثل الف�صل يف تطبيق قوانني ال�شعوب الأ�صلية جزء ًا من مهمة الق�ضاء .كما تتمتع املحكمة الد�ستورية
يف جنوب �أفريقيا ب�صالحية و�ضع قانون عريف غالب ًا ما ي�ستند �إىل النظام الأبوي .ويف ق�ضية �شهرية ،ا�ستخدمت
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الآثار املرتتبة
ما الذي يجب �أن حتققه احلماية الد�ستورية حلقوق املر�أة؟ يف البداية ،تعترب م�شاركة الن�سوة يف بناء الد�ستور
مهمة بالن�سبة لهن :فتعبئتهن التخاذ القرار ب�ش�أن ق�ضايا د�ستورية �ست�ضمن تناول الد�ساتري لق�ضايا تت�صل
بالو�ضع القانوين واالجتماعي للمر�أة .وغالب ًا ما تخلق هذه الفئات م�ساحة لق�ضايا املر�أة على جدول الأعمال
الد�ستورية ،حتى �أثناء املفاو�ضات ال�صعبة بعد انتهاء النزاع.
تتح�سن حقوق املر�أة غال ًبا �إذا التزمت احلكومات الوطنية بهذا الهدف و�أخ�ضعت القوانني العرفية واملحلية اخلا�صة
بالنوع االجتماعي رغم مقاومة الزعماء التقليديني .و�إذا ُجزئ املجتمع يف �صورة �أقوام �أو قبائل متعددة ،قد يغدو
ال�سا�سة الوطنيون �أقل رغبةً �أو التزاماً باالرتقاء قانونياً بنوع معني من احلياة الثقافية/االجتماعية على امل�ستوى الوطني.
و�إذا �أُغلقت القنوات ال�سيا�سية �أمام املر�أة ،ميكن لوا�ضعي
الد�ساتري �أن يدر�سوا م�سالة ال�سماح لها باللجوء �إىل تدابري تتح�سن حقوق املر�أة غال ًبا �إذا التزمت احلكومة
قانونية توفر فر�صة لتقدمي مطالب باحلقوق .وقد يعمل القرار الوطنية بهذا الهدف و�أخ�ضعت القوانني العرفية
واملحلية اخلا�صة بالنوع االجتماعي رغم مقاومة
ب�شكل �سيا�سي �ساحم ًا لل�سيا�سيني
القانوين يف بع�ض احلاالت
ٍ
الزعماء التقليديني .و�إذا ُجزئ املجتمع يف �صورة
بدعم نتيجة قانونية والإذعان لها ،يف حني قد يثري قرار مماثل
�أقوام �أو قبائل متعددة ،قد يغدو ال�سا�سة الوطنيون
من قبل الهيئات ال�سيا�سية رد فعل عنيف .عندئذٍ  ،يتعني على �أقل التزام ًا باالرتقاء قانوني ًا بنوع معني من احلياة
وا�ضعي الد�ساتري النظر يف وجود ونطاق اال�ستثناءات من �أحكام الثقافية/االجتماعية على امل�ستوى الوطني.
امل�ساواة يف الد�ستور.
و�إذا كان الغر�ض من النظام الد�ستوري م�ضاعفة عدد مراكز ال�سلطة� ،ستظل �آثار ذلك على حقوق املر�أة متنوعة.
فقد حتتاج املر�أة للتفاو�ض ب�ش�أن احلقوق حملي ًا ووطني ًا .وهذا ما يحدث ال�سيما �إذا كانت احلكومات املحلية
م�ستقل ًة �إىل حد ما �أو قادرة على مقاومة الت�أكيد الوطني لل�سلطة .وقد تتوقف حقوق املر�أة على العادات املحلية
والر�أي ال�سيا�سي الإقليمي حيث تختلف احلماية الفعلية حلقوقها من منطقة �إىل �أخرى .وقد يوفر وجود مبادئ
د�ستورية عامة خا�صة بحقوق املر�أة يف بع�ض احلاالت �أ�سا�س ًا ملمار�سة ال�ضغط على احلكومات املحلية لالمتثال،
كما �أن زيادة امل�شاركة املحلية للمر�أة يف �صنع القرار ال�سيا�سي يعزز موقفها .وقد يرتتب على ذلك «�سباق نحو
القمة» ،حيث تَعترب مناطق معينة �سيا�سات العمل الإيجابي يف
قد تتوقف حقوق املر�أة على العادات املحلية والر�أي
مناطق �أخرى «�أف�ضل املمار�سات» .وقد يتبع احل�ش ُد هنا ح�شدَ
ال�سيا�سي الإقليمي حيث تختلف احلماية الفعلية
حقوق املر�أة ت�صاعدي ًا ،كما ر�أينا يف بوليفيا .ففي غياب �إجماع
حلقوقها من منطقة �إىل �أخرى .كما �أن زيادة امل�شاركة
وطني حول حقوق املر�أة ،يتعني على املمار�سني يف جميع البيئات املحلية للمر�أة يف �صنع القرار ال�سيا�سي وح�شدها
حتديد هل يتناولون املمار�سات التمييزية املحلية يف الد�ستور.
ت�صاعدي ًا يعزز موقفها.
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املحكمة هذه ال�صالحية لإلغاء التوريث احل�صري للذكور مطالب ًة اجلماعات املعنية بال�سماح بتوريث الإناث .وكي
تتمتع املحاكم بال�شرعية يف �أداء هذه املهمة ،يتعني على وا�ضعي قد يكون هناك توتر رئي�سي بني االلتزامات الواردة يف
الد�ساتري تناول تركيبتها .وميكن ا�ستخدام غياب التعددية يف املواثيق الدولية جتاه حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل
تركيبة املحاكم لرف�ض �أحكام الق�ضاة الذين لي�ست لديهم معرفة يف احلياة الأ�سرية وبني االلتزام بتوفري اعرتاف ر�سمي
بالأعراف القانونية املناف�سة التي تتبنى عملي ًا عدم
بالأعراف القانونية املعنية �أو مب�صالح اجلماعات التي ت�ؤيدها �أو
امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف احلياة الأ�سرية.
ال يقدِّ رونها.

و�أخري ًا� ،أن�ش�أ وا�ضعو الد�ساتري م�ؤخر ًا هيئات د�ستورية خا�صة تعزز حقوق املر�أة �أو حتميها .ويختلف نطاق املهام
املوكلة �إىل كل منها بدء ًا من معاجلة احلاالت الفردية وانتها ًء بتقدمي امل�شورة لوا�ضعي ال�سيا�سات وامل�شرعني.
ومن املفرت�ض �أن ي�سمح �إن�شاء هيئات مثل �أمناء مظامل النوع االجتماعي وجلان حقوق الإن�سان اخلا�صة باملر�أة
مبراقبة موظفي الدولة ب�شكل م�ستقل .وال يزال النقا�ش م�ستمر ًا ب�ش�أن هل تتم حماية حقوق املر�أة ب�صورة �أف�ضل
من خالل م�ؤ�س�سات تعنى فقط باهتمامات املر�أة ،بقدر ما تكون هذه االهتمامات قابلة للتحقق� ،أو هل خدمة هذه
احلقوق ال تتم ب�أف�ضل �صورة عرب �إلزام جميع امل�ؤ�س�سات العامة بتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان التي حترتم امل�ساواة
بني املر�أة والرجل .وتت�ضمن اخليارات النا�شئة عن هذه الأخرية �شرط ًا يف د�ستور كينيا اجلديد ين�ص على عدم
جتاوز ن�سبة �أحد اجلن�سني يف تركيبة كل الهيئات العامة ثلثي الأع�ضاء .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك م�س�ألة ت�شجيع
املكاتب العمومية على اختيار ر�ؤ�سائها ونوابهم من اجلن�سني.
 )3-8الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ي�ؤدي احلرمان من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية �إىل حدوث ا�ستياء لأنها تتعلق على وجه
التحديد مبن يح�صل على ح�صة من املوارد املحدودة.
وال ي�ضمن معظم البلدان حمدودة املوارد للمواطنني
�سوى حقوقهم الأكرث �إحلاح ًا كالتعليم ،والرعاية
ال�صحية ،وال�سكن.

�أثناء بناء الد�ستور يف املجتمعات املت�ضررة من النزاعات ،يكون
التفاو�ض على دور احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ومكانتها وتطبيقها م�شحوناً بالتوتر �أي�ضاً .وي�ؤدي احلرمان من
هذه احلقوق �إىل حدوث ا�ستياء لأنها تتعلق على وجه التحديد
مبن يح�صل على ح�صة من املوارد املحدودة ،ولكن كفاية املوارد
يحد من هذا اال�ستياء.

وي�ضمن الد�ستور العراقي تنفيذ احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التعليم
املجاين ،والرعاية ال�صحية للأطفال والكبار ،والبيئة الآمنة (رغم �أن هذه غري مع ّرفة) ،وال�ضمان االجتماعي،
والدخل املنا�سب ،وال�سكن املالئم ،وم�ستوى معي�شة الئق جلميع العراقيني دون اعتبار لتوفر املوارد .ويرجع ذلك
جزئي ًا �إىل عائدات النفط العراقي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ين�ص الد�ستور على حمو الأمية كلي ًا دون قيد �أو �شرط.
ويف املقابل ،ال ي�ضمن معظم البلدان حمدودة املوارد للمواطنني �سوى حقوقهم الأكرث �إحلاح ًا كالتعليم ،والرعاية
ال�صحية ،وال�سكن.
وتنطوي التوترات العملية الكربى على ق�ضيتني هما احلقوق التي يجب �إدراجها �أو حذفها من الد�ستور ،والآثار
املرتتبة على �إدراجها وكيفية ت�صحيح تلك التي ت�ؤدي لن�شوب نزاعات جديدة.
 )1-3-8ما الذي يجب إدراجه؟
قد يحث النزاع الع�سري الطويل على ت�أييد �إدراج احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف الد�ستور ب�شكل
وا�سع بغية:
x xتوفري �إطار لتقييم القرارات التي ت�ؤثر على تطوير املوارد وعلى ا�ستخدامها وتخ�صي�صها ،خا�صة عندما
يتعلق �أحد �أ�سباب النزاع مبن يح�صل على موارد الدولة وي�ستفيد منها.
�x xإلزام ال�سلطات الت�شريعية وال�سلطات �صانعة ال�سيا�سات وعمليات �صنع القرار مبعايري د�ستورية جديدة
خا�صة با�ستخدام املوارد.
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الإطار  :4العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ين�ص العهد الدويل ،من بني جملة �أمور �أخرى ،على ما يلي:
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

xحق ال�شعوب يف تقرير امل�صري (ويت�ضمن امللكية وال�سيطرة على مواردها الطبيعية وو�سائل العي�ش).
xاحلق يف العمل (ويت�ضمن احلق يف حرية اختيار طريقة ك�سب الرزق).
xاحلق يف ظروف عادلة ومواتية للعمل (ويت�ضمن الأجر العادل ،والأجر املت�ساوي عن نف�س العمل،
وال�سالمة يف العمل ،ومعايري العي�ش الكرمي ،والرتقية على �أ�سا�س اجلدارة ،وفرتات معقولة من
الراحة/الإجازات).
xاحلق يف تكوين نقابات وجمعيات واالن�ضمام �إليها (ويت�ضمن احلق يف الإ�ضراب مبوجب القوانني
املعمول بها).
xاحلق يف ال�ضمان االجتماعي (التقاعد ،والت�أمينات االجتماعية).
xحماية الأ�سرة (�إجازة �أمومة معقولة ومدفوعة الأجر ،ومعاقبة ا�ستغالل الأطفال وال�شباب
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا).
xاحلق يف م�ستوى معي�شي الئق (التحرر من اجلوع ،والغذاء الكايف ،وامللب�س ،وامل�سكن).
xالتمتع ب�أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة البدنية والنف�سية (مبا يف ذلك العالج الطبي واخلدمات
الطبية جلميع املر�ضى).
xاحلق يف التعليم (مبا يف ذلك التعليم الإلزامي واالبتدائي املجاين للجميع).
xامل�شاركة يف احلياة الثقافية ،و�إتاحة فر�ص اال�ستفادة من التقدم العلمي (مبا يف ذلك حماية
احلقوق العلمية والأدبية والفنية للم�ؤلفني).
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 x xالإ�شارة �إىل �أن الدور االقت�صادي واالجتماعي والثقايف للأفراد �سمة مهمة من �سمات املواطنة يف
الدولة ،و�أن هذه اال�ستحقاقات تعني �أال يُعترب املواطنون معتمدين على رعاية جمعيات �إثنية� ،أو دينية� ،أو
قبلية� ،أو حزبية� ،أو جمعيات �أخرى.
x xتعزيز امل�صاحلة من خالل االعرتاف باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لفئات معينة دُفعت
�إىل نزاع مع الدولة جراء �إق�صاء اقت�صادي �أو اجتماعي �أو ثقايف طويل يف الدولة.
x xكما هو احلال مع جميع حقوق الإن�سان ويف �إطار مفاهيم عدم قابلية احلقوق للتجزئة ،ك�سب ال�شرعية
للد�ستور الذي ين�ص على احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وبالتايل الوالء «للعقد االجتماعي»
اجلديد.
�إن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية الأ�سا�سية واردة يف معاهدة دولية للأمم املتحدة هي «العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية» التي دخلت حيز التنفيذ يف  3كانون الثاين/يناير
( 1976انظر الإطار .)4

ومبا �أن معظم الدول قد �صادقت على هذا العهد� ،أ�صبح �إدراج احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف
الد�ساتري هو القاعدة ولي�س اال�ستثناء .وقد تبنت عدة �أحكام د�ستورية لغة حقوق الإن�سان الواردة يف العهد
الدويل .وحتى بلد كالهند ،التي ي�سبق د�ستورها ( )1949العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،وجد و�سيلة لد�سرتة هذه احلقوق من خالل قرار �أ�صدرته املحكمة العليا يق�ضي ب�أن هذه احلقوق تتعلق
باحتياجات �أ�سا�سية ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من احلق يف احلياة الذي يحميه الد�ستور .ويلزم العهد املذكور الدول
ب�إزالة العقبات التي حتول دون الوفاء الفوري ب�أي حق من احلقوق .كما ينبغي خالل تنفيذ احلقوق تدريجي ًا �إزالة
العقبات وعنا�صر التمييز على الفور .وتُعترب ال�سلطات منتهكة للعهد �إذا ف�شلت يف تلبية �أحد معايري حقوق
الإن�سان رغم �أنها قادرة على الوفاء به ومتلك الو�سائل لذلك .ويف �سياق التنفيذ التدريجي للحقوق ،يجب الإبقاء
على القيود حتت املراقبة وجتنبها �إال عندما ت�صبح املوارد
�أ�صبح �إدراج احلقوق االقت�صادية واالجتماعية حمدودة ،وعندها تدعو هذه احلقوق �إىل حت�سني الو�ضع
والثقافية يف الد�ساتري القاعدة ولي�س اال�ستثناء.
با�ستمرار وا�ستئناف التحقيق التدريجي يف �أقرب وقت ت�سمح فيه
املوارد بذلك.
وعو�ض ًا عن التخطيط للأمر ،يرتك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للجهات
الوطنية الفاعلة مهمة حتديد درجة التنوع التي تقت�ضيها ظروفها ،ونظامها القانوين ،والو�سائل املتاحة .فقد
يتو�سع وا�ضعو الد�ساتري يف تقدمي حقوق �إ�ضافية غري واردة يف العهد املذكور كاحلق يف احل�صول على ماء �صالح
لل�شرب الذي ورد يف د�ستور نيبال امل�ؤقت.
�إن اعتماد الد�ستور للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ال يعني بال�ضرورة اعتماد نظام اقت�صادي معني
(اقت�صاد حر �أو مركزي) ،ولكن قد يكون ذلك� ،صراح ًة �أو �ضمن ًا،
تتطلب احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
�إجراءات حكومية منهجية .وهي تعتمد على توفر نتيجة لطريقة تقدمي الأحكام الد�ستورية املوافقة لهذه احلقوق.
املوارد الالزمة لتحقيقها .ووفق ًا للعهد الدويل اخلا�ص وال�س�ؤال الأ�سا�سي لأي �شخ�ص ي�ضع ن�ص ًا د�ستوري ًا هو :هل ُي�سمح
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ميكن با�ستخدام النا�س كو�سيلة لتحقيق �أهداف اقت�صادية متو�سطة �أو
حتقيقها تدريجي ًا اعتماد ًا على الو�سائل املتاحة ،ولكن طويلة الأجل؟ وال ي�ؤيد كثري من وا�ضعي الد�ساتري هذا املنظور ،بل
الدول ملزمة باتخاذ خطوات لإزالة العقبات وعنا�صر
وي�صرون على �أنه ينبغي الت�ضحية بالأهداف االقت�صادية عندما
التمييز على الفور.
ت�ؤثر �سلب ًا على حقوق النا�س وعي�شهم الكرمي.
ويف هذا ال�صدد ،قد ي�ؤدي تبني نظام �أو منوذج اقت�صادي �إىل فتح جماالت مناق�شة م�ستمرة ،ولكن هذا الأمر
�شبه حتمي عندما ُيع َّرف الد�ستور ب�أنه وثيقة تقدم برناجم ًا حكومي ًا حمدد ًا.
 )2-3-8ما هي اآلثار؟
تعترب املطالبة بت�أمني حماية د�ستورية لهذه احلقوق مو�ضع خالف �شديد ،وخا�ص ًة ب�ش�أن �سبل تنفيذها.
من امل�ستفيد احلقيقي من هذه احلقوق؟
تتمثل نقطة البداية يف البحث عمن �ستن َّفذ هذه احلقوق مل�صلحتهم .هل ثمة جماعات ينوي وا�ضعو الد�ساتري
�إفادتها مهما كانت الظروف ،كالأفراد واجلماعات التي تعي�ش يف فقر مدقع؟ فلمواجهة م�شكلة �سوء التغذية
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وال ميكن ب�سهولة الإجابة على �س�ؤال هل ينبغي ربط هذه احلقوق باملواطنة .ويتعني تطبيق احلقوق الد�ستورية
على اجلميع ب�صفة عامة ،كما ينبغي �أن تهدف الد�ساتري �إىل جتنب التمييز بني الأفراد واجلماعات على �أ�س�س
تع�سفية .ويف الوقت نف�سه ،ال تزال ق�ضية من الذي يجب �أن ي�ستفيد فعلي ًا من خمتلف احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية مو�ضع خالف كبري .فعلى �سبيل املثال ،هل يحق لغري املواطنني �أي�ض ًا املطالبة باحلق يف العمل �أو
يف احل�صول على م�سكن مالئم؟ وبالنظر �إىل طبيعة االلتزامات التي يتطلب الوفاء بها تخ�صي�ص �أ�صول الدولة
بدعم قوي
ومواردها ،قد يف�ضل امل�س�ؤولون �أن يقت�صر امل�ستفيدون على املواطنني فقط .ويحظى هذا الر�أي �أي�ض ًا ٍ
من القوميني واجلماعات ذات ال�صلة ،وغالب ًا ما يكون عام ًال رئي�سي ًا يف امل�شاعر املعادية للأجانب وللهجرة.
امل�ساهمني الأ�سا�سيني يف ال�ضرائب وبني
وغالب ًا ما تُدرج هذه احلقوق كعقد اجتماعي بني املواطنني باعتبارهم
ِ
امل�س�ؤولني الذين ي�ضمنون ا�ستفادة امل�ساهمني من اخلدمات العامة .وي�ساعد هذا الرتتيب من الناحية ال�سيا�سية
يف ت�أمني دعم ووالء �أولئك الذين ي�سهمون يف احلكومة التي توفر اخلدمات من خالل �ضرائبهم .لكن هذه املعادلة
ت�ستثني من ال ي�ستطيع �إثبات املواطنة �أو يف الواقع غري ُمواطن كالالجئني وغريهم من الأجانب.
عالوة على ذلك ،حتى ا�ستخدام هذه احلقوق بو�صفها �سمة هامة للمواطنة ال يحل اخلالف بني خمتلف الفئات
�ضمن الدولة .ويعار�ض امل�س�ؤولون احلكوميون بالطبع ا�شرتاط �أن يتمتع �أفراد القوات امل�سلحة وموظفو الدولة
عملي ًا باحلق يف الإ�ضراب .وقد ا�ستخدم وا�ضعو الد�ساتري يف بع�ض البلدان ثغرة يف العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لتحديد من يحق له التمتع بهذا النوع من احلقوق .وثمة خيارات
متنوعة .ففي جنوب �أفريقيا� ،صرحت ال�سلطة الق�ضائية ب�أنه يحق لأفراد اجلي�ش الإ�ضراب ،وهو ما ا�ستبعدته
دول �أخرى عالنية .ويف الدول املت�ضررة من النزاع ،تبدو فكرة متتع �أفراد القوات امل�سلحة بحق الإ�ضراب �صادمة،
حتى عندما ينظر وا�ضعو الد�ستور يف �إمكانية جعل اخلدمة الع�سكرية �إلزامية للمواطن.
كيف تنفَّذ احلقوق؟
در�س وا�ضعو الد�ساتري خيارات تنفيذ هذه احلقوق من خالل تدابري قانونية و�أخرى �سيا�سية.
وميكن تلخي�ص االنتقادات النمطية لد�سرتة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية على النحو التايل� :أو ًال ،مبا �أن هذه
احلقوق تتطلب �إجراءات حكومية منهجية ،فمن الوا�ضح �أنها تعتمد على توفر املوارد الالزمة لتحقيقها .ولكن قد
تكون املوارد �شحيحة .ووفق ًا لتقييم البنك الدويل ب�أن النزاعات تعيد عقارب التنمية �إىل الوراء مدة 15-10
�سنة ،ميكن االفرتا�ض ب�أن بناء الد�ستور يف البلدان املت�ضررة من النزاعات يواجه موارد �أ�صبحت �أكرث ندرة
جراء النزاع .ثاني ًاُ ،يعترب حتديد ا�ستخدام املوارد ال�شحيحة وتخ�صي�صها عملية �سيا�سية تخ�ضع للأفكار
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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املزمنة يف بوليفيا ذات الطبيعة اجلبلية مثلاً � ،أُدرج احلق يف الطعام يف الد�ستور اجلديد بهدف دعم �إعادة
توزيع ال�ضريبة على منتجات الهيدروكربون لإطعام النا�س .وهل ميكن �أن تهدف احلقوق االجتماعية �إىل تعزيز
الطلب على �شبكات الأمان االجتماعي املعايرة لتقليل الفوارق االجتماعية والفوارق بني اجلن�سني؟ فغالب ًا ما تَعترب
اجلماعات املطا ِلبة ب�إدراج هذه احلقوق يف الد�ستور ذلك و�سيلة لتحقيق غاي ٍة ما .وقد يختار وا�ضعو الد�ساتري
و�ضع �أحكام د�ستورية تن�ص على هذه احلقوق كنقطة انطالق فح�سب ال بد من تعزيزها من خالل الإر�شاد
التوجيهي .فعلى �سبيل املثال ،يتم تعزيز �ضمان احلق يف التعليم عرب االلتزام بهدف حتقيق التعليم االبتدائي
للجميع .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل و�ضع ت�صميم متكامل بني احلقوق املكفولة يف الد�ستور والأهداف التنموية الأو�سع
وغريها من �أهداف الدولة ف�ض ًال عن �أولوياتها الرئي�سية التي يهتم بها الد�ستور �أي�ض ًا.

املتناف�سة انتخابي ًا عن احلياة اجليدة .ومن هذا املنطلق ،ف�إن حماولة ح�ساب «احلد الأدنى للمحتوى الأ�سا�سي»
حلق املطالبة باملوارد ال�شحيحة �أمر �أكرث �إثارة للخالف من �أن ُيدرج كحق د�ستوري .ثالث ًا ،حتى لو �س ّلمنا بوجوب
ا�ستخدام �أ�صول الدولة ومواردها وفق نهج قائم على احلقوق ،تكون املطالب القائمة على احلقوق هنا خا�ضعة
للتناف�س بني خمتلف اجلماعات املتناف�سة وال يجب �أن يعزز الد�ستور �أي مطالبة معينة على ح�ساب �أي مطالبة
�أخرى .رابع ًا ،ال يجوز �أن تت�ضمن �صالحية الق�ضاة غري املنتخبني
كيف �ستنفَّذ احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
ذاته البت يف االعرتا�ضات املتنوعة التي تن�ش�أ .كما �أنهم يفتقرون �إىل
والثقافية؟ ف�إدراجها يف الد�ستور ال ينهي يف حد
املعلومات الكافية عن ال�سيا�سات العامة كالبيانات الإح�صائية
اخلالفات بني املطالب املتناف�سة.
التخاذ قرار �صحيح.
وعلى الرغم من هذه االنتقادات ،مييل كثري من الأفراد واجلماعات ال�ضعيفة التي يحد و�صولها �إىل العمليات
ال�سيا�سية وم�شاركتها فيها من قدرتها على ت�أمني العمل ال�سيا�سي ل�صاحلها �إىل ا�ستخدام بناء الد�ستور للمطالبة
بالتطبيق القانوين لهذه احلقوق .وهناك على الطرف الآخر جماعات ف�ضلت لأ�سباب خمتلفة ال�سماح للم�ؤ�س�سات
االنتخابية بالبت يف اخلالف .ويتعني على وا�ضعي الد�ساتري �أن يدركوا ب�أن الد�سرتة يف حد ذاتها ال تنهي هذه
اخلالفات .ومع ذلك ،فقد ُجعلت بع�ض احلقوق ُملزمة قانون ًا رمبا تقدير ًا لت�أثري القانون الدويل يف �إطار العهد
الدويل .وعاد ًة ما تكون عالقات العمل واحلقوق املتعلقة بها (الإ�ضراب ،وتكوين نقابات وجمعيات ،وعدم التعر�ض
للعمل اجلربي ،واحلماية من الأ�ضرار الناجمة عن العمل ،وما �إىل ذلك) ُملزمة قانون ًا.
التطبيق القانوين
تتمثل النتيجة املبا�شرة لل�سماح بالتطبيق القانوين يف احتمال الطلب من الق�ضاة التعامل مع تطبيق احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية عندما تن�ش�أ نزاعات متعلقة بها .ولت�سهيل هذا الأمر ،يدر�س وا�ضعو الد�ساتري
عادة اخليارات التالية:
x
x
x
x
x
x
x
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xح�صر احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية بو�ضوح يف ميثاق احلقوق دون �أي متييز وب�أقل عدد
ممكن من القيود املقبولة �سيا�سي ًا.
تبت يف املنازعات ب�ش�أن �أي حكم من �أحكام الد�ستور.
xاالعرتاف بوالية هيئة ق�ضائية كاملحكمة الد�ستورية ّ
 xا�شرتاط عدم تعر�ض النا�س لأي متييز يف متتعهم باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهذا
التمتع مبوجب العهد الدويل قابل للتحقيق على الفور.
xتكليف الهيئات الت�شريعية وتفوي�ضها مبا�شرة ب�سن قوانني جتعل �أحكام هذه احلقوق معدة للتنفيذ؛ وقد
مت حتديد �أطر زمنية يف حاالت قليلة.
xبيان مبادئ ومعايري توجيه الت�شريعات اخلا�صة بتلك احلقوق بهدف تعزيز املراقبة الق�ضائية لهذه
الأخرية.
xتعزيز جماعات الفكر املدين �صراح ًة كي تتمتع بو�ضع قانوين ي�سمح لها برفع دعاوى ق�ضائية.
xالن�ص �صراحة على ال�صلة مع القانون الدويل لتعزيز القانون املحلي.

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

يرتبط االلتزام القانوين بتنفيذ احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مبوجب القانون الدويل ،مبعايري
احلد الأدنى من «املحتوى الأ�سا�سي» .ومن الأهداف الرئي�سية توحيد طرق تعامل خمتلف الدول ذات الأنظمة
القانونية املختلفة مع هذه احلقوق .واملحتوى الأ�سا�سي هو خط الأ�سا�س يف التحقيق التدريجي امل�ستقبلي .وفيما
ي�سمح العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية بالتحقيق التدريجي للحقوق الواردة
فيه ،ثمة نوعان من االلتزامات ينطبقان كلي ًا وفوري ًا على جميع هذه احلقوق بغ�ض النظر عن توفر املوارد ،وهما
االلتزام ب�ضمان عدم التمييز وااللتزام باتخاذ خطوات نحو حتقيق هذه احلقوق.
وقد يحتاج التطبيق �أي�ض ًا �إىل ب�ضعة ت�شريعات جديدة .وميكن �أن ميتنع املمار�سون �أي�ض ًا عن ا�ستخدام لغة
د�ستورية ت�سمح بالت�أخر يف �سن الت�شريعات املطلوبة �إىل �أجل غري م�سمى .وعلى الرغم من التحقيق التدريجي،
ميكن �أن ُينتهك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �إذا مل تتخذ الدولة الع�ضو
�إجرا ًء ميكنها حتقيقه يف حدود �إمكانياتها احلالية .وكان الهدف حتقيق توحيد �أكرب على امل�ستوى العاملي من
خالل تو�ضيح طبيعة التزامات الدول مبوجب العهد الدويل .والدول ملزمة باتخاذ تدابري وتوفري و�سائل ت�سهل
حتقيق هذه احلقوق ،مثل و�ضع الت�شريعات ال�ضرورية .وهذا التزام بالتطبيق ).(obligation of conduct
عالوة على ذلك ،يتج�سد حتقيق هذه احلقوق يف نتائج معينة يف حاالت حمددة ،ومنها تلك التي قد تتطلبها جلنة
العهد الدويل من الدول الأع�ضاء عند متابعة تقاريرها .وهذا التزام بالنتيجة ).(obligation of outcome
وعند جت�سيد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية يف الد�ستور ،قد يجد وا�ضعو
الد�ساتري �أنه من املفيد تقييم االلتزامات التي �سيفر�ضها.
وقد ي�سمح تقنني التطبيق يف الد�ساتري الوطنية للهيئات الق�ضائية بالوقوف يف �صف واحد مع القانون الدويل
النا�شئ� ،أو تطوير خطوط تطبيق خا�صة بها ل�صالح ال�شرعية املحلية لأفعالها .ويعني هذا �أنه ميكن ر�ؤية
اختالفات �أكرث يف التطبيق القانوين لأنه يخ�ضع للنظام القانوين والتقاليد اخلا�صة بكل دولة.
وتقدم جنوب �أفريقيا مثا ًال وا�ضح ًا عن ت�أثري خيار التقنني ،حيث ال يعرتف د�ستور  1996باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية فح�سب ،بل ويدرجها �أي�ض ًا يف ميثاق للحقوق واجب التطبيق قانون ًا ،وي�ؤ�س�س املحكمة
الد�ستورية بو�صفها راعية لهذا امليثاق .وقد �أ�صدرت هذه املحكمة منذ عام � 1996أوامر خا�صة بتنفيذ حقوق من
قبيل احل�صول على �سكن مالئم ،وعالج ملر�ض الإيدز ،وماء �صالح لل�شرب ،لدرجة �أنها و�ضعت معيار ًا ملا ي�ستحقه
الفرد من لرتات يومي ًا .ويف واحد من باكورة قراراتها ،تخلت املحكمة ر�سمي ًا عن قاعدة «احلد الأدنى للمحتوى
الأ�سا�سي» واعتمدت معيار ًا ق�ضائي ًا جديدا «للمعقولية» .وتهدف املحكمة عند اتخاذ قرار ب�ش�أن �سلوك احلكومة
يف ما يتعلق بواحد من هذه احلقوق �إىل النظر يف مدى معقوليته يف ظل الظروف املحيطة به .ومتثل املعقولية
يف الواقع نهج ًا ق�ضائي ًا �شائع ًا �إىل حد كبري يف بلدان القانون العام والتي تتبني �أي�ض ًا ر�أي ًا ينفي وجود حد �أدنى
ملحتوى احلقوق بهذه ال�صورة.
وقد اعتُمد د�ستور جنوب �أفريقيا من قبل املحكمة الد�ستورية نف�سها كجزء من عملية التفاو�ض قبل �صدوره.
و�سنحت للمحكمة فر�صة جيدة لإبداء ر�أيها ب�ش�أن ق�ضية تنفيذ احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهو
ما يف�سر جزئي ًا وجوب تطبيقها قانون ًا يف ذلك ال�سياق .ومن وجهة نظرها خالل �إجراءات االعتماد ،ال تتطور
احلقوق �إال من خالل ا�ستخدامها من قبل املواطنني ،ويتطور حمتواها من خالل التف�سري القانوين .وذكرت
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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�آثار التقنني

حق تطور من خالل التف�سري الق�ضائي .وذكرت �أي�ض ًا �أن املحاكم التي
املحكمة احلق يف حرية التعبري كمثال عن ٍ
تف�صل يف احلقوق تتبع ،على الأقل يف جنوب �أفريقيا ،قاعدة �أ�سا�سية تتمثل يف عدم اتخاذ قرار يتجاوز ما هو
�ضروري جدًا يف نزاع معني .وهكذا ،ف�إن �أحد الأمور الأ�سا�سية ب�ش�أن ما ميكن �أن تقوم به ال�سلطة الق�ضائية عرب
التطبيق القانوين ميكن ر�ؤيته يف �ضوء احلاجة �إىل �شرعية حملية لدورها يف حد ذاته ،ولي�س ب�سبب كونها مبنية
على نظام قانوين دويل يحدد كيف يجب تطبيق هذه احلقوق قانون ًا.
بت�شجيع من الدور
ال تكون املحاكم دائم ًا يف و�ضع ي�سمح لها مبعاجلة ويف الهند� ،سمح تقنني ثقافة حقوق الإن�سان
ٍ
جميع امل�شاكل التي تن�ش�أ عند تطبيق احلقوق الفريد لدعاوى احلق العام للمحكمة العليا بو�ضع منهج هندي
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .وقد ي�ضطر للتطبيق .وال يت�ضمن د�ستور الهند لعام  1949الذي �سبق العهد
وا�ضعو الد�ساتري �أي�ض ًا �إىل االعتماد على �أطراف
�سيا�سية ملعاجلة هذه احلقوق ،ولكنهم يظلون بحاجة الدويل �أي ذكر للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهو
�أمر طبيعي .وعو�ض ًا عن ذلك ،وافقت اجلمعية الت�أ�سي�سية على
�إىل �إجراءات للتطبيق.
فتح الباب للت�أثري على وا�ضعي ال�سيا�سات من خالل املبادئ
التوجيهية ل�سيا�سة التوجيه التي مت الن�ص عليها لت�سهيل التحول اال�شرتاكي للدولة اجلديدة .ومع ذلك قررت
املحكمة العليا ب�أن تلك احلقوق متثل احتياجات �أ�سا�سية لأي فرد وينبغي بالتايل �أن تكون جزء ًا ال يتجز�أ من
احلق يف احلياة واجب التطبيق قانون ًا .ومل يخل �أداء املحكمة العليا لدورها من �إثارة اجلدل .والواقع �أن النزاعات
امل�ؤ�س�سية بينها وبني الهيئة الت�شريعية ب�ش�أن تنفيذ حقوق الإن�سان لي�ست جديدة على الهند .فقد ن�شب نزاع
نهجا قانون ًيا ب�إلغاء قانون �إعادة توزيع امللكية .وكانت اجلمعية الت�أ�سي�سية قد اختارت
بينهما بعد اعتماد الأوىل ً
ب�سبب النقا�ش املطول االعرتاف بحقوق امللكية يف الأق�سام التي تتناول «املبادئ التوجيهية» ولي�س يف ميثاق
احلقوق املطبق .وعار�ضت الهيئة الت�شريعية جهارا احلكم يف ق�ضية �سنكري برا�ساد �سينغ �ضد احتاد الهند،
م�شرية �إىل �أن د�ستور الهند ال يحمي امللكية اخلا�صة على هذا النحو ،بل ي�شجع تدابري ت�سمح لأغلبية الهنود
الفقراء باحل�صول على ملكية بطريقة من�صفة .وحلماية الإ�صالح الزراعي من الدعاوى الق�ضائية� ،أقرت الهيئة
الت�شريعية تعديل اجلدول التا�سع ( )1951للد�ستور الهندي مما قل�ص اخت�صا�ص املحاكم يف هذا املجال �إ�ضافة
�إىل جماالت �أخرى.
ويف ظل التقنني ،يتعني على وا�ضعي الد�ساتري النظر يف ت�أثري القيود الد�ستورية امل�سموح بها على هذه احلقوق.
وميكن تربير فر�ض هذه القيود؛ �إذ من ال�شائع �أن تت�ضمن الد�ساتري بند ًا ين�ص على املعايري التي تنطبق على
القيود .ويتعلق بع�ض هذه املعايري بحقوق معينة �أو بالغر�ض من القيد.
ويتمثل �أحد املخاوف يف �أن تقنني احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يثقل كاهل ال�سلطة الق�ضائية
بالدعاوى .ففي جنوب �أفريقيا حيث احلقوق ُملزمة قانون ًا ،ي�شري عبء العمل يف املحاكم ،من خالل �إح�صاء
قرارات املحكمة الد�ستورية منذ عام � ،1996إىل �أن الن�سبة الأكرب من الق�ضايا تتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
وخا�صة احلقوق يف �إطار الإجراءات اجلنائية .ومع ذلك ،يجب �أن يدرك وا�ضعي الد�ساتري �أن التقنني ال يعني
دائم ًا �أن املحاكم �ستكون يف و�ضع ي�سمح لها بالتعامل مع الق�ضايا التي تن�ش�أ .ولذلك قد ي�ضطرون �أي�ض ًا �إىل
االعتماد على �أطراف �سيا�سية ملعاجلة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
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يتجاوز كثري من الق�ضايا التي �أثارها ال�سجال على احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية الأطر الد�ستورية،
�إذ ال ميكن جتاهل دور التنمية االقت�صادية والعوملة وت�أثريهما منذ عام  .1990فمن ناحية ،تت�ضاءل بع�ض املوارد
الدولية التي تعتمد عليها الدول املت�ضررة من النزاع لتعزيز تو�سيع نطاق احلقوق االقت�صادية واالجتماعية �إىل
حد كبري .ومن ناحية �أخرى ،يدفع الظرف الأيديولوجي ال�سائد الدول لتبني خيارات ال�سوق احلرة التي يتحمل
فيها القطاع اخلا�ص ولي�س الدولة م�س�ؤولية �أكرب لتقدمي العديد من اخلدمات املرجوة من هذه احلقوق .و�إذا
كان الواقع يتمثل يف حترير الدولة لل�صناعة ،وخ�صخ�صة �أ�صول الدولة ،وتقدمي حوافز �ضريبية للم�ستثمرين،
والتق�شف يف موازنات الإنفاق احلكومي ،واملرونة يف �سوق العمل ،ف�أي نطاق �سيعطيه وا�ضعو الد�ساتري للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؟ وما امل�ساحة العامة املتاحة لدعم كافة �شرائح املجتمع يف امل�شاركة الكاملة
يف احلياة االقت�صادية للدولة ،مبا يف ذلك اختيار ال�سيا�سة االقت�صادية ،عندما يتم تقا�سم �سيادة الدولة على
االقت�صاد مع كيانات تكنوقراطية دولية؟ �إن هذا النوع من الأ�سئلة �شديد الأهمية .ولي�س من ال�ضروري �أن ت�ؤدي
�إىل اتخاذ تدابري د�ستورية رمزية ،ولكنها قد تكون �سبب ًا لأن يعهد بتنفيذ هذه احلقوق �إىل فاعلني �سيا�سيني
وترتك م�ساحة �أكرب لل�سيا�سيني للتفاو�ض على امل�ساحات املتاحة.
وال يزال التعامل مع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية كجزء من الأ�سا�س ال�سيا�سي للد�ستور ،ولي�س
كجزء �أغلبه قانوين ،ي�ستدعي �إجراءات للتنفيذ .وقد در�س وا�ضعو الد�ساتري عدة خيارات جتمع بينها �سمة
م�شرتكة �أو �أ�سا�سية هي االعتماد على �إجراءات تنفيذ غري ق�ضائية .وتت�ضمن اخليارات ما يلي:
x
x
x

x

�xإدراج احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف الد�ستور ،مبا يف ذلك يف ميثاق احلقوق ،و�إخ�ضاعها
لقيود �صريحة مفرو�ضة على التنفيذ الق�ضائي.
�xإدراج احلقوق «كمبادئ توجيهية ل�سيا�سة الدولة» ت�ستهدف الفاعلني ال�سيا�سيني ووا�ضعي ال�سيا�سات.
xميكن تعزيز احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية من خالل حقوق �أخرى ُملزمة .ومبا �أن التمتع
بهذه احلقوق يعتمد على ال�سيا�سات ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام �أموال ال�ضرائب ،ميكن �أن يبدي املمار�سون
ر�أيهم مبا يتيح للمواطنني تدقيق ال�سيا�سات احلكومية والإنفاق و�آثارهما على احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية .ويتم ذلك من خالل التزام د�ستوري باالعرتاف بحق احل�صول على معلومات
ر�سمية وكذلك بتفوي�ض الت�شريع لإعطائه ت�أثري ًا عملي ًا.
xثمة ذراع �آخر للتنفيذ هو �إن�شاء م�ؤ�س�سة ت�ساعد املواطنني العاديني .والو�ضع النموذجي هو �أن تكون
هذه امل�ؤ�س�سة م�ستقلة عن وا�ضعي ال�سيا�سات التنفيذيني وامل�شرعني الذين يحددون املوازنات .و�سمتها
حام عام ميكن له يف كثري من البلدان التحقيق
املميزة هي طابعها غري الق�ضائي .و ُيعترب �أمني املظامل ٍ
يف انتهاكات احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وتقدمي تو�صيات لإجراء �إ�صالح قانوين و�إداري.

وقد تو�ضح هذه الأنواع من اخليارات ب�صفة حا�سمة من هو امل�س�ؤول عن عدم تنفيذ هذه احلقوق .وميكن �أن تَذكر
لغة املبادئ التوجيهية بو�ضوح من هو امل�س�ؤول .ف�إذا كان الت�شريع مطلوب ًا �صراحة ،ميكن ا�ستخدام املعلومات
لل�ضغط على الربملانات ور�صد �سجل الربملانيني .ويف �أمريكا الالتينية ،ا�ستخدمت اجلماعات املدنية املدافعة عن
«املواطنة االقت�صادية» الهادفة بالنيابة عن ال�شعوب الأ�صلية والفئات ال�ضعيفة الأخرى �أحكام ًا يف املبادئ
التوجيهية للمطالبة بتقييم �أثر حقوق الإن�سان على امل�شاريع التنموية الر�سمية .ويف ما يتعلق بدوافع التغيري يف
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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اخليارات ال�سيا�سية

خمتلف اجلماعات العرقية املختلفة ،قد توفر احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �إجرا ًء ملمو�س ًا لفح�ص
ادعاءات التمييز بالف�صل بني مفهوم التمييز واملمار�سات التمييزية الفعلية.
�إن ت�أمني ثقافة م�ستقرة ومرنة خا�صة بحقوق الإن�سان يتطلب حتقيق املحاكم والهيئات الت�شريعية للتوازن
قد ال يحل الد�ستور ق�ضية احلقوق االقت�صادية بني ال�ضمانات القانونية وال�سيا�سية .وميكن �أي�ض ًا �أن يربط
واالجتماعية والثقافية ب�صورة حا�سمة ،بل ي�ضع وا�ضعو الد�ساتري الأهداف التنموية باحلقوق االقت�صادية
مبادئ توجه �صناع القرار .وقد ي�ؤدي تكري�س هذه واالجتماعية والثقافية وين�ش�ؤوا جمل�س ًا اقت�صادي ًا يقدم امل�شورة
احلقوق يف الد�ستور �إىل نتائج عك�سية هدامة بوجود لل�سلطة التنفيذية �أو جلميع ال�سلطات العامة حول ال�سيا�سات
خالف عميق حول معناها وت�أثريها.
االقت�صادية ،مبا يف ذلك تنفيذ احلقوق.
وقد ال يحل الد�ستور الق�ضية ب�شكل حا�سم ،لكنه ي�ستطيع و�ضع مبادئ توجه �صناع القرار .بيد �أن تكري�س العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق احلقوق واالجتماعية وال�سيا�سية يف الد�ستور قد يقود �إىل نتائج عك�سية بوجود خالف
عميق حول معناها وت�أثريها .وي�ستمر النزاع ما مل تتح�سن ظروف الفقراء االقت�صادية واملادية ،وهي نتيجة رمبا
خارج نطاق الد�ستور .وميكن �أي�ض ًا �أن يت�سبب تكري�س هذه احلقوق يف تو�سيع النزاع امل�ؤ�س�سي بني ال�سلطتني
التنفيذية والق�ضائية �أو بني املحاكم والربملانات .ولي�س هناك طريقة واحدة لتحقيق هذه احلقوق ب�صورة كلية،
وجميع الأنظمة الد�ستورية واجهت درجات خمتلفة من النجاح والف�شل.
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�إن العالقة بني ثقافة حقوق الإن�سان وبناء الد�ساتري معقدة نظر ًا ملركزية املطالب ب�ش�أن احلقوق والتناف�س عليها
يف النزاعات واالنق�سامات املجتمعية .وتلعب حقوق الإن�سان دور ًا حموري ًا يف ت�سوية النزاعات بني اجلماعات،
ولكن �إدراجها يف د�ستور الدولة املت�ضررة من النزاع ال يخلو من التوترات .وقد ات�سع نطاق حقوق الإن�سان
و�أهميتها مبرور الوقت .فهي ال حتد من �صالحيات احلكومة �إزاء الأفراد يف جمتمع حر فح�سب ،بل ويطالب
الأفراد واجلماعات املهم�شة بها �أي�ض ًا كو�سائل ال�ستمرار امل�شاركة يف احلكم ال�سيا�سي واالقت�صادي .وقد �أ�صبح
الد�ستور يف الدول املتنوعة اجتماعي ًا و�شديدة االنق�سام واملت�ضررة من النزاعات �إطار ًا خالف ًيا لطريقة عي�ش
الأفراد واجلماعات .و�أغرا�ضه تتجاوز النطاق ال�ضيق للد�ستور كقانون .ونظر ًا لأن الد�ساتري غري قادرة على
حماية نف�سها بل حتتاج �إرادة �سيا�سية وم�ؤ�س�سات ديناميكية قادرة على الت�صرف ،ينبغي �أن ال يكتفي وا�ضعو
الد�ساتري بالرتكيز على �إدراج احلقوق يف مواثيق احلقوق .فمن املمكن االهتمام �أكرث بو�ضع �إجراءات د�ستورية
مالئمة تدعم احلقوق داخل نظام ال�سلطة عو�ض ًا عن االنف�صال عنها .ويتعني على وا�ضعي الد�ساتري �أي�ض ًا النظر
يف كيفية �إ�سناد خمتلف الت�صاميم امل�ؤ�س�سية لل�سلطة ال�سيا�سية وكيف ت�سهم الر�ؤى املختلفة للد�ستور يف ت�شكيل
ثقافة حقوق الإن�سان .وبهذه الطريقة تكون احلقوق مبثابة طرف يكمل الأ�سا�س الأخالقي للأ�س�س القانونية
وال�سيا�سية للنظام الد�ستوري ولي�ست موازية له.
�صحيح �أن النزاع واالنق�سام العميق يفاقما م�شاكل �إر�ساء ثقافة حقوق الإن�سان يف ظل د�ستور دائم ،ولكن ثمة
حتديات يواجهها كثري من الدول �أثناء و�ضعها لد�ستورها ،ومنها جتربة اال�ستبداد ،واالنق�سامات العرقية،
والعنف ،وفرتات الطوارئ الطويلة التي تع ّلق العمل باحلقوق لفرتات طويلة �أي�ض ًا ،و�ضعف ثقافة الرقابة
الق�ضائية ،وغياب الوعي القانوين لدى عامة النا�س ،وعدم وجود جماعات �ضغط قوية �إذا مل يتم االعرتاف بها
�أو ت�شجيعها ،وم�شكلة كرثة املنظمات املعنية باحلقوق فقط �إىل
احلد الذي يلبي م�صالح دوائرها االنتخابية ،وهلم ج ّرا .وينبغي تلعب حقوق الإن�سان دور ًا حموري ًا يف ت�سوية النزاعات
بني اجلماعات ،ولكن ال يخلو �إدراجها يف د�ستور الدولة
�أن يحقق املمار�سون التوازن معرتفني مبحدودية الد�ساتري
املت�ضررة من النزاع من التوترات .وقد �أ�صبح الد�ستور
وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان ،و�أن يدر�سوا احتمال فتح م�ساحات مل يف الدول املتنوعة اجتماعي ًا و�شديدة االنق�سام
تكن موجودة من قبل ،وي�سمحوا بح�شد اجلماعات يف ال�ش�ؤون واملت�ضررة من النزاعات �إطار ًا خالف ًيا لطريقة عي�ش
الأفراد واجلماعات.
العامة وهو ما مل يكن ممكن ًا من قبل.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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الجدول  :1أبرز القضايا الواردة يف هذا الفصل
الأ�سئلة

املو�ضوع

1)1تعريف ثقافة
حقوق الإن�سان
اخلا�صة بك

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

x
x
x
x

x xكيف ترتبط العملية امل�ستخدمة ل�صياغة الد�ستور مبا يحتويه يف نهاية
املطاف من حقوق للإن�سان؟
x xكيف توفر طبيعة �أو منطق الد�ستور ونوع النظام ال�سيا�سي الذي ي�ؤ�س�سه
�إطار ًا ن�صي ًا لت�شكيل نطاق حقوق ال�إن�سان؟
x
x

3)3ثقافة حقوق
الإن�سان يف ظروف
x
النزاع
x

)4اتخاذ القرار
ب�ش�أن خيارات
حقوق الإن�سان يف
الد�ستور
5)5تطبيق حقوق
الإن�سان
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xملاذا يجب �إدراج حقوق الإن�سان يف الد�ستور؟
xما احلقوق التي ينبغي �إدراجها فيه؟
xكيف حتدد جتربة النزاع وظرف ال�سياق احلقوق التي ينبغي �إدراجها فيه
�أو ا�ستبعادها منه؟
xكيف ي�ساعد التفكري يف ثقافة حقوق الإن�سان عو�ض ًا عن الرتكيز فقط
على خيارات حقوق الإن�سان يف الد�ساتري وا�ضعي الد�ساتري يف التعامل مع
احلقوق بطريقة �أكرث �شمولية؟

xكيف يحب �أن يعالج وا�ضعو الد�ساتري ثقافة االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان يف املا�ضي من �أجل بناء ثقافة جديدة لهذه احلقوق يف الد�ستور؟
xكيف ي�شكل نظام توزيع ال�سلطة يف �ضوء النزاع املجتمعي ثقافة حقوق
الإن�سان يف الد�ستور؟
xهل ي�ؤثر على تنفيذ حقوق الإن�سان �إن كان الد�ستور يعزز احلوار ال�سيا�سي
�أو (عو�ض ًا عن ذلك) يعترب املنهجيات الق�ضائية �أو القانونية م�سا ًرا �أف�ضل
لت�سوية النزاعات االجتماعية اخلطرية؟
xكيف ي�ؤثر التنازع بني القوانني املحلية والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
على ثقافة حقوق الإن�سان؟

x xما املعايري التي ينظر �إليها وا�ضعو الد�ساتري عموم ًا قبل البت ب�ش�أن
خيارات حقوق الإن�سان التي ينبغي �إدراجها يف الد�ستور؟
x xما هي �آثار الفروق بني الأفراد واجلماعات وال�شعوب على لغة حقوق
الإن�سان يف الد�ستور؟
x xملاذا من ال�ضروري �أن يفكر وا�ضعو الد�ساتري ملي ًا وم�سبق ًا ب�ش�أن التنفيذ
عند �صياغة خيارات حقوق الإن�سان يف الد�ستور؟
x xما امل�شاكل التي تن�ش�أ عموم ًا �أثناء التنفيذ؟
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6)6حقوق الإن�سان
كعوامل للتوتر
االجتماعي

x

xهل ت�ؤدي ال�ضمانات الد�ستورية حلقوق الإن�سان �إىل زيادة خماطر
النزاعات يف املجتمعات ،عو�ض ًا عن التخفيف منها؟
xما �أنواع التوتر التي تن�ش�أ عند مناق�شة حقوق الإن�سان �أثناء بناء الد�ستور؟
xما الق�ضايا التي يرجح �أن تحُ دث توترات اجتماعية �إ�ضافية �أثناء بناء
الد�ستور يف ظروف متنوعة؟
xما املخاطر امل�صاحبة لتنفيذ الد�ستور عندما يتعلق الأمر ب�ضمانات
احلقوق التي هي حمل خالف كبري ،وكيف ميكن التقليل منها؟

x
x

xهل ثمة حقوق تثري االنق�سام �أكرث من غريها؟
xما التوترات التي تثريها �ضمانات حقوق الأقليات وكيف ميكن لوا�ضعي
الد�ساتري زيادة توافق الآراء ب�ش�أن هذه احلقوق؟
xما التوترات التي تثريها �ضمانات حقوق املر�أة وكيف ميكن لوا�ضعي
الد�ساتري زيادة توافق الآراء ب�ش�أن هذه احلقوق؟
xما التوترات التي تثريها �ضمانات احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وكيف ميكن لوا�ضعي الد�ساتري زيادة توافق الآراء ب�ش�أن هذه
احلقوق؟

x
x
x

7)7توافق الآراء
ب�ش�أن ثقافة
حقوق الإن�سان
و�سط انق�سام
ب�ش�أن حقوق
حمددة

8)8خامتة

x
x

x xما الأمر املهم الذي يجب �أن يدركه وا�ضعو الد�ساتري عند ا�ستخدام عملية
بناء الد�ستور لبناء ثقافة حقوق الإن�سان؟
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كلمات رئيسية
حقوق الإن�سان ،احلقوق الأ�سا�سية ،احلريات املدنية ،املعايري الدولية ،ثقافة حقوق الإن�سان ،احلقوق املدنية،
احلقوق ال�سيا�سية ،احلقوق الثقافية ،احلقوق االقت�صادية ،احلقوق االجتماعية ،احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،املواطنة ،العمل الإيجابي ،التمييز الإيجابي ،حقوق املر�أة ،احلقوق الدينية ،حقوق الأقليات ،حالة
الطوارئ� ،أمني املظامل ،جلنة حقوق الإن�سان ،اجلماعات ال�ضعيفة ،املجتمع املهم�ش ،االنتهاكات اجل�سيمة،
العفو ،احل�صانة ،العدالة االنتقالية.
مصادر إضافية
•مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان بالأمم املتحدة
><http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx

املفو�ض ال�سامي هو امل�س�ؤول الرئي�سي عن حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة .وهو يقود جهودها يف جمال حقوق
الإن�سان عرب �إجراء البحوث والتعليم ون�شر املعلومات العامة .ويحوي املوقع الإلكرتوين برامج لتنفيذ حقوق
الإن�سان وم�صادر عن حقوق الإن�سان ،ف�ض ًال عن مواد تدريب ومنتدى عن التحديات الراهنة حلقوق الإن�سان.
•جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة
><http://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx

هو هيئة حكومية دولية �ضمن منظومة الأمم املتحدة م�ؤلفة من  47دولة م�س�ؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإن�سان
املجل�س اجلمعي ُة العامة للأمم املتحدة يف � 15آذار/مار�س  2006بهدف
وحمايتها يف جميع �أرجاء العامل .و�أن�ش�أت
َ
تناول حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان وتقدمي تو�صيات ب�ش�أنها.
•برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  -تركيز احلكم الدميقراطي على حقوق الإن�سان
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/
>overview.html

يدعم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تنمية حقوق الإن�سان من خالل بناء قدرات م�ؤ�س�سات و�أنظمة حقوق
الإن�سان ،وامل�شاركة مع املنظمات الدولية ،وتعزيز الهيئات الق�ضائية الوطنية .ويقدم موقع الربنامج موارد ،وهو
ميلك برناجم ًا يدعم ممار�سي حقوق الإن�سان.
•اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب
><http://www.achpr.org

�أُن�شئت اللجنة مبوجب امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ل�ضمان التزام الدول الأع�ضاء بامليثاق.
•ميثاق احلقوق الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي
><http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_en.htm

تلتزم جميع الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي مبيثاق احلقوق الأ�سا�سية الذي دخل حيز التنفيذ يف عام .2007
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وحددت القيم الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي يف معاهدة ل�شبونة لت�شمل الكرامة الإن�سانية ،واحلرية ،والدميقراطية،
ُ
وامل�ساواة ،و�سيادة القانون ،واحرتام حقوق الإن�سان.
•فهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية
><http://www.arabhumanrights.org

ي�شكل «فهر�س حقوق الإن�سان يف الدول العربية» الذي ي�صدر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  -برنامج �إدارة
احلكم يف املنطقة العربية  -م�ستودع ًا جلميع وثائق الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ولإجابات الدول
العربية على ا�ستف�سارات اللجان املكلفة مبراقبة تنفيذ معاهدات واتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية الرئي�سية،
�إ�ضافة �إىل حتفظات الدول العربية على بع�ض �أو كل هذه املعاهدات واالتفاقيات.
•جلنة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان
><http://www.cidh.oas.org/what.htm

هي �إحدى هيئتني يف منظومة البلدان الأمريكية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان حتت مظلة منظمة الدول
الأمريكية > .<http://www.oas.orgويقع مقر اللجنة يف العا�صمة وا�شنطن� .أما الهيئة الأخرى فهي
«حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان» ،ويقع مقرها يف �سان خو�سيه بكو�ستاريكا.
•االحتاد الربملاين الدويل
><http://www.i pu.org/english/whati pu.htm

هو مركز التن�سيق للحوار الربملاين يف جميع �أنحاء العامل ،ويعمل لتحقيق ال�سالم والتعاون بني ال�شعوب وتر�سيخ
الدميقراطية النيابية .كما يعمل على مو�ضوعات ق�ضايا حقوق الإن�سان.
•املعهد العاملي للمعلومات القانونية
><http://www.worldlii.org

يحتفظ املعهد بكتالوج غني من الت�شريعات والقرارات الق�ضائية الرئي�سية من خمتلف البلدان .وميكن البحث يف
الفهر�س بح�سب ا�سم البلد واملو�ضوع.
•ال�شبكة العاملية للمعلومات القانونية
><http://www.glin.gov/search.action

حتتفظ املكتبة القانونية يف الكوجنر�س الأمريكي بهذه ال�شبكة الإلكرتونية التي حتوي معلومات عن ت�شريعات من
عدد من بلدان العامل ،وميكن البحث بح�سب املو�ضوع.
•ال�شبكة الدولية للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
><http://www.escr-net.org

تدعو هذه ال�شبكة �إىل الربط بني حقوق الإن�سان والعدالة االقت�صادية واالجتماعية بهدف احلد من الفقر وعدم
امل�ساواة من خالل تزويد اجلهات الوطنية الفاعلة باملوارد للتوا�صل عاملي ًا من �أجل �إيجاد طرق ومناهج جديدة
ملعاجلة هذه الق�ضايا .ويحوي املوقع الإلكرتوين لهذه امل�ؤ�س�سة غري الربحية وغري احلكومية �شبكة تفاعلية من
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اخلرباء واملمار�سني الذين يعملون على دعم تنمية حقوق الإن�سان االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف جميع
�أنحاء العامل.
•جمل�س �أوروبا
><http://www.coe.int

ي�سعى جمل�س �أوروبا �إىل تطوير مبادئ م�شرتكة ودميقراطية يف جميع �أنحاء �أوروبا اعتماد ًا على االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان وغريها من الن�صو�ص املرجعية حلماية الأفراد .وي�ضم املوقع م�صادر ومن�شورات ومواد
تدريب تعزز تنفيذ حقوق الإن�سان.
•ال�سوابق الق�ضائية للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سانHUDOC :
><http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database

 HUDOCهي قاعدة بيانات ت�ضم الق�ضايا والقرارات ال�صادرة عن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان واللجنة
الأوروبية ال�سابقة حلقوق الإن�سان.
•املركز الآ�سيوي للموارد القانونية
><http://www.alrc.net

هو منظمة غري حكومية تعزز احلقوق الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،وتعمل عن كثب مع جهات فاعلة وطنية
ودولية ،وت�ؤكد على اال�ستقالل الوطني .ويوفر موقعها الإلكرتوين امل�صادر والتدريب لأ�صحاب املهن القانونية من
�أجل تعزيز تنفيذ حقوق الإن�سان و�سيادة القانون.
•املركز الدويل للعدالة االنتقالية
><http://www.ictj.org

هو منظمة دولية غري ربحية ت�ساعد املجتمعات يف معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان ويف بناء الثقة يف م�ؤ�س�سات
الدولة كحامية حلقوق الإن�سان .وي�سدي موقعها الإلكرتوين الن�صح للدول و�صانعي ال�سيا�سات بخ�صو�ص ق�ضايا
حقوق الإن�سان والعدالة متعددة اجلن�سيات ،ويعر�ض مكتبة ت�ضم من�شورات تتعلق ب�أبحاث عن هذه املوا�ضيع.
•املتحدة حلقوق الإن�سان
><http://www.humanrights.com/home.html

تعمل املتحدة حلقوق الإن�سان على ال�صعيد الدويل والوطني واملحلي لتنفيذ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان من
خالل توفري م�صادر تعليمية ومعلومات عن تاريخ وجهود وم�صطلحات حقوق الإن�سان ،جنب ًا �إىل جنب مع قاعدة
بيانات باملنظمات املكر�سة لق�ضايا حقوق الإن�سان.
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مسرد املصطلحات
Affirmative action: A range of formal
measures mandated by law or official
policy, usually for a fixed or determined
period, in order to give preferential
treatment to specific individuals or groups
so as to bring them to the same level
as others, without intending thereby to
disadvantage others.

 جمموعة تدابري ر�سمية يحددها:وقف التمييز
 عادة لفرتة زمنية ثابتة،قانون �أو �سيا�سة ر�سمية
 بغر�ض منح معاملة تف�ضيلية لأفراد،�أو حمددة
�أو جمموعات بعينها لإي�صالهم �إىل نف�س م�ستوى
.الآخرين دون الت�سبب بحرمان مق�صود للآخرين

Citizen rights: Rights that the individual
has on the basis of belonging to a state.

 احلقوق التي يتمتع بها الفرد:حقوق املواطن
.بناء على انتمائه �إىل دولة ما
 و�ضع ر�سمي �أو قانوين باالنتماء �إىل:املواطنة
 ومينح عادة بحكم املولد ملواطني تلك الدولة،دولة
.�أو عرب اتباع �إجراءات ر�سمية

Citizenship: A formal or legal status
of belonging to a state usually by being
born to citizens of that state or by being
conferred such status through formal
procedures.
Civil rights: Rights related to partici pation
in an open civil society. Examples
include freedom from discrimination,
equal treatment before the law, the right
to freedom of the person and personal
integrity, the right to privacy, the right to
property, the right to fair trial and the
administration of justice, protection from
servitude and forced labour, freedom from
torture, the presumption of innocence, and
entitlement to due process in all situations
where one’s rights may be affected.

 حقوق مرتبطة بامل�شاركة:احلقوق املدنية
 ومن الأمثلة عليها عدم.يف جمتمع مدين مفتوح
 وحق، واملعاملة املت�ساوية �أمام القانون،التمييز
،ال�شخ�ص يف احلرية وال�سالمة ال�شخ�صية
 واحلق، واحلق يف امللكية،واحلق يف اخل�صو�صية
يف املحاكمة العادلة و�إقامة العدل واحلماية من
 واحلق يف عدم التعر�ض،العبودية والعمل الق�سري
 واحلق يف احل�صول على،للتعذيب وافرتا�ض الرباءة
حماكمة عادلة يف كل احلاالت التي ميكن �أن تت�أثر
.فيها حقوق ال�شخ�ص

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

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

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

 قواعد حقوق الإن�سان:القانون الدويل العريف
الدولية والقانون الإن�ساين التي تعترب مقبولة عامل ًيا
وبالتايل تكون ملزمة دائ ًما من الناحية القانونية يف
.كافة املواقف ومنها على �سبيل املثال حظر العبودية
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Democracy: A system of government by
and for the people. Literally means ‘rule
by the people’. At a minimum democracy
requires: (a) universal adult suffrage;
(b) recurring free, competitive and fair
elections; (c) more than one serious
political party; and (d) alternative sources
of information. It is a system or form of
government in which citizens are able to
hold public officials to account.

 نظام للحكم من قبل ال�شعب:الدميقراطية
 وتعني الرتجمة احلرفية لهذا.ومن �أجل ال�شعب
 وتتطلب الدميقراطية.»امل�صطلح «حكم ال�شعب
 (�أ) اقرتاع عام جلميع البالغني:ما يلي كحد �أدنى
 حرة وتناف�سية ونزيهة،(ب) انتخابات منتظمة
(ج) وجود �أكرث من حزب �سيا�سي جاد (د) توافر
 وهي نظام �أو �شكل للحكم.م�صادر بديلة للمعلومات
.ي�ستطيع فيه املواطنون �إخ�ضاع امل�س�ؤولني للم�ساءلة

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

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

ECOSOC rights: An acronym that refers
to economic,social and cultural rights,such
as those provided for in the International
Covenant on Economic,Social and Cultural
Rights and other similar international
human rights instruments. These rights are
considered to relate to economic wellbeing, social welfare and enjoyment of
culture.

احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
 وت�شمل احلقوق املن�صو�ص عليها:والثقافية
يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وغريه من املواثيق الدولية
 وتعترب هذه احلقوق مرتبطة بالرفاه.حلقوق الإن�سان
.االقت�صادية والرعاية االجتماعية والتمتع بالثقافة

Gross violations: Large-scale or systemic
human rights abuses, often coupled with
state repression and state violence against
ordinary people.
Human rights: Entitlements or claims
that individuals have and enjoy on the
basis of their humanity or human dignity
and individual freedom.

 انتهاكات وا�سعة النطاق:انتهاكات ج�سيمة
 تتزامن يف كثري من،�أو منهجية حلقوق الإن�سان
الأحيان مع القمع والعنف اللذين متار�سهما الدولة
.�ضد الأفراد العاديني
 حقوق �أو مطالبات يح�صل:حقوق الإن�سان
عليها الأفراد ويتمتعون بها على �أ�سا�س �إن�سانيتهم
.�أو كرامتهم الإن�سانية وحريتهم الفردية

Human rights culture: An environment
where ordinary people are routinely in a
position to challenge public officials and
in which those in authority respect human
rights in practice.

 بيئة يتمتع فيها الأفراد:ثقافة حقوق الإن�سان
العاديون بو�ضع ي�سمح لهم مبعار�ضة امل�س�ؤولني
 ويحرتم فيها من يف ال�سلطة حقوق،احلكوميني
.الإن�سان يف ممار�ساتهم العملية

Minority rights: The individual rights
applied to members of racial, ethnic, class,
religious, linguistic or sexual minorities;
the collective rights accorded to minority
groups.

 احلقوق الفردية اخلا�صة:حقوق الأقليات
ب�أع�ضاء الأقليات الإثنية �أو العرقية �أو الطبقية �أو
 �أي احلقوق اجلماعية:الدينية �أو اللغوية �أو اجلن�سية
.املمنوحة للأقليات
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Negative rights: Rights that protect
against improper action and decisions by
government officials.

 حقوق حتمي من الإجراءات:احلقوق ال�سلبية
.والقرارات غري املالئمة من قبل م�س�ؤويل احلكومة

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

 التزام من جانب الدولة:االلتزام بال�سلوك
باتخاذ تدابري وتوفري و�سائل ت�سهل تلبية احلقوق
.االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

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

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

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

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

Political rights: Rights relating to political
partici pation such as the right to vote,
to stand for election and be elected, to
freely form and join political associations,
to freedom of expression and information,
and to institutional guarantees for free,
independent media.

 حقوق خا�صة بامل�شاركة:احلقوق ال�سيا�سية
ال�سيا�سية كاحلق يف الت�صويت والرت�شح يف
االنتخابات واالنتخاب وحرية ت�شكيل التجمعات
ال�سيا�سية واالن�ضمام �إليها وحرية التعبري واملعلومات
واحلق يف احل�صول على �ضمانات د�ستورية حلرية
.الإعالم وا�ستقالله

Positive discrimination:
Deliberately permitting affirmative action
measures to give an advantage to a
specified group even though this will
disadvantage others, usually justified by the
need to remove and reverse illegitimate
inequality.

 ال�سماح املتعمد ب�إجراءات:التمييز الإيجابي
لوقف التمييز متنح ميزة ملجموعة معينة على
 ويربر هذا عادة،الرغم من �أن هذا �سي�ضر ب�آخرين
.ب�ضرورة �إزالة الالم�ساواة غري ال�شرعية و�إبطالها

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

 حقوق ت�ستدعي قيام:احلقوق الإيجابية
م�س�ؤويل احلكومة باتخاذ �إجراءات معينة لدعم
تلبية احلريات امل�ضمونة مبوجب القانون �أو
.الد�ستور
 القدرة الر�سمية ملجموعة معينة:تقرير امل�صري
على حكم نف�سها �أو املطالبة باحلق يف اتخاذ
قراراتها اخلا�صة ب�شان ظروف عي�شها اجلماعي
.وم�صريها ال�سيا�سي

Self-determination: The formal ability
of a group to govern itself or to claim
the right to take its own independent
decisions over its collective welfare and
political destiny.
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Solidarity rights: Rights that are meant
to be claimed and enjoyed collectively or
through membershi p of a society, within
communities, groups and associations.

 حقوق يفرت�ض املطالبة بها:حقوق الت�ضامن
�أو التمتع بها ب�شكل جماعي �أو من خالل ع�ضوية
.املجتمع �أو اجلماعات املحلية �أو االحتادات

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

 حلول و�إجراءات قانونية:العدالة االنتقالية
�أخرى لرد املظامل واجلور كانتهاكات حقوق الإن�سان
 وت�ستخدم،�أو �أعمال الف�ساد التي ارتكبت يف املا�ضي
.عادة فقط �أثناء التغيريات ال�سيا�سية الكربى

Women’s rights: Rights relating to
women such as equality in political
and public life, equality in employment,
equality before the law, and equality in
marriage and family relations.

 حقوق خا�صة بالن�ساء مثل:حقوق املر�أة
امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة وامل�ساواة يف
التوظيف وامل�ساواة �أمام القانون وامل�ساواة يف الزواج
.والعالقات الأ�سرية
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ملحة عن املؤلف

وينالك واهيو

ان�ضم وينالك واهيو اىل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف عام  .2006ويف عام  2008كان قائ ًما
ب�أعمال رئي�س بعثة املعهد يف نيبال ،حيث �ساعد على ت�أ�سي�س برنامج لدعم العملية الت�شاركية لبناء الد�ستور
يف البالد .و�شارك � ً
أي�ضا يف العملية التي انتهت ب�صياغة د�ستور كينيا اجلديد يف الفرتة  ،2005-2004ب�صفة
م�ست�شار قانوين لوزارة العدل واللجنة الربملانية املختارة امل�س�ؤولة عن العملية .وقدم امل�شورة � ً
أي�ضا �إىل املنظمة
الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان يف �أوغندا ( )2004واجلمعية القانونية يف �سوازيالند ( )2004ب�ش�أن عملية تغيري
الد�ستور يف هذين البلدين .ويف الفرتة  ،2005-2001توىل وينالك تن�سيق الربنامج الأفريقي حلقوق الإن�سان
واحل�صول على العدالة ،وهو مبادرة م�شرتكة بني الق�سمني الكيني وال�سويدي باللجنة الدولية للفقهاء القانونيني
بامل�شاركة مع �أمانتها يف جنيف ،تدعم تطبيق معايري حقوق الإن�سان على ال�صعيد الوطني من خالل التقا�ضي
الد�ستوري يف  16بلدً ا �أفريق ًيا جنوب ال�صحراء .وهو ممار�س د�ستوري وتخرج يف جامعة نريوبي وكرمته اجلمعية
القانونية الكينية تقدي ًرا لدوره يف العملية الد�ستورية يف البالد.
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تصميم السلطة التنفيذية

ماركو�س بوكنفورديه

تظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�صل الرابع 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).

امل�صادر اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حول بناء الد�ساتري
دليل عملي لبناء الدساتري
© جميع احلقوق حمفوظة للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات2011 ،
ال يرتبط هذا الإ�صدار ب�أي م�صالح وطنية �أو �سيا�سية خا�صة .والآراء الواردة �ضمن هذا الإ�صدار ال تعرب
بال�ضرورة عن �آراء امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات �أو جمل�س �إدارتها �أو جمل�س الدول الأع�ضاء التابع
لها �أو �آراء اجلهات املانحة لها.
يتعني تقدمي طلبات احل�صول على ت�صريح ب�إعادة �إ�صدار هذا الإ�صدار كلي ًا �أو جزئي ًا �إىل:
International IDEA
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

الت�صميم� :شركة تربو ديزاين ،رام اهلل
ت�صميم الغالف� :شركة تربو ديزاين ،رام اهلل
ر�سومات الغالف� :شريف �سرحان
الرقم املعياري الدويل للكتاب978-91-87729-48-5 :

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 التنفيذية

 ) 1مقدمة وملحة عامة
ال�سلطة التنفيذية هي فرع من فروع احلكم الثالثة التي تعد مف�صلية يف الت�صميم امل�ؤ�س�سي للد�ساتري .و ُيعترب
توزيع ال�سلطات والعالقة املتبادلة بني هذه الفروع التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية من العنا�صر الرئي�سية لهذه
الهيكلية .وبخالف التمييز العام ووا�سع النطاق بني هذه ال�سلطات الثالث حيث ت�سن ال�سلطة الت�شريعية القوانني
وتق ّر املوازنات ،وتنفذ ال�سلطة التنفيذية القوانني ،وتَف�صل ال�سلطة الق�ضائية يف الق�ضايا مبوجب تلك القوانني،
ثمة ت�سا�ؤالت عديدة ينبغي درا�ستها والإجابة عنها لتحقيق توازن �سليم بني ال�سلطات الثالث .كما ُيعترب مدى
الف�صل بني تلك ال�سلطات الثالث وامل�ستويات املختلفة للفحو�ص وال�ضوابط فيما بينها م�صدر جدل متوا�صل عند
�صياغة د�ستور جديد �أو �إ�صالح د�ستور قائم .ومن هنا ،ال ميكن مناق�شة ت�صميم ال�سلطة التنفيذية على نحو
منعزل ،بل يتطلب ذلك فه ًما دقي ًقا للهيكلية احلكومية التي تعمل من خاللها.
وقبل تناول اخليارات املتاحة لت�صميم ال�سلطة التنفيذية بالتف�صيلُ ،يف�ضل �أن نعر�ض نبذة خمت�صرة عن العالقة
املتبادلة بني ال�سلطات الثالث .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يتيح التوازن
ُيعترب توزيع ال�سلطات والعالقة املتبادلة بني فروع
امل�ؤ�س�سي بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية باقة متنوعة من
احلكم الثالثة(التنفيذي والت�شريعي والق�ضائي)
الرتتيبات املختلفة وخيارات الت�صميم .وغال ًبا ما يقوم الأ�شخا�ص من العنا�صر الرئي�سية للت�صميم امل�ؤ�س�سي للد�ستور.
العاكفون على درا�سة الد�ساتري ومناق�شتها بت�صنيف املجموعة ويحدد كل د�ستور تواز ًنامعينًا بني الفروع الثالثة
الوا�سعة من الأنظمة �إىل ثالث فئات :النظام الرئا�سي ،والنظام يتنا�سب مع الظروف اخلا�صة به.
الربملاين ،والنظام املختلط (�شبه الرئا�سي) الذي يحمل خ�صائ�ص
كل منهما .ويتمثل الفارق الأ�سا�سي بني النظامني الرئا�سي والربملاين يف �أن املجل�س الت�شريعي ورئي�س احلكومة
ُينتخبان مبا�شرة ولفرتة ثابتة يف الأول� ،أما يف الثاين فوحده الربملان ُينتخب مبا�شرة ليختار بدوره بعد ذلك �أو
َينتخب رئي�س احلكومة ويزوده بدعمه املتوا�صل .وثمة فروق �أخرى بني الأنظمة� ،إال �أن الآراء تتباين ب�ش�أن مدى
دعم هذه الفروق لت�صنيف الأنظمة �إىل :رئا�سي� ،أو برملاين� ،أو �شبه رئا�سي.
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 )2أنظمة الحكم وتأثريها

تعترب �صياغة هيكلية الدولة من املو�ضوعات اجلوهرية يف بناء د�ستور دميقراطي والت�صميم الد�ستوري.
فالد�ساتري ال تف�صح �صراحة عن نظام احلكم الذي تتبناه
الدولة ،بل ي�صمم كل د�ستور تواز ًنا يتفق مع الظرف اخلا�ص به غال ًبا ما يكون ال�سعي لو�ضع د�ستور م�ستقر ودميقراطي
بني فرعي احلكومة ،ثم ي�صنفهما العلماء ال�سيا�سيون متبعني لتحقيق ال�سلم و�إر�ساء حكومة فاعلة م�صحوبًا بتقييم
منوذجا بعينه .ومبا �أن العلماء ي�ستخدمون معايري متباينة للمزايا والعواقب املرتتبة على كل نظام للحكم .
ً
لتعريف تلك النماذج ،فهم ُي�صنفون الدول على نحو خمتلف.
وهذا الغمو�ض يجعل من ال�صعوبة البالغة� ،إن مل يكن من امل�ستحيل� ،إقامة حجة دامغة ب�ش�أن نقاط القوة وال�ضعف
املحتملة لكل نظام .1وتعر�ض الفقرات التالية تلك الأنظمة ب�إيجاز مقدم ًة نبذة عامة عنها وم�شري ًة �إىل
عموما لو�صف �أنظمة احلكم بخط عري�ض يف الإطارات  .3-1وقد
اخل�صائ�ص املعرتف بها كبارامرتات مقبولة ً
�أُ�ضيفت املعايري التي غال ًبا ما ي�شري بع�ض املراقبني �إليها بينما يعتربها البع�ض الآخر غري ذات �صلة ،ولكن مع
عدم اعتبارها عنا�صر مع ِّرفة لنظام احلكم املعني.

 1انظر �س .ماينوورينغ ،وم� .س� .شوغارت« ،خوان لينز ،والرئا�سة ،والدميقراطية :تقييم نقدي» ،ال�سيا�سة املقارنة� ،)1997( 4/29 ،ص
.471-449
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 )1-2النظام الرئاسي
الإطار  :1خ�صائ�ص النظام الرئا�سي
تتمثل اخلا�صية الرئي�سية للنظام الرئا�سي يف اعتبار ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية وكيلني
منف�صلني جلمهور الناخبني ،وبالتايل ف�إن من�ش�أهما منف�صل وبقائهما منف�صل (ما ي�ؤدي الحتمال
وقوع �أزمة بني الطرفني �إذا مل تتوفر �أداة د�ستورية حللها).
رئي�س الدولة هو نف�سه رئي�س احلكومة.يُنتخب الرئي�س عن طريق االقرتاع العام (�أو بوا�سطة م�ؤ�س�سة و�سيطة جتري ا�ستفتاءاتعامة).
مدة والية الرئي�س ثابتة (ال يوجد ت�صويت على منح الثقة) .وال يخ�ضع الرئي�س للم�ساءلةال�سيا�سية �أمام ال�سلطة الت�شريعية وال يعتمد على دعم حزبه لالحتفاظ مبن�صبه.
عموما من الرئي�س ح�صر ًيا.
ي�شتق جمل�س الوزراء �سلطته ًغال ًبا ما يكون للرئي�س بع�ض الت�أثري ال�سيا�سي يف عملية �سن القوانني.الشكل -1أ :النظام الرئاسي
النظام الرئا�سي
رئي�س احلكومة

رئي�س الدولة
الرئي�س

ال�سلطة الت�شريعية

جمل�س الوزراء  /الوزراء *

ينتخب

ينتخب
ال�شعب

* يتوىل الرئي�س ب�صفة عامة تعيني الوزراء و�إقالتهم.

امل�صدر :بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة معهد ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ساتري :هيكليات الد�ستور ومبادئه»

)،(Max Planck Manuals on Constitution Building: Structures and Princi ples of a Constitution
الطبعة الثانية (هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،
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� )2أنظمة احلكم وت�أثريها

 )2-2النظام الربملاني
الإطار  :2خ�صائ�ص النظام الربملاين
يتمثل املعيار الرئي�سي يف الدمج بني ال�سلطات .فال�سلطة التنفيذية تتبع هرم ًيا لل�سلطة الت�شريعية،
وبالتايل يعتمد من�ش�ؤها وبقا�ؤها عليها.
يُنتخب رئي�س احلكومة بوا�سطة ال�سلطة الت�شريعية.يخ�ضع رئي�س احلكومة للم�ساءلة �أمام الربملان (الت�صويت على الثقة) ويعتمد على م�ساندة حزبه له.رئي�سا �شكل ًيا) هو نف�سه رئي�س احلكومة.
 ًعموما ،ال يكون رئي�س الدولة (غال ًبا ما يكون مل ًكا �أو ً
الشكل -2أ :النظام الربملاني
النظام الربملانى
رئي�س الدولة
ي�ؤدي وظائف �إ�سمية �شعائرية

رئي�س احلكومة

الرئي�س/امللك

جمل�س الوزراء/الوزراء*
ينتخب
ويقيل

الرئي�س/امللك

املجل�س الت�شريعي

ينتخب
ال�شعب
* يعينِّ رئي�س احلكومة الوزراء �أو يقيلهم ،و�أحيا ًنا بعد موافقة املجل�س الت�شريعي.
امل�صدر :بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ساتري :هيكليات الد�ستور ومبادئه»
)،(Max Planck Manuals on Constitution Building: Structures and Princi ples of a Constitution
الطبعة الثانية (هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،
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 )3-2النظام املختلط (يشار إليه غالباً باسم النظام شبه الرئاسي)
الإطار  :3خ�صائ�ص النظام املختلط
تتمثل اخلا�صية الرئي�سية للنظام املختلط يف احتوائه على هيئتني تنفيذيتني .فهو يجمع بني
بعالقة تبادلية بني ال�سلطة التنفيذية والهيئة الت�شريعية مع عالقة ت�سل�سل هرمي.
 ُينتخب رئي�س الدولة باقرتاع عام.ال يتمتع الرئي�س �أو املجل�س الت�شريعي ب�سيطرة كاملة على اختيار/تعيني و�إقالة رئي�س الوزراء.يخ�ضع رئي�س الوزراء للم�ساءلة �أمام الربملان (من خالل ت�صويت على حجب الثقة).عموما بقدر وافر من ال�سلطات التنفيذية.
يتمتع الرئي�س ًالشكل -3أ :النظام املختلط
النظام املختلط
رئي�س الدولة

م�شارك يف عملية االختيار

رئي�س احلكومة
جمل�س الوزراء  /الوزراء *

الرئي�س

ينتخب و�/أو يقيل
ينتخب

املجل�س الت�شريعي

ينتخب
ال�شعب
* ميكن �أن يكون الوزراء جز ًءا من عملية التعيني/الإقالة التي ت�سري على رئي�س احلكومة� ،أو يع ِّينهم رئي�س احلكومة �أو يقيلهم،
و�أحيا ًنا بعد موافقة الهيئة الت�شريعية.

امل�صدر :بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ساتري :هيكليات الد�ستور ومبادئه»
)،(Max Planck Manuals on Constitution Building: Structures and Princi ples of a Constitution
الطبعة الثانية (هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،
6
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الجدول  :1نقاط القوة والتحديات املحتملة ألنظمة الحكم املختلفة
النظــــام
الرئا�سي

نقاط القوة
التفوي�ض املبا�شر :يقدم التفوي�ض
املبا�شر للمواطنني خيارات �إ�ضافية،
حيث ي�سمح لهم باختيار رئي�س احلكومة
وممثليهم الت�شريعيني الذين يعملوا على
�إي�صال �أ�صوات املواطنني ب�صورة �أف�ضل.
كما يوفر للمواطنني �آلية �أكرث مبا�شرة
لإخ�ضاع ال�سلطة التنفيذية للم�ساءلة.

التحديات
امليل نحو اال�ستبداد :نظ ًرا لأن االنتخابات
الرئا�سية ذات طبيعة تتيح للرابح الفوز بكل
�شيء ،ناد ًرا ما ُينتخب الر�ؤ�ساء بن�سبة تتجاوز
الأغلبية الب�سيطة .لكنهم ي�ستحوذون مبفردهم
ً
ونفوذا ملدة
على �أكرث منا�صب الدولة فخامة
زمنية حمددة .وعلى الرغم من وجود هام�ش
قليل من دعم الأغلبية يف بع�ض الأحيان ،ف�إن
�إح�سا�س الرئي�س ب�أنه ميثل الأمة برمتها قد
يدفعه �إىل عدم تقبل املعار�ضة ،ما ي�ؤدي به �إىل
�إ�ساءة ا�ستغالل ال�صالحيات التنفيذية ل�ضمان
�إعادة انتخابه �أو حتى لي�ؤمن لنف�سه ال�شعور ب�أنه
فوق القانون.

اال�ستقرار :يوفر ثبات مدة والية الرئي�س
قدرة �أكرب على التوقع لعملية ر�سم
ال�سيا�سات وا�ستقرارها مقارنة بالنظام
الربملاين ،حيث يعيق عدم اال�ستقرار
الناجم عن تكرار حل جمل�س الوزراء و�إعادة
ت�شكيله تنفيذ الربامج احلكومية ويزعزع اجلمود ال�سيا�سي :غال ًبا ما ت�ؤدي ال�شرعية
املزدوجة �إىل الوقوع يف م�أزق �سيا�سي �إذا مل
النظام ال�سيا�سي.
الف�صل بني ال�سلطات :متثل ال�سلطتان يح�صل الرئي�س على دعم الأغلبية لتحقيق
التنفيذية والت�شريعية هيكليتني متوازيتني� ،أجندته من خالل الربملان.

ما يتيح لكل منهما مراقبة الأخرى .كما
يوفر هذا النظام م�ساحة �أكرب ملمار�سة
حرية النقا�ش ب�ش�أن اخليارات ال�سيا�سية
البديلة لأن املعار�ضة ال ت�شكل خط ًرا على
بقاء احلكومة �أو تهدد بالدعوة �إىل �إجراء
انتخابات جديدة.
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� )2أنظمة احلكم وت�أثريها

 )4-2نقاط القوة والتحديات املحتملة ألنظمة الحكم املختلفة
يتعني على وا�ضعي الد�ساتري ت�صميم د�ستور يحقق ال�سلم واال�ستقرار وامل�صاحلة ويف �أغلب الأحوال االنتقال
الدميقراطي ،ف�ضلاً عن �إن�شاء حكومات قديرة وفاعلة وال ت�سيء ا�ستخدام �سلطاتها .وبالتايل ،غالب ًا ما يرتافق
ال�سعي �إىل اختيار نظام حكم مالئم مع تقييم للمزايا الن�سبية لكل نظام حكم ولنتائجه بغية حتقيق تلك الغايات.
وبالفعل ،ثمة �أدبيات كثرية تبحث نقاط قوة وحتديات كل نظام (اجلدول رقم .)1

النظام الربملاين ال�شمولية :قد يف�سح النظام الربملاين
املجال لت�شكيل حكومة وا�سعة النطاق
و�شاملة حتى يف جمتمع يت�سم باالنق�سام
العميق.
املرونة :ميكن �إقالة رئي�س احلكومة يف �أي
وقت �إذا مل َي ُعد برناجمه ال�سيا�سي يعك�س
�إرادة الأغلبية ،كما ميكن لرئي�س احلكومة
الدعوة لعقد انتخابات جديدة �إذا مل يتمتع
بدعم الربملان.
الفاعلية .قد تكون العملية الت�شريعية
�أ�سرع لعدم وجود نق�ض �سيا�سي من جانب
ال�سلطة التنفيذية يعرقلها �أو يعيقها.
النظام املختلط ال�شمولية :يتيح النظام املختلط قد ًرا
من م�شاركة ال�سلطة بني القوى املعار�ضة.
وميكن لأحد الأحزاب �أن ي�شغل من�صب
الرئا�سة ،بينما ي�شغل احلزب الآخر من�صب
رئا�سة الوزراء ،وهكذا ي�شرتك الطرفان يف
النظام امل�ؤ�س�سي.
ويف �أف�ضل الأحوال ،قد يجمع بني عدد من
مزايا النظامني ال�سابقني.

عدم اال�ستقرار :تنهار احلكومة بفعل ت�صويت
الأغلبية� ،إذ قد تواجه احلكومات االئتالفية على
وجه اخل�صو�ص �صعوبة يف االحتفاظ مبجال�س
وزراء قادرة على اال�ستمرار.
انعدام الف�صل الفعلي بني ال�سلطات :قد
ال ميثل الربملان عن�ص ًرا حيو ًيا للحكومة نظ ًرا
للعالقة الوطيدة التي تربط بينهما .وبالتايل،
ثمة خطر ب�أن يتعذر على احلكومة تقدمي
�سيا�سات وبرامج جريئة خلوفها من الإقالة.

اجلمود ال�سيا�سي :ثمة احتمال الندالع نزاع
داخل ال�سلطة التنفيذية بني الرئي�س ورئي�س
الوزراء ،ال�سيما يف فرتات «التعاي�ش» عندما
يكونان منتميني حلزبني خمتلفني .ففي حالة
�شرعا
التعاي�ش ،ميكن لأي منهما الزعم
ً
متاما
بامتالك �صالحية التحدث با�سم ال�شعب ً
كما يف النظام الرئا�سي.
ويف �أ�سو�أ ال�سيناريوهات ،قد يجمع النظام بني
عدد من م�ساوئ النظامني الآخرين.

امل�صدر :ت�صنيف امل�ؤلف.

 )5-2األهمية املحدودة ملؤشرات مزايا ومساوئ أنظمة الحكم املختلفة
ُيعترب التنب�ؤ بت�أثري �أحد �أنظمة احلكم على احلياة ال�سيا�سية مهمة ع�سرية .ومن هنا تتجلى �أهمية القراءة املت�أنية
للجدول  ،1الذي يجمع �آراء خمتلف الكتّاب عن مزايا وم�ساوئ هذه الأنظمة ،وذلك لعدة �أ�سباب:
ح�سبما هو مذكور �آن ًفا ،ال يوجد اتفاق عام على تعريف كل نظام .فالنظام املختلط له ثالثة تعاريف حال ًيا ،وكل
منها ي�صنف الدول ت�صني ًفا خمتل ًفا عن الآخر .فمنها ما يعترب الدولة نف�سها برملانية �أو �شبه رئا�سية (النم�سا،
�أيرلندا) �أو يعتربها رئا�سية �أو �شبه رئا�سية (كوريا اجلنوبية) .وبالتايل ،من الع�سري الت�أكيد بثقة �أن الأنظمة
الرئا�سية �أو �شبه الرئا�سية متثل م�شكلة دون وجود اتفاق عام على تعريف كل مفهوم.
عادة ما ُت�صنف املجموعة الوا�سعة من
الأنظمة ال�سيا�سية �إىل ثالث فئات :النظام
الرئا�سي ،والنظام الربملاين ،والنظام
املختلط الذي يحمل خ�صائ�ص كل منهما.
وال يوجد اتفاق عام على تعريف كل نظام.
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ثمة تنوع هائل يف الأنظمة الرئا�سية جلهة تباين م�ستويات ال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات الرئا�سية .وبالتايل ف�إن التفكري بالنظام الرئا�سي من منطلق
عام وحماولة تعميم نتائجه يقدم يف النهاية �صورة غري مكتملة الأركان.
فتف�سري النتائج ال�سيا�سية ي�ستدعي تركيزً ا �أكرب على تفا�صيل الهيكلية
امل�ؤ�س�سية.
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�إىل جانب الظرف العام لكل دولةُ ،يعترب الالعبون الإفراديون مهمني � ً
أي�ضا .فلدى رو�سيا ،مثلاً � ،سلطتان
تنفيذيتان تتكونان من رئي�س دولة ورئي�س وزراء .وفيما متتع بع�ض ر�ؤ�ساء الوزراء �أثناء فرتة والية بوري�س يلت�سني
بنفوذ على توجه �سيا�سات احلكومة ،خ�ضع ر�ؤ�ساء الوزراء �إبان والية فالدميري بوتني لتطبيق قراراته ال�سيا�سية.
وعلى الرغم من الهيكلية الر�سمية حلكومة بوتني ،اعتربها علماء �سيا�سيون ب�أنها رئا�سية ب�إفراط .وهذا التقييم
رئي�سا للبالد ،حيث انتقلت
رئي�سا للوزراء وانتُخب دمييرتي ميدفيديف ً
تغري مرة �أخرى حينما �أ�صبح بوتني ً
ال�سلطة التنفيذية الفعلية نظ ًرا لهوية الالعبني الفرديني دون �إجراء �أي تعديل على الد�ستور الرو�سي.
ال يختار �صائغو الد�ساتري بال�ضرورة بني منوذج و�آخر .ففي الواقع ،ال يتعلق الأمر يف �أغلب الأحوال باالختيار بني
النظام الربملاين �أو الرئا�سي ،بل بالبحث عن نظام منا�سب .ال يختار �صائغو الد�ساتري بال�ضرورة بني منوذج و�آخر .ففي
وغال ًبا ما يكون هناك �أ�سباب ظرفية وتاريخية ورمزية لتطبيق الواقع ،ال يتعلق الأمر يف �أغلب الأحوال باالختيار بني
النظام الربملاين �أو الرئا�سي ،بل بالبحث عن نظام منا�سب
نظام م�ؤ�س�سي معني .وال يتم ال�سعي لإحداث تغيري جذري من يف �ضوءالظروف العيانية املحدَّ دة التي تتم فيها عملية
بناء الد�ستور.
نظام �إىل �آخر �إال يف ظروف �شديدة اخل�صو�صية.
ويع ّرف هذا الف�صل ،يف �ضوء ما ورد �أعاله ،جوانب حم َّددة للت�صميم امل�ؤ�س�سي الذي يعك�س التفاعل �ضمن فرع
احلكم الواحد و� ً
أي�ضا بني فروع احلكم .ومن خالل تناول �أدوات د�ستورية حمددة (كحل املجل�س الت�شريعي،
واختيار �أع�ضاء جمل�س الوزراء ،وفرتة الوالية الرئا�سية ،و�أ�شكال الغرف الثانية يف ال�سلطة الت�شريعية ،الخ)،
كل �أكرب وتعتمد طريقة عملها وتفاعلها على الظرف الأو�سع
يقر هذا الف�صل ب�أن هذه الأوجه هي جز ٌء من ٍ
الذي اعتُمدت فيه .ومع ذلك ف�إن حتديد تلك الق�ضايا ال�صغرية منذ البداية وال�شروع يف نقا�ش ب�ش�أنها ي�ساعد
يف حتديد �أف�ضل نظام يلبي املتطلبات الفعلية .وقد ي�سمح االتفاق على �صالحيات م�ؤ�س�سية حمددة و�ضوابط
م�ؤ�س�سية وعمليات �صنع قرار بني امل�ؤ�س�سات بت�شكيل ُمر َّكب متداخل .وهذا املنهج اال�ستقرائي غري م�صمم ل ُيطبق
بطريقة ح�صرية� ،إال �إنه ي�ساعد يف جتنب الوقوع يف م�أزق يف م�ستهل جدل �سيا�سي ب�ش�أن اختيار نظام احلكم.

 2خ .ج .لينز�« ،أخطار الرئا�سة» ،جملة الدميقراطية� ،)1990( 4/1 ،ص .69-51
 3د .هوروفيتز« ،الت�صميم الد�ستوري :اقرتاحات مقابل عمليات» ،يف �أ .رينولدز (املحرر) «هيكلية الدميقراطية :الت�صميم الد�ستوري ،و�إدارة
النزاع ،والدميقراطية» (�أوك�سفورد ونيويورك :مطبعة جامعة �أوك�سفورد� ،)2002 ،ص .36-15
 4ج .كاري ،وم� .س� .شوغارت« ،الر�ؤ�ساء واملجال�س الت�شريعية :الت�صميم الد�ستوري والديناميات االنتخابية» (كامربدج ،مطبعة جامعة
كامربدج.)1992 ،
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� )2أنظمة احلكم وت�أثريها

�إن حتديد قابلية الد�ستور لال�ستمرار وقدرته على حتقيق حكم م�ستقر وفعال بالرتكيز على متغري م�ؤ�س�سي واحد
فقط هو نظام احلكم يكون م�ضللاً �أحيا ًنا .فعلى �سبيل املثال ،تعزز الأنظمة الربملانية التي ت�ضم �أحزا ًبا �سيا�سية
َّ
منظمة ودوائر انتخابية �أحادية التمثيل نهج «الفائز يح�صد كل �شيء» �أكرث من �أنظمة رئا�سية عدة .وبالفعل،
ونتيجة للنقاط املذكورة �أعاله ،ثمة جدل ب�ش�أن الت�أثري الفعلي لنوع نظام احلكم �إن حتديد قدرة الدولة على حتقيق
على ال�سلوك ال�سيا�سي .فبينما يقول بع�ض الباحثني ب�أن احتمال حدوث انق�سام حكم م�ستقر وفعال بالرتكيز على
متغري م�ؤ�س�سي واحد فقط هو نظام
وا�ستبد النظام ب�آخر ا�ستبدادي هو �أكرب يف الأنظمة الرئا�سية منه يف الأنظمة
احلكم يكون م�ضللاً �أحيا ًنا.
معاك�سا ،3يف حني يقول �آخرون ب�أنه لي�س من
الربملانية ،2يعتنق البع�ض الآخر ر�أ ًيا
ً
عالقة بني الأمرين.4

وثمة عامل �آخر ال يتحدد بتحليل �أنظمة احلكم ،بيد �أنه يلعب دو ًرا مه ًما يف ال�صورة الأو�سع لل�ضوابط والتوازنات
ويف الف�صل بني ال�سلطات ،وهو دور ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقاللها امل�ؤ�س�سي ،مبا يف ذلك �إجراءات التعيني،
و�سلطة مراجعة القوانني� ،أو حتى التحقق من د�ستورية التعديالت الد�ستورية .وهذا هو مو�ضوع الف�صل ال�ساد�س
من هذا الدليل.
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 )3الهدف/نظرة عامة

ت�شري الأدبيات ذات ال�صلة �إىل �أن ال�سلطة التنفيذية واحدة من ال�سلطات الثالث املحتملة للحكم .وعادة ما يكون
لها هدف حمدد هو تطبيق القانون ح�سبما ت�صوغه ال�سلطة الت�شريعية وتف�سره ال�سلطة الق�ضائية .وتلعب ال�سلطة
التنفيذية عمل ًيا دو ًرا فاعلاً وفريدً ا ،وهي عادة ما تُعترب القائد �أو احلاكم الطبيعي للدولة جم�سدة �صورة الدولة
قوم ًيا وعامل ًيا .ولي�س من املده�ش �إذن تلك الأهمية الكبرية التي يت�سم بها حدث انتخاب رئي�س ال�سلطة التنفيذية
لدرجة �أنه قد يثري كث ًريا من التنافر واالختالف ،ال�سيما يف جمتمعات خرجت من نزاع ذي هوية عرقية حادة.
فاالنتخابات تف�صل بني الفائزين واخلا�سرين الذين ُيعترب انتخاب رئي�س ال�سلطة التنفيذية حد ًثا ذا �أهمية كبرية
ريا من التنافر واالختالف ،ال�سيما يف
ينتابهم عندئذ �شعور مربر بالقلق من �أن يتعامل القائد لدرجة �أنه قد يثري كث ً
اجلديد على نحو متييزي مع م�ؤيديه على ح�ساب جمتمعات خرجت من نزاع ذي هوية عرقية حادة.
معار�ضيه وحتى كل من ال يعتربه حلي ًفا له .ويف واقع
الأمر ،يندلع كثري من النزاعات �أو يتجدد يف �إطار الكفاح لالحتفاظ و�/أو جتميع و�/أو تو�سيع نطاق ال�سلطة
التنفيذية� ،سواء �ضمن الإطار الد�ستوري �أم خارجه.
ومع ذلك ،ال تُعترب �صياغة الد�ساتري جمرد عملية �أكادميية ي�سعى امل�شاركون فيها �إىل التو�صل لأف�ضل احللول
الفنية املتاحة لدولتهم .فاملكلفون ب�صياغة الد�ساتري واملتفاو�ضون عليها لي�سوا يف النهاية �إال �أطرا ًفا�/أحزا ًبا
�سيا�سية تهدف �إىل ترجمة �أجنداتها ال�سيا�سية �إىل ن�ص د�ستوري .ولهذا ،ميثل الت�صميم الد�ستوري يف العادة
ت�سوية بني �أطراف فاعلة خمتلفة ذات م�صالح وطموحات متباينة .وثمة عدة جهات معنية بعد النزاع ،ومنها
ّ
املعطلون ومرتكبو �أحداث العنف� ،ستطالب ب�إدراج مطالبها .وبالتايل ،قد يتعذر على وا�ضعي الد�ساتري تقدمي
�أف�ضل د�ستور فني متاح ،بيد �أنهم قد ينجحون يف تقدمي �أف�ضل ت�سوية د�ستورية متاحة .وتب ًعا لذلك ،تختلف
الت�صاميم الد�ستورية بح�سب قوة ال�سلطة التنفيذية ومدى ت�أثريها على م�سار العملية الد�ستورية.
ويحاول هذا الف�صل ،عرب تقدمي خيارات د�ستورية على نحو مقارن ومنتظم ومت�سق ،م�ساعدة املعنيني على حتويل
�أجنداتهم �إىل �صياغة د�ستورية.كما يهدف �إىل تي�سري ا�ستيعاب خمتلف امل�صالح املتناف�سة نحو حتقيق ت�سوية
د�ستورية دائمة .وهو ُيعنى يف املقام الأول باخليارات الد�ستورية لإلغاء متركز ال�سلطات التنفيذية .ويفرت�ض ،دون
�أن يتجاهل الفوائد املحتملة لوجود �سلطة تنفيذية وطنية فاعلة يف حاالت بعينها ،ب�أن نزاعات عنيفة عدة قد نتجت
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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ب�سبب� ،أو دعمها ولو جزئ ًيا ،وجود �سلطة تنفيذية �شديدة املركزية متنح ال�صالحيات لنخبة قليلة وتهم�ش الأغلبية.
ويتمثل الهدف الرئي�سي من �إلغاء مركزية ال�صالحيات التنفيذية يف ال�سماح لعدد �أكرب من العنا�صر الفاعلة
بامل�شاركة يف عمليات �صنع القرار� ،سواء �ضمن �إطار ال�سلطة التنفيذية �أو كجزء من نظام لل�ضوابط والتوازنات
يتمثل الهدف الرئي�سي من �إلغاء مركزية ال�صالحيات امل�ؤ�س�سية يف مقابل فرعي احلكم الآخرين .وي�ؤدي �إ�شراك العبني
التنفيذية يف ال�سماح لعدد �أكرب من العنا�صر الفاعلة �إ�ضافيني يف �إدارة ال�سلطة التنفيذية �أو مراجعة �صالحياتها يف
بامل�شاركة يف عمليات �صنع القرار� ،سواء كان ذلك �ضمن الوقت ذاته �إىل �إيجاد مزيد من �أ�صحاب حق النق�ض املحتملني،
�إطار ال�سلطة التنفيذية �أو كجزء من نظام لل�ضوابط
والتوازنات امل�ؤ�س�سية يف مقابل فرعي احلكم الآخرين .ما ي�ؤخر عمليات �صنع القرار .ولذلك ،يجب حتقيق توازن دقيق
بني الت�صميم ال�شامل والت�صميم الفعال لل�سلطة التنفيذية.
ويبني ال�شكل  4القطاعات املختلفة خليارات الت�صميم التنفيذي التي يتناولها هذا الف�صل .وهو مق�سم �إىل جز�أين
يتناول �أولهما خيارات الت�صميم الر�سمي �أو امل�ؤ�س�سي لل�سلطة التنفيذية ،بينما يركز الثاين على ال�صالحيات
اجلوهرية املوكلة فعل ًيا �إىل ال�سلطة التنفيذية وفق الت�صميم امل�ؤ�س�سي.
1 )1ي�سلط اجلزء الأول ال�ضوء على وجهني خمتلفني من �أوجه الت�صميم امل�ؤ�س�سي هما الت�صميم امل�ؤ�س�سي
�ضمن ال�سلطة التنفيذية و� ً
أي�ضا بني ال�سلطة التنفيذية وفرعي احلكم الآخرين .وي�أتي الت�صميم امل�ؤ�س�سي
�ضمن �إطار ال�سلطة التنفيذية يف بعدين خمتلفني� :أفقي ور�أ�سي .وي�ستعر�ض البعد الأفقي اخليارات
املتاحة لإلغاء تركيز هيكلية ال�سلطة التنفيذية على امل�ستوى الوطني بتكوين رئا�سة جماعية (ي�شارك
�أكرث من �شخ�ص يف �إدارة ال�ش�ؤون الرئا�سية) �أو �سلطة تنفيذية مزدوجة (رئي�س دولة ورئي�س وزراء)� ،أو
بتنظيم فرتات الوالية الرئا�سية .ويتناول البعد الر�أ�سي توزيع ال�صالحيات التنفيذية يف خمتلف م�ستويات
احلكومة من خالل �أ�شكال خمتلفة من الالمركزية .وت�أتي �أهمية العالقات امل�ؤ�س�سية بني فروع احلكم
يف املرتبة الثانية من حيث الأهمية خلف الت�صميم الد�ستوري �ضمن ال�سلطة التنفيذية .فلأنظمة احلكم
املختلفة ت�أثريات متباينة على ال�سلطة التنفيذية �ضمن الإطار الكلي للف�صل بني ال�سلطات وال�ضوابط
والتوازنات .عالوة على ذلك ،توفر زيادة خيارات الت�صميم امل�ؤ�س�سي عدة فر�ص ملراجعة �أداء ال�سلطة
التنفيذية �إ�ضافة �إىل م�ستويات خمتلفة للقيام بذلك.
2 )2حتدد ال�صالحيات املخولة لرئي�س ال�سلطة التنفيذية م�ستوى الرتكيز الفعلي لل�صالحيات التنفيذية .وقد
يرى البع�ض بوجود اختالف بني ال�صالحيات التي توكل عادة �إىل ال�سلطة التنفيذية (ك�إعالن حالة
الطوارئ ،و�إ�صدار عفو عام�/صفح ،و�إعالن حالة احلرب) واملهام التي تخ�ضع بطبيعة احلال لل�سلطة
الت�شريعية لكن مع تدخل ال�سلطة التنفيذية .ونذكر من ال�صالحيات الت�شريعية املمنوحة لرئي�س ال�سلطة
التنفيذية حق نق�ض م�شاريع القوانني التي �أقرتها ال�سلطة الت�شريعية ،و�سن ت�شريعات مبوجب مرا�سيم،
واتخاذ مبادرة تنفيذية يف بع�ض �ش�ؤون ال�سيا�سات ،يجب حتقيق توازن دقيق بني الت�صميم ال�شامل
والدعوة �إىل �إجراء ا�ستفتاء �شعبي ،و�صياغة والت�صميم الفعال لل�سلطة التنفيذية.
املوازنة.
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الشكل  :4صالحيات السلطة التنفيذية والخيارات الدستورية إلزالة تركيزها
�صالحيات ال�سلطة التنفيذية واخليارات الد�ستورية
لإلغاء مركزيتها

ر�سمية (م�ؤ�س�سية)

�أ�سا�سية

�ضمن �إطار بني ال�سلطة التنفيذية وفرعي
ال�سلطة التنفيذية احلكم الآخرين �أو املواطنني
(انظر )2-5
(انظر )3-5

�أفقي

ر�أ�سي

نظام احلكم

م�شاركة الفرعني
الآخرين يف عملية
�صنع القرار �ضمن
ال�سلطة التنفيذية
(انظر )1-4-5

م�شاركة ال�سلطة
التنفيذية يف �سن
القوانني
(انظر )2-4-5

ال�ضوابط

• ال�سلطة التنفيذية • توزيع ال�صالحيات • نظام �شبه رئا�سي •
• نظام برملاين •
التنفيذية يف
اجلماعية
• ال�سلطة التنفيذية خمتلف م�ستويات
•
احلكومة
املزدوجة
• فرتة والية
•
حمدودة

•

• �إعالن حالة • �إ�صدار مرا�سيم
العزل
لها �صالحية
احلرب
�صالحيات ا�ستدعاء
القوانني
• �إعالن حالة
ال�سلطة التنفيذية
• حق النق�ض
الطوارئ
�إقالة ال�شعب لرئي�س
• منح عفو عام • /امل�شاركة يف
ال�سلطة التنفيذية
التعديالت
قيام ال�سلطة الت�شريعية �صفح
• تعيني م�س�ؤولني الد�ستورية
بتحقيق م�ستقل عن
رئي�س/وكاالت ال�سلطة حمددين
التنفيذية
املراجعة الق�ضائية
لأعمال ال�سلطةالتنفيذية
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 )4قضايا الظرف العياني

ثمة كم �ضخم من الأدبيات عن االفرتا�ضات والتوقعات ب�ش�أن �آثار وعواقب بع�ض �أ�شكال الت�صميم الد�ستوري
على ال�سلوك ال�سيا�سي ،وال�سيا�سات العامة ،واال�ستقرار ال�سيا�سي ،والتما�سك االجتماعي ،وما �إىل ذلك� .5إال
�أن واقع الأمر يثبت قلة التعميمات املحددة بو�ضوح يف هذا املجال .وكما يقول �أحد الكتاب� ،إن عامل التوقعات
الد�ستورية مليء بالتوقعات الفا�شلة والعواقب غري املح�سوبة .6وهذا يعود �إىل وجود عدة متغريات خمتلفة
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية تتداخل بني ن�ص الد�ستور ومفعوله �أو ت�أثريه .7ويقدم هذا الف�صل الذي يقر بهذه
الديناميات حتليلاً مقار ًنا لباقة خيارات د�ستورية وفق �صياغتها ون�شرها يف خمتلف �أنحاء العامل دون حماولة
معرفة الأ�صل التاريخي لأي �أحكام معينة �ضمن �أي بلد لأن تطبيق املعيار نف�سه يف بلدان خمتلفة قد يتمخ�ض عن
نتائج خمتلفة .وباملثل ،ميكن للمعايري املتناف�سة �أن تثمر عن �آثار متطابقة.
«تتغري مو�سيقى القوانني� ،إذا جاز التعبري ،عندما تتغري الأدوات املو�سيقية والعازفون».
مريجان داما�شكا (�أ�ستاذ �شرف يف القانون يف جامعة يال)« ،امل�صري غري امل�ؤكد لعمليات الزرع القائمة على
الأدلة :جتارب �أجنلو�-أمريكية و�أوروبية» 45 ،املجلة الأمريكية للقانون املقارن.)1997( 839 ،
متاما ،قد تطبق الدرو�س امل�ستفادة من �أحدهما على نحو خمتلف يف ظرف
ونظ ًرا لعدم وجود د�ستورين متطابقني ً
�آخر �أو على �شعب �آخر �أو يف ظل واقع ثقايف خمتلف .فبع�ض ثمة عدة متغريات خمتلفة �سيا�سية واقت�صادية
الرتتيبات الد�ستورية التي تعمل على نحو �أمثل يف ظل ظروف واجتماعية تتداخل بني ن�ص الد�ستور ومفعوله �أو
اجتماعية معينة قد ت�صبح عدمية اجلدوى �أو حتى مدمرة يف ت�أثريه .فقد يتمخ�ض تطبيق املعيار نف�سه يف ظل ظروف
خمتلفة عن نتائج خمتلفة.
ظل ظروف �أخرى .وي�ضع الد�ستور قواعد ومبادئ ،لكن لي�س
مبقدورها منفردة �أن تغري حال املجتمع.
 5ر� .سيميون« ،التغيري والت�صميم الد�ستوري يف الأنظمة الفدرالية :ق�ضايا و�أ�سئلة» ،بابليو�س :جملة الفدرالية� ،)2009( 2/39 ،ص .261-241
 6هوروفيتز« ،الت�صميم الد�ستوري :اقرتاحات مقابل عمليات».
� 7سيميون« ،التغيري والت�صميم الد�ستوري يف الأنظمة الفدرالية».
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على �سبيل املثالُ ،ي�س ِند د�ستور تايالند للملك دو ًرا �شكل ًيا يف الغالب� ،إال �أن ال�شعب التايالندي يكن له كثري من
قد ت�صوغ الأنظمة احلكومية هيكلية ال�سلطة التنفيذية احلب واالحرتام ،وهو ما مينحه �سلطات كبرية غري ر�سمية
على نحو متميز ،لكن لي�س با�ستطاعتها �سوى الإ�شارة �إىل تخوله توجيه ال�ش�ؤون ال�سيا�سية للبالد .وباملثل ،ميكن يف بالد
ديناميات ال�سلطة امل�شتقة من الظروف الفعلية .وميكن �أخرى �أن ت�ؤدي توافقات �ضمنية قانونية �أو �سيا�سية ،قد ال
�أن تو ِّزع الأعراف القانونية �أو ال�سيا�سية ال�ضمنية يف بالد تلحظها �أطراف خارجية� ،إىل منح �صالحيات تتجاوز الد�ستور.
�أخرى والتي قد ال تلحظها �أطراف خارجية �صالحيات
وعلى الرغم من عدم الن�ص على تلك التوافقات يف الد�ستور �أو
تتجاوز الد�ستور.
دعمه لها ،ف�إن مبقدورها �إعطاء �شكل وبنية معينني لالفعال
ال�سيا�سية ،وهو ما يت�ضح ب�صفة خا�صة يف بع�ض بلدان الكومنولث .ف�أكرب �أزمة �سيا�سية ود�ستورية يف �أ�سرتاليا
(الطرد )8مل متثل فعل ًيا ت�صر ًفا غري د�ستوري ،بل �إنها بالأحرى و�صلت �إىل تلك الو�ضعيةجراء تراكم عدة
ت�صرفات تتعار�ض مع الأعراف الأ�سرتالية املوروثة على الرغم من كونها د�ستورية من الناحية الفنية.
قد ت�صوغ الأنظمة احلكومية هيكلية ال�سلطة التنفيذية على نحو متميز ،لكن لي�س با�ستطاعتها �سوى الإ�شارة �إىل
ديناميات ال�سلطة امل�شتقة من الظروف الفعلية .فالرئي�س املخول ب�صالحيات د�ستورية قوية قد يكون رغم ذلك
�ضعي ًفا يف مواجهة نظام حزبي �سيا�سي جمز�أ للغاية وقاعدة داعمة غري جديرة بالثقة يف ال�سلطة الت�شريعية.
وباملثل ،يهيمن الرئي�س املتمتع ب�صالحيات د�ستورية �ضعيفة على عملية ر�سم ال�سيا�سات �إذا كان حزبه ي�سيطر
على �أغلبية مقاعد ال�سلطة الت�شريعية ويتمتع بقدر كبري من التنظيم .وعلى اجلانب الآخر ،حتى يف ظل �أنظمة
برملانية تختار فيها الأغلبية الت�شريعية رئي�س الوزراء ،غال ًبا ما تربط الأحزاب ال�سيا�سية املت�صارعة يف االنتخابات
الربملانية حمالتها بهويات قادتها و�شخ�صياتهم ولي�س برباجمها .وعند الإعالن عن نتائج االنتخابات ،يحتفي
الإعالم «بفائز» فرد .كما يتمتع الالعبون الإفراديون ب�أهمية بالغة عندما يتعلق الأمر بالت�صميم الفعلي لل�سلطة،
كما يت�ضح من مثال رو�سيا (انظر �أعاله).
ونظر ًا لتفاعل العوامل التي تقرر الأثر الفعلي للأحكام الد�ستورية ،ي�صعب توقع نتائج تلك الأحكام دون معرفة
ي�صعب توقع نتائج الأحكام الد�ستورية دون معرفة وثيقة بالظرف العياين .وو�ض ُع نظرية جمردة عن �أف�ضل
النماذج عمل حمكوم عليه بالف�شل �إن مل ي�صاحبه فهم وا�ضح
وثيقة بالظرف العياين املعني.
لكل من الظرف الذي ا�شتُقت منه �أحكام معينة والظرف الذي
�ستطبق فيه .ولهذا ،بينما يجب �أن ت�ساعد املناق�شة التالية على فهم الت�صميم الد�ستوري لل�سلطة التنفيذية ،ال
ي�سعى هذا الف�صل �إىل تقدمي درا�سات حلاالت عيانية حمددة �أو لبع�ض الن�صائح ،بل يو�صي ب�أن نتعمق �أكرث يف
فهم الظرف القائم فور حتديد خيار د�ستوري ما على �أنه �سليم قانون ًيا.

 8للح�صول على حتليل معمق للطرد ،انظر ب .كيلي« ،الطرد» (ملبورن� :آنغو�س وروبرت�سون� .)1983 ،شكلت دينامية مماثلة اجلدل الربملاين
الد�ستوري يف عام  2009-2008الذي �أثارته �أحزاب املعار�ضة يف جمل�س العموم بدعمها ملذكرة حجب للثقة �ضد حكومة الأقلية.

16

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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 )1-5تصميم سلطة تنفيذية مركزية يف بيئة ديمقراطية
يف ال�سلطة التنفيذية املركزية ،ترتكز ال�سلطات الوطنية بيد �شخ�ص واحد ميثل احلكومة والبالد يف �آن .و�سيا�س ًيا،
ال تن�ش�أ �صالحيات رئي�س ال�سلطة التنفيذية عن ال�سلطة الت�شريعية ،وال يجوز لهذه الأخرية بالتايل طرده باقرتاع
على حجب الثقة .كما يتمتع رئي�س ال�سلطة التنفيذية ب�سيطرة كاملة على جمل�س الوزراء ،وهو بالتايل ال يخ�ضع
لأي �إ�شراف �سيا�سي بخالف فرتة االنتخابات وال يخ�ضع للم�ساءلة �أمام ال�سلطة الق�ضائية �إال بقدر حمدود.
وغال ًبا ما تنعك�س تلك اخل�صائ�ص على الت�صميم امل�ؤ�س�سي للنظام الرئا�سي .ومع ذلك ،لي�ست الأنظمة التنفيذية
املركزية حك ًرا على بلدان ذات نظام رئا�سي .ويعود ذلك يف جزء منه لي�س فقط �إىل �أهميةالت�صميم امل�ؤ�س�سي بل
� ً
أي�ضا �إىل قوة نظام احلزب ال�سيا�سي وهيكليته (انظر الفقرة � )5-2أو �إىل الطابع اال�ستبدادي للحكم .وقد يكون
للعديد من الهيكليات امل�ؤ�س�سية يف الأنظمة الربملانية ت�أثري جزئي على مركزية ال�سلطة التنفيذية ،كدرجة متتع
رئي�س الوزراء يف النظام الربملاين ب�سيطرة كاملة وح�صرية على جمل�س الوزراء (انظر كذلك الفقرة .)2-3-5
وبالتايل ،وعلى الرغم من �أن العن�صر اجلوهري للنظام الربملاين هو االعتماد ال�سيا�سي للحكومة على ال�سلطة
الت�شريعية ،ف�إن متتع رئي�س الوزراء ب�صالحية مطلقة يف ت�شكيل جمل�س الوزراء يلعب دو ًرا مه ًما جدً ا (كما يف
�أملانيا .)9و�إ�ضافة �إىل الهيكلية امل�ؤ�س�سية ،ت�سهم املهام املوكلة �إىل رئي�س ال�سلطة التنفيذية يف الرتكيز الفعلي
لل�سلطات التنفيذية .فمدى م�شاركته يف �إعالن حالة الطوارئ (وزيادة ال�صالحيات التنفيذية التي ت�صاحب
ذلك)� ،أو منح عفو عام�/صفح� ،أو �إعالن حالة احلرب وما �إىل ذلك من �صالحيات ت�شري جمي ًعا �إىل مدى قوة
متاما مثل ت�أثري رئي�س ال�سلطة التنفيذية على عملية �صنع القرار.
ال�سلطة التنفيذيةً ،
لي�ست ال�سلطة التنفيذية القوية تدمريية بطبيعتها .فهي قد توفر اال�ستقرار وجتمع �شمل دول ٍة تكرث فيها قوى
متناحرة (انظر مثال الربازيل) .كما ميكن تعزيز ال�سلطة التنفيذية ل�ضمان ات�ساق ال�سيا�سات وتي�سريها
للتخطيط طويل الأمد .ففي الواليات املتحدة الأمريكية ،مثلاً  ،يعود بع�ض التحديات التي تواجه حال ًيا �إدارة
الرئي�س باراك �أوباما بخ�صو�ص تطبيق �أجندات �إ�صالح وعد بها يف حملته االنتخابية �إىل معار�ضة ال�سلطة
الت�شريعية .وي�سلط هذا املثال ال�ضوء على التحدي الذي يواجه ال�سلطة التنفيذية يف ا�ستيعاب �أ�صحاب حق
 9املادة  64من القانون الأ�سا�سي الأملاين ( )1949اعتبا ًرا من عام .2009
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النق�ض من فرعي احلكم الآخرين .ويتمثل التحدي الرئي�سي �أمام ت�صميم �سلطة تنفيذية قوية يف منع هيكليتها
يتمثل التحدي الرئي�سي �أمام ت�صميم �سلطة تنفيذية من تي�سري االنتقال �إىل احلكم املنفرد �أو غري الدميقراطي.
قوية يف منع هيكليتها من تي�سري االنتقال �إىل حكم وي�صبح احلد من امليل نحو حكم الفرد �أ�صعب �إذا مل تكن
فردي �أو غري دميقراطي .وي�صبح احلد من امليل نحو ال�سلطة التنفيذية خا�ضعة لدرجة كبرية من الإ�شراف الق�ضائي
حكم الفرد �أ�صعب �إذا مل تكن ال�سلطة التنفيذية
خا�ضعة لدرجة كبرية من الإ�شراف الق�ضائي و�/أو عند و�/أو عند وجود رابط �أقوى مما ينبغي بني ق�ضاة املحكمة
وجود رابط �أقوى مما ينبغي بني ق�ضاة املحكمة الأعلى الأعلى وال�سلطة التنفيذية لأن �إجراءات التعيني بيد الأخرية
وال�سلطة التنفيذية.
�إىل حد كبري.
عاما التحديات التي تواجه ال�سلطة التنفيذية �شديدة املركزية.
ويربز الد�ستور امل�صري وتطوره طوال ً 40
فقد �سمحت يف املقام الأول بظهور نظام ا�ستبدادي عززته الح ًقا تعديالت د�ستورية قادتها ال�سلطة التنفيذية
لت�صحيح اختالل التوازن امل�ؤ�س�سي .ومل ميركز د�ستور عام  2007ال�سلطة التنفيذية يف يد الرئي�س دون حدود
لفرتة واليته فح�سب (على الرغم من �أن نظام احلكم امل�صري �شبه رئا�سي) ،بل و�سمح له � ً
أي�ضا بحل املجل�س
الت�شريعي �إذا ا�ستدعى الأمر ،وتعيني بع�ض �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الأول وعددًا كب ًريا من �أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي الثاين (ثلثهم) .كما منحه حق نق�ض قرارات املجل�س الت�شريعي و�سلطات وا�سعة النطاق حتت م�سمى
«مكافحة الإرهاب»� ،إىل جانب كونه القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ولل�شرطة .ولذلك ينبغي �أن تركز الإ�صالحات
الد�ستورية يف بلدان ذات هيكليات مماثلة على طرق وو�سائل نزع تركيز ال�سلطات التنفيذية.
 )2-5الخيارات املتاحة إلزالة تركيز صالحيات السلطة التنفيذية
ميكن توزيع �صالحيات ال�سلطة التنفيذية عرب
�سلطة تنفيذية جماعية �أو �سلطة تنفيذية
مزدوجة �أو بو�ضع م�ستويات �إ�ضافية من احلكم.

قد ي�سعى وا�ضعو الد�ستور �إىل توزيع ال�صالحيات ال�سلطة التنفيذية
�ضمنها با�ستخدام و�سيلتني خمتلفتني� :أ) �أفق ًيا بت�شكيل �سلطة
تنفيذية جماعية �أو �سلطة تنفيذية مزدوجة ،ب) ر�أ�س ًيا بو�ضع
م�ستويات �إ�ضافية من احلكم.

 )1-2-5السلطة التنفيذية الجماعية
ت�ضم ال�سلطة التنفيذية اجلماعية عدة العبني فاعلني يف م�ؤ�س�سة رئي�س الدولة/رئي�س ال�سلطة التنفيذية ،وت�أخذ
ال�سلطات التنفيذية اجلماعية �أ�شكالاً عدة .فعقب بروتوكول ال�سالم لعام � ،2004أر�ست ال�سودان �صيغة ف�ضفا�ضة
�إىل حد ما تتكون من رئي�س ونائب �أول للرئي�س ونائب رئي�س مع تدرج وا�ضح يف ال�سلطات (انظر ال�شكل .)5
وقبل ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف �شهر متوز/يوليو  ،2011كان رئي�س ال�سودان هو رئي�س الدولة ،لكن كان هناك
قرارات عدة تتطلب �إجراء ت�شاور داخل الهيئة الرئا�سية �أو حتى ت�ستلزم موافقة النائب الأول للرئي�س .وكان
الرئي�س يعني نائبيه من ال�سودان وجنوب ال�سودان على �أال ينتمي النائب الأول �إىل املنطقة نف�سها التي ينتمي �إليها
الرئي�س .ومل يكن بقاء النائب الأول مبن�صبه ره ًنا ب�إرادة الرئي�س ،بل كان الد�ستور يحدد م�سب ًقا مدة خدمتهما
بو�سائل �أخرى.
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ال�شكل  :5ال�سلطة التنفيذية اجلماعية يف دولة ال�سودان قبل تق�سيمها

�صمم وا�ضعو د�ستور البو�سنة والهر�سك �شكلاً �أقوى من ال�سلطة التنفيذية اجلماعية تتوزع فيه ال�صالحيات
بالت�ساوي بني الر�ؤ�ساء التنفيذيني الثالثة (انظر ال�شكل رقم  .)6والإثنية هي التي حتدد الع�ضوية يف الرئا�سة،
�إذ ينتخب كل �إقليم ممُ ثلاً واحدً ا عنه – واحد كرواتي والثاين �صربي والثالث بو�سني ،يتولون من�صب الرئي�س
بالتناوب متبعني مبد�أ «الأول بني الأنداد» .ويتعني على ال�سلطة التنفيذية اتخاذ معظم القرارات بالتوافق �إن �أمكن،
و�إال فبالأغلبية .و ُيف�ضل اتخاذ القرارات بالإجماع لأن الرئي�س املعار�ض لقرار ما قد يعلن �أنه ي�ضر بامل�صالح
احليوية لإقليمه .وميكن لأع�ضاء املجل�س الت�شريعي يف ذلك الإقليم الت�صويت ملنع �إقراره ب�أغلبية الثلثني.
ال�شكل  :6ال�سلطة التنفيذية اجلماعية يف البو�سنة والهر�سك

بو�سني

كرواتي

الرئا�سة
القرار ب�أغلبية الثلثني

�صربي

�إذا كان القرار ي�ضر مب�صلحة
حيوية لإقليم الرئي�س الراف�ض
له يحيله �إىل املجل�س الت�شريعي
لإقليمه
جمل�س نواب جمهورية �صربيا
(يرف�ضون القرار ب�أغلبية الثلثني)

جمل�س ال�شعب
احتاد البو�سنة والهر�سك
املندوبون الكرواتيون
املندوبون البو�سنيون

(يرف�ضون القرار ب�أغلبية الثلثني) (يرف�ضون القرار ب�أغلبية الثلثني)

جمهور الناخبني من جمهورية �صربيا
(ينتخبون �أع�ضاء املجل�س وممثلهم يف الرئا�سة)

جمهور الناخبني من احتاد البو�سنة والهر�سك
(ينتخبون ممثليهم يف جمل�س ال�شعب وممث َليهم البو�سني
والكرواتي يف الرئا�سة)

دليل عملي لبناء الد�ساتري

19

كان منوذجا ال�سلطة التنفيذية اجلماعية املذكوران �أعاله جز ًءا من اتفاقيتي �سالم �أبرمتا بعد حروب �أهلية عرقية
(اتفاقية ال�سالم ال�شامل لعام  2005يف ال�سودان واتفاقية دايتون لل�سالم عام  1995يف البو�سنة والهر�سك) .ويف
كلتا احلالتني ،مل يتمكن و�سطاء ال�سلطة من التو�صل �إىل اتفاق �سالم دون وجود ممثلني يف ال�سلطة التنفيذية على
�أعلى م�ستوى .وعلى الرغم من �أهمية هذه الت�سويات يف �إنهاء الأعمال العدائية بني الف�صائل املتحاربة� ،إال �أنها
جعلت احلكم �أ�صعب بكثري ،ال�سيما يف البو�سنة والهر�سك حيث ال تزال الثقة منعدمة بني املجموعات العرقية ،ما
قدما.
يعرقل �إىل حدٍ كبري تقدم اجلهود الرامية �إىل بناء نظام م�شرتك للم�ضي ً
وثمة منوذج ثالث لل�سلطة التنفيذية اجلماعية ت�ستخدمه �سوي�سرا (انظر ال�شكل رقم  ،)7حيث ُيعترب املجل�س
االحتادي �أعلى م�ؤ�س�سة تنفيذية يف البالد .وهو ي�شكل احلكومة الوطنية ويلعب دور رئي�س جماعي للدولة .ويت�ألف
املجل�س من �سبعة �أع�ضاء من واليات خمتلفة مع متثيل مالئم للمجتمعات خمتلفة اللغة .10و ُينتخب �أع�ضاء املجل�س
االحتادي ال�سبعة ب�شكل فردي من قبل اجلمعية االحتادية (املُ�شرع) مدة �أربع �سنوات دون �إمكانية الت�صويت
حلجب الثقة .وهم مت�ساوون ولكن يف كل عام ُيعني واحد منهم لتويل من�صب الرئي�س وذلك لأغرا�ض التمثيل
واملرا�سم الر�سمية ب�شكل �أ�سا�سي .ويتخذ املجل�س االحتادي القرارات كهيئة واحدة .ويتوىل كل ع�ضو فيه باقة
اخت�صا�صات حمددة .وتمُ َّثل �أكرب �أربعة �أحزاب يف املجل�س منذ عام  1959على الرغم من عدم اقت�ضاء ذلك
مبوجب الد�ستور .ويعود هذا االئتالف الكبري �إىل اال�ستخدام املبا�شر لأدوات الدميقراطية يف �سوي�سرا.
ال�شكل  :7ال�سلطة التنفيذية اجلماعية يف �سوي�سرا
املجل�س االحتادي
رئي�س الدولة/رئي�س احلكومة
� 7أع�ضاء
القرارات بالأغلبية
ينتخب
(ع�ضو واحد فقط من كل والية :متثيل متكافئ للمجتمعات خمتلفة اللغة)

اجلمعية االحتادية (ال�سلطة الت�شريعية)
املجل�س الوطني (املجل�س الأول)  +جمل�س الواليات (املجل�س الثاين)
كما يت�ضح من الأمثلة الثالثة ال�سابقة ،ال ترتبط ال�سلطة الت�شريعية اجلماعية ب�أي نظام حكم حمدد .فهي تُطبق
يف نظام رئا�سي (ال�سودان) ،و�شبه رئا�سي (البو�سنة والهر�سك) و�شبه برملاين (�سوي�سرا).

 10املادة  175من الد�ستور ال�سوي�سري.
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ميكن � ً
أي�ضا توزيع ال�سلطات �أفق ًيا من خالل ت�أ�سي�س �سلطة تنفيذية مزدوجة تت�ألف من رئي�س دولة ورئي�س حكومة.
و ُتعترب «ال�سلطة التنفيذية املزدوجة» وا�سعة االنت�شار وذات تاريخ طويل .فعلى �سبيل املثال ،يدير رئي�س احلكومة يف
عدة دول ال�ش�ؤون احلكومية وي�ضع ال�سيا�سات ،يف حني يكون من�صب ر�أ�س الدولة(غال ًبا رئي�س �أو ملك) جمرد
من�صب �شكلي ب�صالحيات �سيا�سية قليلة (رئي�س الدولة «ي�سود» ،ورئي�س احلكومة «يحكم») .وطوال العقدين
املن�صرمني ،ازداد انت�شار منوذج �أكرث تواز ًنا من ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،وي�شار �إليه غال ًبا با�سم النظام �شبه
الرئا�سي .وفيه تنق�سم ال�سلطة التنفيذية �إىل م�ؤ�س�ستني تناالن ال�شرعية ب�شكل م�ستقل ومتمايزتني د�ستور ًيا :رئي�س
حكومة ُيختار مبا�شرة بدعم من الأغلبية يف املجل�س الت�شريعي ويدعى رئي�س الوزراء ،ورئي�س دولة ينتخبه ال�شعب
ويدعى الرئي�س .وقد يختلف التوازن الدقيق لل�سلطة بني ر�أ�سي ال�سلطة التنفيذية اختال ًفا وا�س ًعا .فاعتمادًا على
ميزان القوى ،متثل بع�ض مناذج ال�سلطة التنفيذية املزدوجة النظام الرئا�سي �إىل حد ما ،يف حني متثل �أخرى النظام
نوعا ما .ففي م�صر على �سبيل املثال ،ع ّرف د�ستور عام  2007احلكومة ب�أنها ال�سلطة التنفيذية العليا
الربملاين ً
واجلهاز الإداري للدولة وعلى ر�أ�سها رئي�س الوزراء .غري �أن هذا
�إن «ال�سلطة التنفيذية املزدوجة» ذات تاريخ طويل.
التعريف ال يحجب حقيقة �أن الوظيفة الأ�سا�سية للحكومة كانت ويدير رئي�س احلكومة يف عدة دول ال�ش�ؤون احلكومية
م�ساعدة الرئا�سة يف تنفيذ �سيا�ساتها .فيقع على عاتق الرئي�س يف وي�ضع ال�سيا�سات ،يف حني يكون من�صب رئي�س الدولة
نهاية املطاف اتخاذ القرارات املتعلقة بجميع الق�ضايا ال�سيا�سية جمرد من�صب �شكلي ب�صالحيات �سيا�سية قليلة.
الهامة ،ويعتمد رئي�س الوزراء على ثقته (�إىل جانب ك�سب ثقة
املجل�س الت�شريعي) .ويف �أيرلندا من ناحية �أخرى« ،وحده الرئي�س َ
املنتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا خمول مبمار�سة
ال�صالحيات املوكلة �إليه وب�أداء املهام امل�سندة �إليه وفق م�شورة احلكومة� ،إال يف ما خوله الد�ستور بالت�صرف وف ًقا
لتقديره املطلق» .ويف كلتا احلالتني ،ال ميلك �أحد رئي�سي ال�سلطة التنفيذية حق النق�ض .وقد تبنت عدة دول �أخرى
نهجا �أكرث تواز ًنا يف حتديد �صالحيات رئي�سي ال�سلطة التنفيذية .و ُتعترب م�شاركة الرئي�س يف اختيار �أو �إقالة رئي�س
ً
ضلاً
الوزراء وجمل�س الوزراء �أم ًرا بالغ الأهمية ،ف� عن �صالحياته الفعلية (حتديد �أي من املهام يعترب رئا�س ًيا و�أيها
حكوم ًيا) .ونظ ًرا لأن رئي�س الوزراء م�س�ؤول �أمام املجل�س الت�شريعي ،فقد مت تناول مناذج ال�سلطة التنفيذية املزدوجة
يف الفقرة �( 1-3-5سلطة تعيني/اختيار�/إقالة رئي�س احلكومة «رئي�س الوزراء»).
ونظ ًرا لقدرة ال�سلطة التنفيذية املزدوجة على توزيع ال�سلطات ،فقد اعتمدتها بع�ض الدول كحل م�ؤقت لنزع فتيل
النزاع بعد انتخابات متنازع عليها ولت�شكيل «حكومة ائتالفية» .طوال العقدين املن�صرمني ،ازداد انت�شار منوذج �أكرث تواز ًنا
ففي حالتي كينيا ( )2008وزمبابوي (� ،)2008شهدت هذه من ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،وي�شار �إليه غال ًبا با�سم
التدابري امل�ؤقتة تعيني زعماء املعار�ضة كر�ؤ�ساء للوزراء مع النظام �شبه الرئا�سي .وقدم وا�ضعو الد�ساتري ال�سلطة
احتفاظ الرئي�س مبهام رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة م ًعا .التنفيذية املزدوجة كحل م�ؤقت لنزع فتيل النزاع بعد
وعو�ضا عن مزاولة احلكم �سو ًيا �ضمن حكومة ائتالفيةُ ،حجم انتخابات متنازع عليها ولت�شكيل "حكومة ائتالفية".
ً
ّ
ُ
ر�ؤ�ساء الوزارة �ضمن الهيكلية الرئا�سية وقل�صت �صالحياتهم
التنفيذية الأ�سا�سية.
اعتمد النظام احلكومي يف �إ�سرائيل بني عامي  1996و 2001على نهج انتخابي معاك�س لل�سلطة التنفيذية املزدوجة،
حيث ان ُتخب رئي�س الدولة (رئي�س �شريف) من قبل ال�سلطة ُتعترب م�شاركة الرئي�س يف اختيار �أو �إقالة رئي�س الوزراء
الت�شريعية ،يف حني ان ُتخب رئي�س الوزراء انتخا ًبا مبا�ش ًرا من وجمل�س الوزراء �أم ًرا بالغ الأهمية.
ال�شعب بالتزامن مع انتخاب املجل�س الت�شريعي اجلديد .ولكن
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 )5خيارات الت�صميم

 )2-2-5السلطة التنفيذية املزدوجة (النظام املختلط)

حزب رئي�س الوزراء كان �أ�ضعف من �أن ي�شكل حكومة م�ستقرة ب�سبب ت�شرذم املجل�س .و�أ�سفرت ظروف خمتلفة (بنية
جناحا يف حالة �إ�سرائيل.
حزبية مغايرة مثلاً ) يف �أماكن �أخرى عن تقدير مخُ تلف لهذا النهج الفريد الذي مل ُيحقق ً
 )3-2-5حدود الفرتة الرئاسية
ميكن � ً
أي�ضا اعتبار عامل الزمن جوهر ًيا يف نزع تركيز ال�سلطة التنفيذية بيد فرد واحد بتحديد مدة والية الرئي�س
د�ستور ًيا .وعلى الرغم من �أن حتديد الفرتة يقيد ظاهر ًيا اخليار الدميقراطي الكامل لل�شعب �إزاء من يودون �أن
يتوىل املن�صب� ،إال �أنه ُيعترب من �أهم �آليات دعم عملية التحول الدميقراطي يف الأنظمة االنتخابية اال�ستبدادية
�أو الدميقراطيات احلديثة� ،أو كما و�صف اثنان من الكتّاب�« :ألغى اجلمع بني حدود الفرتة الرئا�سية و�إجراء
انتخابات دورية احتمال حدوث انقالب كنموذج �أ�سا�سي لتغيري النظام وتداول ال�سلطة يف الدول الإفريقية
املعا�صرة» .11وجدير بالذكر �أن د�ستوري تون�س وم�صر ال ين�صان على حدود لفرتة الوالية.
ويعترب تبديل رئي�س ال�سلطة التنفيذية �أم ًرا مه ًما لأ�سباب خمتلفة .فظاهر ًيا ،ال تقيد حدود فرتة الوالية �إال من
مدة حكم الرئي�س دون �أن تقيد من �سلطاته يف �أي وقت خالل هذه الفرتة .ولكن دون حتديد فرتة واليته ،ال
ي�ستطيع يف كثري من الأحيان مقاومة �إغراء ا�ستخدام �سلطاته لتهيئة الأو�ضاع مبا ي�ضمن �إعادة انتخابه ب�شكل
م�ستمر يف ظل حكم ا�ستبدادي .وبالتايلُ ،يعترب حتديد فرتة الوالية مبا مينع انتخاب رئي�س ال�سلطة التنفيذية �إىل
أجل غري م�سمى �أم ًرا حا�س ًما .وثمة نوعان حلدود فرتة الوالية،
يعترب حتديد فرتة الوالية من �أهم �آليات دعم � ٍ
ُ
عملية التحول الدميقراطي يف الأنظمة االنتخابية يحدد �أولهما عدد الفرتات املتتالية امل�سموح بها للبقاء يف
اال�ستبدادية �أو الدميقراطيات احلديثة .ولكن دون احلكم .فعلى �سبيل املثال ،ال ت�سمح رو�سيا 12والنم�سا� 13إال
حتديد فرتة والية الرئي�س التنفيذي ،ال ي�ستطيع يف بفرتتني متتاليتني ،غري �أنهما ال متنعان تر�شح رئي�س �سابق
كثري من الأحيان مقاومة �إغراء ا�ستخدام �سلطاته
لتهيئة �أو�ضاع ت�ضمن �إعادة انتخابه ب�شكل م�ستمر يف جمددًا بعد البقاء خارج احلكم لفرتة انتخابية واحدة (�أو
فرتتني يف بنما .)14ويقيد ثانيهما عدد مرات تويل الرئي�س
ظل حكم ا�ستبدادي.
للحكم .ويف حني اختارت بع�ض الدول فرتة والية واحدة
(الباراغواي ،15وجنوب كوريا ،)16حددت غالبية الدول فرتتني للوالية (كجنوب �أفريقيا ،17وتركيا.)18
ال يوجد يف جميع دول العامل ن�ص د�ستوري واحد ُعدل �أو �أُلغي �أو �أعيد تف�سريه بقدر ما حدث مع الن�صو�ص املحدِّ دة
لفرتة الوالية الرئا�سية (مثل اجلزائر ،ورو�سيا البي�ضاء ،وبوركينا فا�سو ،و�ساحل العاج ،والغابون ،وكازاخ�ستان،
وناميبيا ،والبريو ،و�سريالنكا ،و�أوغندا) .وقد متكن بع�ض الر�ؤ�ساء من اتخاذ الرتتيبات الالزمة لإجراء بع�ض
التعديالت الد�ستورية ،على الرغم من �أن م�شاركة الر�ؤ�ساء �أنف�سهم يف تعديل الد�ستور كالعبني �أ�سا�سيني ُيعترب
ن�صو�صا
ناد ًرا من الناحية القانونية .ويف حماولة للحد من هذه املمار�سات� ،أ�ضاف بع�ض وا�ضعي الد�ساتري
ً
 11د .ن .بو�سرن ود .ج .يونغ« ،م�أ�س�سة ال�سلطة ال�سيا�سية يف �أفريقيا» ،جملة الدميقراطية ،متوز/يوليو � ،2007ص .131
 12املادة  )3( 81من د�ستور االحتاد الرو�سي ( )1993اعتبا ًرا من عام .2008
 13املادة  )5( 60من د�ستور النم�سا ( )1920اعتبا ًرا من عام .2004
 14املادة  178من د�ستور بنما ( )1972اعتبا ًرا من عام .2004
 15املادة  229من د�ستور الباراغواي.1992 ،
 16املادة  70من د�ستور كوريا اجلنوبية ( )1948اعتبا ًرا من عام .1987
 17املادة  )2( 88من د�ستور جنوب �أفريقيا ( )1996اعتبا ًرا من عام .2007
 18املادة  )2( 101من د�ستور تركيا ( )1982اعتبا ًرا من عام .2008
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 )4-2-5توزيع صالحيات السلطة التنفيذية على مختلف مستويات الحكومة
من خالل الالمركزية
فر�صا لتوزيع �صالحياتها العليا على ال�صعيد الوطني للحكم
توفر مناذج ال�سلطة التنفيذية اجلماعية �أو املزدوجة ً
بني �أكرث من �شخ�ص واحد� ،إما من خالل اتخاذ قراراتهم م ًعا �أو ب�إ�سناد �صالحيات تنفيذية خمتلفة لأ�شخا�ص
عو�ضا عنه ،ميكن � ً
خمتلفني .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أو ً
أي�ضا توزيع �صالحيات ال�سلطة التنفيذية بطريقة عمودية عرب
توزيعها على م�ستويات خمتلفة من احلكم .و ُيعترب �إن�شاء عنا�صر لل�سلطة التنفيذية على م�ستويات خمتلفة من
احلكم (�أقاليم ،وحمافظات ،وقرى ،وغريها) طريقة �أخرى ل�ضم و�إ�شراك �أطراف معنية �إ�ضافية يف ال�سلطة
التنفيذية .وتنتقل ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات تدريج ًيا من ال�سلطة التنفيذية الوطنية من خالل تفوي�ض/نقل بع�ض
ال�صالحيات �إىل م�ستويات �أدنى من الإدارة/احلكم .فعلى �سبيل املثال ،يحيل د�ستور الواليات املتحدة �صالحيات
�سنَّ كثري من �أحكام قانون العقوبات �إىل وحدات �أ�صغر (واليات) .وبنا ًء على ذلك ،يتعني على حكام الواليات
اال�ستجابة لطلبات العفو ،ومنها تلك املتعلقة بكبار املجرمني واجلناة يف الواليات التي تُطبق عقوبة الإعدام .وقد
�أ�سهم تفوي�ض هذه ال�صالحيات يف توزيع ال�سلطة الرئا�سية دون �إق�صاء حق رئي�س اجلمهورية يف العفو قانون ًيا
عن املجرمني ،مبا يف ذلك املذنبني يف جرائم وطنية.
ولكل �شكل من �أ�شكال الالمركزية ت�أثري خمتلف على ال�سلطة التنفيذية .وتتوقف درجة وعمق توزيع ال�سلطة على
�س�ؤالني :ما �أنواع امل�س�ؤوليات التي ينقلها الد�ستور �إىل ميكن � ً
أي�ضا �إعادة توزيع ال�سلطات من خالل نقل �صالحيات
م�ستويات �أخرى من الإدارة/احلكومة؟ وما م�ستوى الرقابة ال�سلطة التنفيذية �إىل م�ستويات خمتلفة من احلكم .ويعد
الذي حتتفظ به ال�سلطة التنفيذية الوطنية؟ وكلما عظم �إن�شاء عنا�صر �سلطة تنفيذية على م�ستويات خمتلفة من
�ش�أن ال�صالحيات املوكلة �إىل م�ستويات �أدنى من الإدارة /احلكم (�أقاليم ،وحمافظات ،وقرى ،وغريها) طريقة �أخرى
ل�ضم و�إ�شراك �أطراف معنية �إ�ضافية يف ال�سلطة التنفيذية.
احلكم مثل قانون العقوبات �أو �سلطات ال�شرطة ازدادت
درجة الالمركزية .ومتتد درجة الالمركزية يف �سل�سلة
مت�صلة عرب خمتلف �أنواع الأنظمة بد ًءا من الأنظمة �شديدة املركزية وانتها ًء بالأنظمة �شديدة الالمركزية.
ولقيا�س مدى الالمركزية بدقة ،ينبغي درا�سة عنا�صرها الأ�سا�سية الثالثة (الالمركزية الإدارية ،والالمركزية
ال�سيا�سية ،والالمركزية املالية) .و ُيق�صد بالالمركزية الإدارية تعني الالمركزية الإدارية �إزالة تركيز ال�سلطات،
مدى ا�ستقاللية الكيانات احلكومية الالمركزية ن�سبة �إىل وتفوي�ضها ،ونقلها.
احلكومة املركزية ،يف حني ت�شري الالمركزية ال�سيا�سية �إىل
 19املادة  248من د�ستور ال�سلفادور (.)1983
 20املادة  374من د�ستور هندورا�س (.)1982
 21املادتني  36و 136من د�ستور النيجر (.)1999
 22املادة  272من د�ستور هندورا�س (.)1982
 23املادة  )2( 128من د�ستور كوريا اجلنوبية ( )1948اعتبا ًرا من عام .1987
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تكفل �ضمانات �إ�ضافية .فغدت الأحكام الد�ستورية اخلا�صة بالفرتة الرئا�سية غري قابلة للتعديل يف ال�سلفادور،19
وهندورا�س ،20والنيجر ،21كما �أن اجلي�ش يف الهندورا�س 22خمول ب�ضمان عدم تعديلها .وقد تبنى د�ستور كوريا
نهجا خمتل ًفا� ،إذ ين�ص على �أن التعديالت الد�ستورية اخلا�صة بتمديد فرتة والية الرئي�س ال ت�سري
اجلنوبيةً 23
على الرئي�س الذي كان يف احلكم عند اقرتاحها.

الدرجة التي ت�سمح بها احلكومة املركزية للوحدات املحلية بتنفيذ املهام ال�سيا�سية للحكم مثل التمثيل� .أما
الالمركزية املالية فيق�صد بها مدى تنازل احلكومة املركزية عن امل�س�ؤوليات املالية �إىل الوحدات الالمركزية.
وتتناول الفقرة  1-2-3يف الف�صل ال�سابع هذه العنا�صر الثالثة مبزيد من التف�صيل.
وفيما ي�سهل التمييز بني هذه العنا�صر الثالثة عملية قيا�سها ،ي�ستدعي حتقيق الالمركزية الفعالة دعم العنا�صر
الثالثة لبع�ضها والتن�سيق فيما بينها .فالالمركزية تبقى �سطحية التطبيق �إذا مل يتم دعم الالمركزية ال�سيا�سية
بالمركزية �إدارية ومالية.
 )3-5الرقابة املؤسسية على السلطة التنفيذية
ثمة طريقة �أخرى ملراقبة ال�سلطة التنفيذية هي ت�صميم نظام �ضوابط وارتباطات ميار�سه فرعا احلكم الآخران
عليها .وكما �أو�ضحنا يف بداية هذا الف�صل ،هناك ت�صميمان م�ؤ�س�سيان متخ�ص�صان يف الرقابة على ال�سلطة
التنفيذية :النظام الربملاين وال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف النظام �شبه الرئا�سي .وللحفاظ على ال�سلطة ال�سيا�سية
ثمة طريقة �أخرى ملراقبة ال�سلطة التنفيذية هي وبالتايل �صالحيات كليهما ،ال ميكن لل�سلطة التنفيذية ا�ستبعاد
ت�صميم نظام �ضوابط وارتباطات ميار�سه فرعا احلكم ال�سلطة الت�شريعية .وال�سلطة التنفيذية يف النظام الربملاين �أ)
الآخران عليها .وهناك ت�صميمان م�ؤ�س�سيان متخ�ص�صان تن�ش�أ الهية الت�شريعية ،ب) وتخ�ضع لت�صويتها حلجب الثقة ما قد
يف الرقابة على ال�سلطة التنفيذية :النظام الربملاين ي�ؤدي �إىل �إ�سقاط احلكومة .وتخلق مثل هذه الديناميات عالقة
وال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف النظام �شبه الرئا�سي.
هرمية بني فروع احلكم ل�صالح ال�سلطة الت�شريعية .وميكن فر�ض
رقابة �إ�ضافية على ال�سلطة التنفيذية �إذا كان لل�سلطة الت�شريعية
� ً
أي�ضا ت�أثري مبا�شر على ت�شكيل جمل�س الوزراء .وتق�سم ال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف النظام �شبه الرئا�سي ال�سلطة
التنفيذية فعل ًيا �إىل م�ؤ�س�ستني �شرعيتني م�ستقلتني د�ستور ًيا :رئي�س حكومة ُيختار مبا�شرة ره ًنا بدعم الأغلبية يف
املجل�س الت�شريعي ويدعى رئي�س الوزراء ،ورئي�س دولة ينتخبه ال�شعب ويدعى الرئي�س.
وقد يختلف التوازن الدقيق لل�صالحيات بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�شريعية اختال ًفا كب ًريا .وثمة �أربعة
م�ؤ�شرات ت�ساعد يف حتديد الدرجة املنا�سبة ل�صالحيات ال�سلطة التنفيذية ورقابة ال�سلطة الت�شريعية� :أ) �سلطة
تعيني/اختيار�/إقالة رئي�س احلكومة (رئي�س الوزراء) يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،ب) الرقابة على جمل�س
الوزراء ،ج) �إمكانية الت�صويت بحجب الثقة �/إدانة ،د) القدرة على حل املجل�س الت�شريعي.
 )1-3-5سلطة تعيني/اختيار/إقالة رئيس الحكومة (رئيس الوزراء)
يتمثل �أحد امل�ؤ�شرات التي حتدد مدى �صالحيات ال�سلطة
التنفيذية و�ضوابط ال�سلطة الت�شريعية عليها يف �سلطة
الرئي�س لتعيني/اختيار�/إقالة رئي�س احلكومة يف
ال�سلطة التنفيذية املزدوجة.

اعتمدت د�ساتري عديدة منوذج �سلطة تنفيذية مزدوجة ي�سمح
للرئي�س اختيار رئي�س الوزراء (مثل فرن�سا ،ومنغوليا ،وموزمبيق،
وناميبيا ،والبريو ،وبولندا ،ورو�سيا ،وال�سنغال) .24وقيدت بع�ض
الدول حرية الرئي�س �إىل حد ما عرب �إلزامه د�ستور ًيا ب�أخذ «ر�أي
الأحزاب املُمثلة يف اجلمعية الوطنية مع �أخذ نتائج االنتخابات

 24ي�ستخدم م�صطلح «�إزالة تركيز ال�سلطات» هنا كم�صطلح تقني ي�صف درجة معينة من الالمركزية .وهو ُي�ستخدم على نحو �أعم �إن مل
يرتبط بالالمركزية الإدارية.
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وتختلف � ً
أي�ضا طرق اختيار رئي�س الوزراء يف الأنظمة الربملانية رغم �أن ذلك يتوقف يف نهاية املطاف على �إرادة
املجل�س الت�شريعي� ،إذ يكون اختيار رئي�س الوزراء �أحيا ًنا حك ًرا عليه .ففي ال�سويد مثلاً  ،ير�شح رئي�س املجل�س
الت�شريعي رئي�س الوزراء .ويف بلدان �أخرى ك�أملانيا ير�شحه الرئي�س مع �أحقية املجل�س الت�شريعي يف انتخاب
�شخ�ص �آخر يف حال عدم ح�صول املر�شح على الأغلبية املطلقة من �أ�صوات املجل�س ،وعندئذ يلتزم الرئي�س
بتعيني هذا الأخري .ومرة �أخرى ،تقر د�ساتري �أخرى كاليونان بوجوب تر�شيح الرئي�س لرئي�س الوزراء من حزب
الأغلبية يف املجل�س الت�شريعي ،يف حني تلزم دول �أخرى كاليابان رئي�سها د�ستور ًيا بتعيني ال�شخ�ص املنتخب من
رئي�سا للوزراء بقوة القانون �إن امتنع الرئي�س عن ذلك خالل فرتة معينة من الزمن
املجل�س الت�شريعي ،بل وتعينه ً
(مثل �إثيوبيا).
 )2-3-5الرقابة على مجلس الوزراء
تُعترب الرقابة على جمل�س الوزراء مبثابة طريقة �أخرى لتح�سني �أو �صقل العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية .ويف معظم الأنظمة الرئا�سيةُ ،يعينَّ جمل�س الوزراء
ُتعترب الرقابة على جمل�س الوزراء مبثابة طريقة �أخرى
من قبل رئي�س اجلمهورية ويعمل حتت �إمرته دون غريه .ولكن
لتح�سني �أو �صقل العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية
ثمة عدة �أنظمة رئا�سية ت�سمح للمجل�س الت�شريعي بالتدخل والت�شريعية .وميكن لل�سلطة الت�شريعية حتديد توجه
�سيا�س ًيا يف تكوين جمل�س الوزراء .ففي كولومبيا على �سبيل ال�سلطة التنفيذية بالت�أثري على تركيبة جمل�س الوزراء.
املثال ،يخ�ضع الوزراء للإدانة من جانب ال�سلطة الت�شريعية،26
وينطبق الأمر ذاته يف الأرجنتني على رئي�س الوزراء .27ويكمن التحدي يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة يف حتقيق
توازن دقيق بني ت�أثري الرئي�س ورئي�س الوزراء واملجل�س الت�شريعي عند اختيار/رف�ض �أع�ضاء جمل�س الوزراء.
ووف ًقا للد�ستور الفرن�سي ،يزكي رئي�س الوزراء مر�شحني الختيارهم �أو رف�ضهم من قبل الرئي�س .وال ي�ؤثر ت�صويت
الربملان بحجب الثقة �إال على احلكومة باملجمل ولي�س على الوزراء �إفراد ًيا .ويتمتع املجل�س الت�شريعي يف البريو
ب�سلطة �إدانة الوزراء ،ما ُي�ضعف موقف رئي�س الوزراء .ويف منغوليا ،يقرتح رئي�س الوزراء تركيبة جمل�س الوزراء
بعد الت�شاور مع الرئي�س ،ثم يوافق الربملان على الأ�شخا�ص ب�شكل فردي .ومرة �أخرى ،ميكن لل�سلطة الت�شريعية
حتديد توجه ال�سلطة التنفيذية بالت�أثري على تركيبة جمل�س الوزراء.
 25املادة  )1( 187من د�ستور الربتغال ( ،)1976اعتبا ًرا من عام .2004
 26املادة  )9( 135من د�ستور كولومبيا ( )1991اعتبا ًرا من عام .2005
 27املادة  101من د�ستور الأرجنتني (.)1994
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العامة يف احل�سبان» (الربتغال) .25وغال ًبا ما تكون �سلطة �إقالة رئي�س الوزراء بيد املجل�س الت�شريعي ح�صر ًيا
(كما يف فرن�سا ،والربتغال ،وال�سنغال) .وبالتايل ،ال �شيء ي�ضمن للرئي�س بقاء رئي�س الوزراء الذي اختاره يف
من�صبه .ولذلك يتعني عليه اختيار رئي�س وزراء يتوقع ح�صوله على دعم املجل�س الت�شريعي (�أو تقبله على �أقل
تقدير)� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال يخ�ضع رئي�س الوزراء املختار للرئي�س ،بل للمجل�س الت�شريعي ،ولذلك يكون �أكرث ميلاً
للتوفيق بني �سيا�سات احلكومة واملجل�س .ويتجنب بع�ض الد�ساتري هذه احلالة وتُعزز موقف الرئي�س من خالل
منحه �سلطة �إقالة رئي�س الوزراء وف ًقا لتقديره املطلق (كما يف موزمبيق ،وناميبيا ،والبريو ،ورو�سيا) .ونتيجة
لذلك ،ي�صبح رئي�س الوزراء بني حجري رحى (الرئي�س واملجل�س) وتاب ًعا لهما وال�سرتاتيجياتهما ال�سيا�سية.

نهجا خمتل ًفا ،حيث حددت تركيبة املجل�س
وقد اعتمد الد�ستور االنتقايل جلنوب �أفريقيا (ً )1996-1994
الت�شريعي تركيبة جمل�س الوزراء الذي يقوم بدوره باختيار الرئي�س .ويحق لكل حزب ح�صد �أكرث من  %5من
�إجمايل مقاعد املجل�س الت�شريعي باحل�صول على حقيبة واحدة يف جمل�س الوزراء .28وكان الغر�ض من هذا النهج
ت�شكيل حكومة ائتالفية �شاملة بعد فرتة حكم �سيا�سية قامت على التمييز العن�صري.
 )3-3-5التصويت على حجب الثقة
ميكن �أي�ض ًا �صياغة �صالحية املجل�س الت�شريعي يف �إدانة ميكن � ً
أي�ضا �صياغة �صالحية املجل�س الت�شريعي يف �إدانة
ر�أ�س احلكومة بالت�صويت على حجب الثقة بعدة طرق ر�أ�س احلكومة كجزء من البيئة ال�سيا�سية بعدة طرق لتوجيه
لتوجيه الديناميات املحتملة.
الديناميات املحتملة .وقد �ضعت د�ساتري عدة قيودًا على
�صالحية املجل�س الت�شريعي حلجب الثقة عن رئي�س الوزراء.
ففي رو�سيا ،يحق للرئي�س رف�ض ت�صويت الربملان على حجب الثقة ،وعندها ميكن للأخري الت�صويت جمددًا
بعد ثالثة �أ�شهر .ومن اخليارات الأخرى عزل رئي�س الوزراء على �أن يكون قد �أم�ضى فرتة حمددة يف من�صبه،
و� ً
أي�ضا عزل املجل�س الت�شريعي لعدد حمدود من الوزراء خالل دورته .29وتذهب بع�ض الد�ساتري �إىل �أبعد من
ذلك مطالبة ب�ضرورة �أن يكون الت�صويت على حجب الثقة «ب ّنا ًء»� ،أي �أن تختار الأغلبية املطا ِلبة بعزل رئي�س
الوزراء خل ًفا جديدً ا له يف الوقت نف�سه (�أملانيا ،30وهنغاريا ،31ولي�سوتو ،32وبولندا ،33و�إ�سبانيا .)34ونتيجة لذلك،
ال ي�ؤدي اقرتاح حجب الثقة �إىل ا�ستقالة جمل�س الوزراء والدعوة �إىل انتخابات جديدة تلقائ ًيا ،بل قد ي�ستمر
رئي�س الوزراء يف من�صبة كقائد حلكومة �أقلية �إن مل ت�ستطيع املعار�ضة االتفاق على خليفته .ويف بولندا ذات
ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،ي�ستتبع الت�صويت الب ّناء �أمرين هما منح الرئي�س حرية �أكرب يف التعيني الأويل
لرئي�س الوزراء/جمل�س الوزراء ل�صعوبة عزله ،ومن ناحية �أخرى ،ا�ستبعاد الرئي�س عن امل�شاركة يف ت�شكيل
الوزارة اجلديدة بعد الت�صويت على حجب الثقة.
 )4-3-5حل املجلس التشريعي
متثل �صالحية الرئي�س يف حل املجل�س الت�شريعي َ
املنتخب �إحدى امل�سائل التي حتدد �شكل العالقة بني ال�سلطتني
متثل �صالحية الرئي�س يف حل املجل�س الت�شريعي الت�شريعية والتنفيذية .فمنح الرئي�س �سلطة حل املجل�س
املنتخَ ب �إحدى امل�سائل التي حتدد �شكل العالقة بني الت�شريعي ي�سمح له بتقلي�ص دورة املجل�س .وي�ؤثر ذلك على
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية .وي�ؤثر ذلك على توازن القوى بنا ًء على الت�صميم الفعلي لهذه ال�صالحية .فقد
بناء على الت�صميم الفعلي لهذه ال�صالحية.
توازن القوى ً
يقوم الرئي�س بغياب القيود ال�ضرورية ل�ضبط ممار�سات
ال�سلطة التنفيذية املزدوجة بتعيني احلكومة دون موافقة املجل�س الت�شريعي ويهدد بحله �إذا قرر تقدمي اقرتاح
بحجب الثقة .كما تتيح �سلطة احلل للرئي�س � ً
أي�ضا الت�أثري على مواعيد انتخاب املجل�س الت�شريعي مبا يخدم �أجندة
 28املادة  88من الد�ستور االنتقايل جلنوب �أفريقيا (.)1996-1994
 29املادة  87من د�ستور �أوكرانيا ( )1996اعتبا ًرا من عام .2004
 30املادتني  67و 68من القانون الأ�سا�سي الأملاين ( )1949اعتبا ًرا من عام .2009
 31املادة  39من د�ستور هنغاريا ( )1949اعتبا ًرا من عام .2007
 32املادة  )8( 87من د�ستور لي�سوتو (.)1993
 33املادة  )1( 158من د�ستور بولندا (.)1997
 34املادة  113من د�ستور �إ�سبانيا ( ،)1978اعتبا ًرا من عام .1992
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ويف �ضوء التحديات املختلفة الواردة �أعاله ،منحت عدة د�ساتري الرئي�س �سلطة حل الربملان ره ًنا بقيود و�شروط
�إ�ضافية قد تكون كثرية ،ومنها توقيت حل املجل�س (يف الربتغال :لي�س قبل مرور �ستة �أ�شهر بعد االنتخابات
الربملانية) ،وعدد مرات حل املجل�س (فرن�سا :مرة واحدة يف ال�سنة ،والغابون :مرة واحدة يف ال�سنة ولكن ال تزيد
عن مرتني يف فرتة رئا�سية واحدة) ،و�سبب حل املجل�س (النم�سا :ال يجوز احلل �أكرث من مرة لل�سبب نف�سه)،
�أو و�ضع �شرط م�سبق حلل املجل�س مثل تعطل العمل الربملاين (موزمبيق وبولندا) .وي�ؤدي حل الرئي�س للمجل�س
الت�شريعي يف بع�ض البلدان �إىل �إجراء انتخابات رئا�سية (ناميبيا� ،)35أو يكون ره ًنا بقرار جمهور الناخبني عرب
�إجراء ا�ستفتاء (م�صر .)36 2005
 )5-3-5العزل
ُيعترب العزل طريقة �أخرى ملمار�سة الرقابة على ال�سلطة التنفيذية .وي�سمح العزل ب�إقالة ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية
جراء خمالفات قانونية ارتكبها ،وذلك على النقي�ض من الرقابة
ال�سيا�سية التي ميار�سها املجل�س الت�شريعي بالت�صويت على حجب ميثل العزل (�إقالة رئي�س ال�سلطة التنفيذية جراء
الثقة .ويحظى العزل ب�أهمية خا�صة يف الأنظمة الرئا�سية حيث خمالفات قانونية) طريقة �أخرى ملمار�سة الرقابة
على ال�سلطة التنفيذية .ويحظى العزل ب�أهمية خا�صة
الإقالة ال�سيا�سية لر�أ�س ال�سلطة التنفيذية من قبل املجل�س
عندما ال تكون �إقالة املجل�س الت�شريعي لر�أ�س ال�سلطة
جزءا من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية.
الت�شريعي لي�ست جز ًءا من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية .وينبغي مراعاة التنفيذية ً
عاملني ب�شكل عام هما :نوع اجلرمية التي ت�ؤدي �إىل �إجراء العزل،
وم�شاركة ال�سلطتني الأخريتني يف مثل هذا الإجراء.
وفيما حت�صر بع�ض الد�ساتري العزل يف جرائم ج�سيمة مثل اخليانة العظمى ،تت�سم د�ساتري �أخرى مبزيد من
�صريحا للد�ستور �أو �أي قانون �آخر �أثناء تويل املن�صب (كما يف هنغاريا).
ال�شمولية� ،إذ ال ت�شرتط �سوى انتها ًكا
ً
ومن احلاالت املتطرفة نذكر تنزانيا حيث ميكن عزل الرئي�س عند �إتيانه ب�سلوك ي�سيء ملن�صبه .وقد تف�ضي مثل
هذه القيود املبهمة و�/أو الف�ضفا�ضة �إىل حتويل العزل �إىل �أداة �سيا�سية ،ال�سيما �إذا كان القرار حك ًرا على املجل�س
عموما دور احلار�س الأمني �إما بالف�صل يف د�ستورية ت�صرف
الت�شريعي (كما يف مولدافيا) .ولكن يلعب الق�ضاء ً
خا�صا للغاية
الرئي�س من عدمه� ،أو من خالل امل�شاركة يف �أعمال جلنة التحقيق .وقد تبنت الهندورا�س ً
نهجا ً
وهو �أنه �إذا ع ّر�ض الرئي�س النظام الد�ستوري لفقدان ال�سمعة ب�سبب �أمور من قبيل تعديل القيود املفرو�ضة على
فرتة واليته ،يحق للقوات امل�سلحة التدخل مبوجب املادة  )2(272من الد�ستور والتي تن�ص على مايلي« :يخت�ص
[اجلي�ش] بالدفاع عن �سالمة الأرا�ضي و�سيادة اجلمهورية ،واحلفاظ على ال�سلم والنظام العام و�سيادة الد�ستور،
ومبادئ االقرتاع احلر ،وتداول من�صب رئا�سة اجلمهورية» (الت�شديد من امل�ؤلف).
 35املادة  57من د�ستور ناميبيا ( )1990اعتبا ًرا من عام .1998
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الرئي�س ال�سيا�سية .ويف الأنظمة التي ُينتخب فيها رئي�س احلكومة من قبل املجل�س الت�شريعي ،تغدو �سلطة حل
املجل�س مبثابة �أداة تكتيكية لزيادة احتمال �إعادة انتخابه من خالل �أغلبية حزبه يف املجل�س .ففي اليابان مثلاً ،
ميكن حل جمل�س النواب يف �أي وقت مببادرة من رئي�س الوزراء (تليها موافقة الإمرباطور ال�شكلية) ،ويجب حله
يف موعد �أق�صاه نهاية الدورة الت�شريعية البالغة �أربع �سنوات .ومل ُيحل املجل�س يف نهاية ال�سنوات الأربع �سوى مرة
فحلت جميعها قبل انتهاء دورتها.
واحدة فقط طوال ً 60
عاما� ،أما بقية املجال�س الت�شريعية ُ

 )6-3-5اإلقالة الشعبية
تعد �أحقية املواطنني يف �إقالة رئي�س ال�سلطة التنفيذية قبل نهاية فرتة واليته طريقة �أخرى للرقابة على ال�سلطة
التنفيذية ،جن ًبا �إىل جنب مع الرقابة امل�ؤ�س�سية داخل �أو بني خمتلف فروع احلكم .وب�شكل عام ،هناك نوعان
خمتلفان من الإقالة على ال�صعيد الوطني وهما الإقالة املختلطة والإقالة الكاملة .وتعني الأخرية �أن كلاً من
مبادرة الإقالة واتخاذ القرار النهائي هما بيد املواطنني ح�ص ًرا� .أما يف ما يتعلق بال�سلطة التنفيذية ،فيعد
�شيوعا وال يتم العمل بهما �إال يف بع�ض دول �أمريكا اجلنوبية كالإكوادور .36والإقالة
نوعا الإقالة �سالفا الذكر �أقل ً
املختلطة هي عملية ي�شارك املواطنون يف �إحدى مرحلتيها� ،إما يف ال�شروع فيها �أو يف اتخاذ القرار عرب ا�ستفتاء.
وفيما تُعترب م�شاركة املواطنني يف بع�ض الدول مبثابة جزء من �إجراء الإيقاف عن العمل نتيجة خمالفات
وانتهاكات رئا�سية (كما يف رومانيا ،)37يغدو املواطنون يف معظم احلاالت جز ًءا من نقا�ش �سيا�سي حم�ض يتعني
عليهم فيه املوافقة على �إقالة الرئي�س (كما يف النم�سا 38و�آي�سلندا.)39
وال بد من �أن تحُ دث الإقالة ال�شعبية تواز ًنا بني مبادئ امل�شاركة واحلكم الفعال وبني احلاجة �إىل تن�سيق �إجراءات
الإقالة مع امل�ؤ�س�سات الفعالة للدميقراطية التمثيلية� .صحيح �أن الت�صويت املتكرر بالإقالة قد يقو�ض فكرة
الدميقراطية التمثيلية ويعيق ال�سلطة التنفيذية عن تنفيذ �أجنداتها ال�سيا�سية متو�سطة وطويلة الأجل ،بيد �أن
املبالغة يف تعقيد العملية بهدف جتنب ا�ستخدامها املفرط قد يحد من مغزاها الرئي�سي الرامي �إىل متكني
املواطنني من م�ساءلة ممثليهم مبا�شرة.
 )4-5وضع الصالحيات الجوهرية للسلطة التنفيذية
�إ�ضافة �إىل توزيع �صالحيات ال�سلطة التنفيذية من خالل الت�صميم امل�ؤ�س�سي على النحو الوارد �أعاله ،قد يرغب
وا�ضعو الد�ساتري � ً
أي�ضا يف مراقبة �صالحيات ال�سلطة التنفيذية من خالل �إ�شراك جهات فاعلة �أخرى يف عملية
�صنع القرار .وثمة خياران ينبغي النظر فيهما� ،أولهما هو �إ�شراك هذه اجلهات يف �ضوء رقابة ال�سلطة التنفيذية،
وثانيهما هو احلد من ت�أثري ال�سلطة التنفيذية يف االخت�صا�صات الرئي�سية لفرعي احلكم الآخرين.
 )1-4-5إشراك جهات فاعلة أخرى يف صنع القرارات التنفيذية الجوهرية
قد تت�ضمن الفئة الأوىل (احلد من �صالحيات ال�سلطة التنفيذية) القرارات املتعلقة ب�إعالن حالة الطوارئ ،ومنح
عفو عام�/صفح ،و�إعالن حالة احلرب .وتتناول الفقرتان  1-3-4و 2-3-4يف الف�صل اخلام�س ال�صالحيات املتعلقة
ب�إعالن حالة الطوارئ ومنح عفو عام�/صفح .وقد تت�ضمن الفئة الثانية (قرارات العزل التي عادة ما ُت�صدرها ال�سلطة
الت�شريعية �ضد ال�سلطة التنفيذية) تقييد �صالحيات هذه الأخرية يف �إ�صدار ن�صو�ص قانونية �أو مرا�سيم لها قوة
القانون� ،أو حماوالتها لت�صميم عملية �سن القوانني الر�سمية.

 36املادة  105من د�ستور الإكوادور ( )1998اعتبا ًرا من عام .2008
 37املادة  95من د�ستور رومانيا ( )1991اعتبا ًرا من عام .2003
 38املادة  )6( 60من د�ستور النم�سا ( )1920اعتبا ًرا من عام .2004
 39املادة  11من د�ستور �آي�سلندا ( )1944اعتبا ًرا من عام .1999
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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 غري ال�سلطة التنفيذية .وميكن �أن ين�ص الد�ستور �صراحة على هذه الظروف – وفقط هذه
الظروف – �أي متى تعلن احلكومة حالة الطوارئ (غزو� ،أو كوارث 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 الأمن الداخلي.
ولعل من امل�ستحيل ومن غري احلكمة حماولة ذكر هذه الظروف ميكن مراقبة �صالحيات ال�سلطة التنفيذية من
كافة بالتف�صيل .ويجب �أن يكون هناك �شخ�ص ما يقرر متى خالل �إ�شراك جهات فاعلة �أخرى يف �صنع قرارات
يرقى م�ستوى التهديد �إىل م�ستوى �إعالن حالة الطوارئ .ولتجنب من قبيل �إعالن حالة الطوارئ �أو عن طريق احلد
�إ�ساءة ا�ستغالل هذا احلق ،يجب �أن يكون هناك �شخ�ص �آخر من ت�أثري ال�سلطة التنفيذية على االخت�صا�صات
الرئي�سية لفرعي احلكم الآخرين (مثل �صالحيات
خمول بتقييم مثل هذا القرار .ويقت�ضي د�ستور البريو ح�صول
�سن القوانني).
الرئي�س على موافقة م�سبقة من جمل�س الوزراء قبل �إعالن حالة
الطوارئ وتوزيع ال�صالحيات داخل ًيا �ضمن ال�سلطة التنفيذية .وي�سمح د�ستور مالوي لل�سلطة التنفيذية ب�إعالن
حالة الطوارئ التي ال ت�سري �إال بعد موافقة الربملان يف غ�ضون فرتة زمنية حمددة .وي�شرتط د�ستورا �إثيوبيا
وفيجي احل�صول على موافقة الربملان م�سب ًقا قبل �أن تتمكن ال�سلطة التنفيذية من �إعالن حالة الطوارئ� .أما يف
د�ستور منغوليا ،فالربملان هو الوحيد املخول ب�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.
وميكن القول ب�أن �إعالن حالة الطوارئ يج ّمع ال�سلطات على نحو يفوق اي قرار تنفيذي �آخر ،حيث يتجاوز كث ًريا
من ال�ضوابط التي تتم عادة على الإجراءات �أحادية اجلانب.
ميكن القول ب�أن �إعالن حالة الطوارئ يج ّمع ال�سلطات
وقد عانت دول عدة بعد النزاع من تطبيق حالة الطوارئ ب�شكل على نحو يفوق �أي قرار تنفيذي �آخر .وقد �أدرج بع�ض
ً
ً
�شروطا حذرة للغاية لإعالن حالة
�شروطا وا�ضعي الد�ساتري
تع�سفي .وحت�س ًبا لذلك� ،أدرج بع�ض وا�ضعي الد�ساتري
حذرة للغاية ينبغي حتقيقها قبل �أن ي�صبح �إعالن حالة الطوارئ الطوارئ.
ً
نافذا .ويف حاالت الطوارئ الفعلية ،قد ي�ؤدي غياب امل�ؤ�س�سات
الفاعلة �إىل ا�ستحالة ا�ستيفاء هذه ال�شروط .ففي هايتي على �سبيل املثال� ،أ�صبح �إعالن حالة الطوارئ
ً
ام�شروطا مبوافقة رئي�س الوزراء وكافة الوزراء ف�ضلاً عن اتخاذ الربملان لقرار فوري ب�ش�أن نطاق قرار
م�ؤخ ًر
الرئي�س ومدى مالءمته .وم�ؤخ ًرا � ً
أي�ضا ،ن�ص د�ستور دولة هايتي على �أن الغزو الأجنبي واحلرب الأهلية فح�سب
ي�شكالن حالة الطوارئ ،دون الإ�شارة �إىل الكوارث الطبيعية .وب�سبب هذه الن�ص املق ِّيد ومقت�ضيات الأو�ضاع ،مبا
يف ذلك حدوث زلزال مل ي�سبق له مثيل ووفاة عدة وزراء وبرملانيني ،جتاهلت حكومة هايتي الأحكام الد�ستورية
و�أعلنت حالة الطوارئ ،جمبرَ ة على جتاهل مبد�أ �سيادة القانون من �أجل حماية ال�سيادة.
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حالةالطوارئ

سلطة منح عفو عام/صفح
ُيعترب منح عفو عام�/صفح من ال�صالحيات التقليدية لل�سلطة التنفيذية .ويف ظروف ما بعد النزاع ،حتظى
الن�صو�ص الد�ستورية اخلا�صة بالعدالة االنتقالية ،وتت�ضمن � ً
أي�ضا عنا�صر العفو ،ب�أهمية ق�صوى وغال ًبا ما تكون
ً
�شرطا رئي�س ًيا لبداية عهد �سالم جديد.
ال يغطي هذا الف�صل العفو العام كجزء من العدالة االنتقالية بعد نزاع عنيف ،بل يتناول �أحكام منح العفو العام/
ال�صفح التي ت�سري يف امل�سار االعتيادي للحياة الد�ستورية .ولكن حتى يف هذا ال�سياق ،تكون �سلطة منح عفو
عام�/صفح بالغة الدقة و ُيحتمل �أن ت�ؤثر على جمرى العدالة
يف دول بعد النزاع ،حتظى الن�صو�ص الد�ستورية اخلا�صة
أي�ضا عنا�صر العفو ب�شكل وا�سع النطاق �إذا مل تُ�ستخدم بحكمة .بنا ًء على ذلك،
بالعدالة االنتقالية والتي تت�ضمن � ً
�شرطا رئي�س ًيا لبداية ُيعترب حتديد التوازن ال�سليم بني اجلهات الفاعلة امل�شاركة يف
ً
ب�أهمية ق�صوى وغال ًبا ما تكون
عهد �سلمي جديد .وتكون �سلطة منح عفو عام �أو �صفح عملية منح عفو عام�/صفح �أم ًرا حا�س ًما .وثمة � ً
أي�ضا خيارات
بالغة احل�سا�سية وقد ت�ؤثر على حتقيق العدالة ب�شكلٍ د�ستورية متنوعة بد ًءا من �إعطاء ال�سلطة التنفيذية �صالحية
وا�سع النطاق �إذا مل ُت�ستخدم بحكمة.
مطلقة ملنح العفو (كما 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 متواز (موزمبيق  ،)1990وتخويل ال�سلطة التنفيذية
منح العفو وال�صفح يف ظل ظروف حمدودة (هايتي) ،و�صالحيات م�شرتكة ت�شرتط موافقة ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية على منح العفو �أو ال�صفح (�إندوني�سيا وكوريا اجلنوبية) ،وقد ي�صل الأمر �إىل اجلمع بني الرتتيبني
الأخريين كما يف اليونان حيث يمُ نح العفو يف جرائم �سيا�سية فح�سب بعد موافقة الربملان وال�سلطة التنفيذية م ًعا.
 )2-4-5الحد من تأثري السلطة التنفيذية على أنشطة سن القوانني
تُخ َّول �صالحيات �سن القوانني عادة �إىل ال�سلطة الت�شريعية ولي�س التنفيذية .ولكن يجوز لهذه الأخرية ا�ستخدام
ينبغي �أثناء حتديد �صالحيات ال�سلطة التنفيذية �صالحياتها ملنع �أو مراجعة �أو الت�أثري على الأن�شطة املركزية لفرعي
احلكم الآخرين مثل �سن القوانني .ولذلك ينبغي �أثناء حتديد
ريا معتدلاً على �سن القوانني.
منحها ت�أث ً
�صالحيات ال�سلطة التنفيذية منحها ت�أث ًريا معتدلاً على �سن
القوانني .وميكن ت�صنيف م�شاركة ال�سلطة التنفيذية يف �أن�شطة �سن القوانني �إىل نوعني هما �صالحياتها للت�شريع
مبوجب مر�سوم ،وا�شرتاكها يف عملية �سن القوانني الت�شريعية نف�سها.
التشريع بموجب مراسيم
من الأهمية مبكان عدم اخللط بني �سلطة �إ�صدار مرا�سيم ذات طابع تنظيمي �أو �إداري وبني �سلطة الت�شريع
مبوجب مرا�سيم .فمعظم ال�سلطات التنفيذية ،ال�سيما تلك التي انتُخب رئي�سها انتخا ًبا مبا�ش ًرا ،تتمتع ب�صالحية
�إ�صدار قوانني تنفيذية لتنفيذ الأجندة ال�سيا�سية .ويف بع�ض احلاالت ،يتمتع الرئي�س ب�صالحيات وا�سعة تقديرية
يف تف�سري نوايا ال�سلطة الت�شريعية يف ما يتعلق بتنفيذ القانون.40
 40ج .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 ،
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ً
وعو�ضا عن ذلك ،قد ي�سمح الد�ستور لل�سلطة التنفيذية ب�إ�صدار مرا�سيم لها قوة القانون يف جماالت �سيا�سات
حمددة ملت ًفا بذلك على املجل�س الت�شريعي يف هذه املجاالت (كما يف فرن�سا).
اشرتاك السلطة التنفيذية يف عملية سن القوانني
تت�ضمن العملية الت�شريعية عدة مراحل خمتلفة ،بد ًءا من ال�شروع بالت�شريع وانتها ًء ب�إ�صدار م�شروع القانون
ل�س ّنه .وقد ت�شارك ال�سلطة التنفيذية مو�ضوع ًيا يف هذه العملية �إما منذ البداية �أو بعد �إقرار املجل�س الت�شريعي
للقانون.
) أاملبادرة بالتشريع
ميتلك املجل�س الت�شريعي يف معظم الد�ساتري �صالحية غري حمدودة لل�شروع يف �صياغة قوانني يف كافة الق�ضايا.
وتكون هذه ال�صالحية �أحيانًا ح�صرية كما يف الواليات املتحدة الأمريكية .ولكن ال�سلطة التنفيذية يف دول
عدة ت�شارك ولو جزئ ًيا على الأقل يف �صالحية تقدمي م�شاريع القوانني ،كما تتمتع يف بع�ض الد�ساتري باحلق
احل�صري يف �صياغة القوانني املتعلقة باملوازنة ،واملعاهدات الدولية ،والتجارة ،والتعرفة اجلمركية .وقد متتد
هذه ال�صالحية �إىل مو�ضوعات �سيا�سية �أخرى كذلك كما يف الربازيل ،وت�شيلي ،وكولومبيا.
وت�ساعد هذه الوظيفة احلار�سة ال�سلطة التنفيذية على الإبقاء على الو�ضع الراهن يف جماالت �سيا�سات حمددة
رئي�س يرغب يف منع جمل�س ت�شريعي تهيمن عليه املعار�ضة من �إدخال تغيريات يف جمال
ت�سري عليها .وال ي�ستطيع ٌ
ما �سوى �أن ميتنع عن تقدمي قوانني ملناق�شتها.
) بصالحيات النقض الرئاسية
منحت بع�ض الد�ساتري الرئي�س احلق يف الت�أثري على القوانني �أو �إعاقتها �أو حتى حجبها بعد �أن يوافق املجل�س
الت�شريعي عليها .ولهذا ،ت�ؤدي طريقة �صياغة الد�ستور حلق النق�ض �إىل جتميع ال�سلطات �أو ف�صلها .وميكن
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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و َيحدث الت�شريع مبوجب مرا�سيم بطريقتني �إما ك�صالحيات مفو�ضة من املجل�س الت�شريعي �أو ك�صالحيات
د�ستورية �أ�صلية .ويف الطريقة الأوىل ،يتحكم املجل�س الت�شريعي
تمُ نح ال�سلطة التنفيذية �صالحية الت�شريع مبوجب
نف�سه بتفوي�ض هذه ال�صالحيات ويحق له �إلغاءها يف �أي وقت مرا�سيم �إما بتفوي�ض من املجل�س الت�شريعي �أو ب�شكل
(مث ــل كرواتيا) .وي�ساعد منح هذه ال�صالحية م�ؤقتًا مبوافقة �أ�صيل من الد�ستور.
�أغلبية املجل�س الت�شريعي مع حتديدها بعناية يف �سن تدابري
خا�صة يف جمال معني بطريقة كف�ؤة .وبخ�صو�ص �صالحيات �سن القوانني املُ�سندة مبا�شرة �إىل ال�سلطة التنفيذية،
نذكر جمددًا عن�صرين ي�ستحقان االهتمام هما �سلطة الت�شريع يف ظروف ا�ستثنائية فقط ،و�سلطة الت�شريع يف
ق�ضايا حمددة .ومن الظروف اال�ستثنائية ال�شائعة نذكر الفرتات التي ال ينعقد فيها املجل�س الت�شريعي .وعادة ما
ت�سقط هذه املرا�سيم �إن مل يعتمدها املجل�س الت�شريعي يف غ�ضون فرتة زمنية معينة بعد عودته لالنعقاد (مثل
الربازيل) .وثمة ظرف ا�ستثنائي �آخر هو حالة الطوارئ .ولكن �إن مل تو�ضع الأحكام اخلا�صة بها بعناية (انظر
الفقرات  1-3-4و 2-3-4من الف�صل اخلام�س) ،فقد متهد الطريق لت�شكيل منوذج وا�سع من ال�صالحيات
الت�شريعية ومن ثم ت�صبح عر�ضة لإ�ساءة اال�ستخدام كما يف م�صر وال�سودان وغريهما.

التمييز بني نوعني من التدخل الرئا�سي� ،إذ يحق للرئي�س �إما رف�ض م�شروع القانون كل ًيا لأ�سباب �سيا�سية �أو
الت�شكيك يف مدى د�ستوريته .ويعترب الأول ً
نق�ضا �سيا�س ًيا� ،أما
يعني ا�شرتاك ال�سلطة التنفيذية يف عملية �سن
الثاين فهو نق�ض د�ستوري مل�سودة القانون .والنق�ض ال�سيا�سي
القوانني �صالحية تقدمي م�شاريع القوانني �أو حق
�شيوعا يف الأنظمة الرئا�سية و�شبه الرئا�سية والتي ُينتخب
النق�ض .وت�شارك ال�سلطة التنفيذية يف عدة دول ولو �أكرث ً
جزئ ًيا على الأقل يف �صالحية تقدمي م�شاريع القوانني ،فيها الرئي�س انتخا ًبا مبا�ش ًرا من قبل الناخبني ولي�س من جانب
كما ميكن جتاوز حق النق�ض يف ظل ظروف متنوعة.
املجل�س الت�شريعي .و�إذا ا�ستطاع املجل�س الت�شريعي جتاوز نق�ض
رئا�سي ب�أغلبية ت�ساوي �أو تفوق الأغلبية التي �أُقر مبوجبها
القانون (مثل بت�سوانا ،والهند ،وتركيا) ،ي�صبح هذا النق�ض �ضعي ًفا ويتحول �إىل جمرد حق يف الت�أخري فقط .وقد
ي�ؤدي النق�ض �إىل �ضرورة مرور عدة �أ�شهر قبل �أن يتمكن املجل�س الت�شريعي من �إعادة تقدمي م�شروع القانون.
وت�سمح تلك الفرتة ب�إجراء مناق�شات �إ�ضافية �أو ت�سليط الإعالم مزيدً ا من ال�ضوء على م�شروع القانون (مثل
الأورغواي) .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 %67من 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).
وبالإ�ضافـة �إىل ما ي�سمى «حق النق�ض الكلي» الذي يتيح للرئي�س ت�سجيل موافقته بنعم �أو ال فح�سب ،ي�سمح «حق
أورغواي)متيحا للرئي�س امل�شاركة عن كثب يف عملية
النق�ض اجلزئي» له باالعرتا�ض على �أجزاء من القانون (ال
ً
�سن القوانني بالتدخل 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 ي�سمح للرئي�س بتو�سيع م�ساحة طيف املوافقة املطلوبة ل�سن م�شاريع القوانني .وقد ت�ؤثر ال�سلطة
التنفيذية يف العملية الت�شريعية � ً
أي�ضا عرب �إر�سال م�سودة قانون لال�ستفتاء عليها (فرن�سا والبريو) .ومتثل
�صالحية�إجراء ا�ستفتاء عام و�شعبي �أداة هامة ي�ستخدمها الرئي�س لل�ضغط على املجل�س الت�شريعي من �أجل
االن�صياع ملا يقرتحه من �سيا�سات  .و�إىل جانب مناق�شة �أمور جوهرية يف القوانني ،قد ي�ستخدمها الر�ؤ�ساء � ً
أي�ضا
للت�أكيد جمددًا على �شرعيتهم ونيابتهم عن ال�شعب.
وقد ي�سمح الد�ستور � ً
أي�ضا للرئي�س ب�أن يطعن يف د�ستورية القوانني ب�إحالتها �إىل املحكمة املخت�صة ملراجعتها
(كرواتيا وجنوب �إفريقيا) .وهنا ،ف�إن اهتمام الرئي�س مبدى د�ستورية القانون ي�ؤخر �أو ينهي – �إذا دعمته
املحكمة املخت�صة – العملية قانون ًيا ولي�س �سيا�س ًيا .ويتيح منح الرئي�س حق نق�ض القوانني د�ستور ًيا فر�صة الرقابة
القانونية يف املراحل الأوىل.
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تت�شعب طرق ت�صميم الفرع التنفيذي من احلكم .وال تقدم اخليارات املطروحة �أعاله �سوى بع�ض الأمثلة من
قائمة طويلة .وتعزز املقرتحات املختلفة املقدمة لتق�سيم �صالحيات ال�سلطة التنفيذية املناق�شات لتحويل الأفكار
ال�سيا�سية �إىل قوانني .وال ي�شكل الإن�شاء الد�ستوري لعالقات م�ؤ�س�سية حتقق تواز ًنا مالئ ًما للقوى وامل�س�ؤوليات،
�سواء داخل ال�سلطة التنفيذية �أو بني ال�سلطات الثالثة� ،إال خطوة �أوىل .و�أحيا ًنا تلتف الديناميات ال�سيا�سية
وال�سيا�سيون على الأحكام الد�ستورية ما ي�ؤدي �إىل �أحكام ال تتوافق مع ما هدف �إليه وا�ضعو الد�ستور .وقد يكون
من ال�ضروري �أحيا ًنا تقدمي دعم م�ستمر مع احلذر من اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية ذات ال�صلة بغر�ض جتنب
تف�سري ال�سلطة التنفيذية املبالغ فيه للقوانني .فعلى �سبيل املثال ،مينح الد�ستور الربازيلي الرئي�س �سلطة �إ�صدار
«تدابري م�ؤقتة» يف �أوقات «ع�صيبة وملحة» .وكان د�ستور عام  1988ينهي العمل بتلك التدابري خالل ثالثني
يوما �إال �إذا �أُقرت مبوجب قانون .لكن ُف�سر هذا الن�ص ب�أنه ي�سمح للرئي�س ب�إعادة �إ�صدار التدابري امل�ؤقتة لأجل
ً
يوما ،لكنه حدد � ً
أي�ضا �أنه ال يجوز
غري م�سمى .ثم عمل تعديل د�ستوري عام  2001على متديد هذه املدة �إىل ً 60
متديد فرتة العمل بالتدابري امل�ؤقتة �سوى ملرة واحدة فقط .ومع ذلك ،ت�صبح مبادئ ف�صل ال�سلطات وال�ضوابط
والتوازنات امل�ؤ�س�سية امل�ص َّممة لل�سيطرة على ال�سلطة التنفيذية غري واقعية �أحيا ًنا �إذا كان رئي�س الوزراء يدير
حزبه ال�سيا�سي فعل ًيا.
وتُظهر املع�ضلة الد�ستورية املتمثلة يف منع ال�سلطة التنفيذية من متديد فرتة واليتها الد�ستوريةال�ضعف الوا�ضح
للن�صو�ص الد�ستورية التي تفتقر لدعم �سيا�سي .فعلى الرغم من ندرة م�شاركة ر�ؤ�ساء ال�سلطة التنفيذية يف
عمليات تعديل الد�ستور �إال �أنهم متكنو مرا ًرا وتكرا ًرا من بدء هذه العمليات وتوجيهها مبا ي�ؤدي �إىل متديد فرتة
واليتهم (بوركينا فا�سو ،و�ساحل العاج ،والغابون ،و�أوغندا) .ولتجنب تلك النتائج ،ن�صت بع�ض الد�ساتري على
عدم �إمكانية تعديل مدةالوالية الرئا�سية (ال�سلفادور ،والهندورا�س ،والنيجر) ،حتى �أن د�ستور الهندورا�س خول
القوات امل�سلحة تطبيق هذا الن�ص بالقوة (انظر �أعاله) .وقد يكون الأمر �أكرب من جمرد �صدفة �أن يف�شل رئي�سي
الهندورا�س والنيجر اللذين �سعيا لتجاوز هذه الن�صو�ص و ُيعزال من من�صبيهما ،حيث ت�سبب حتديهما ال�سافر
لهذه الن�صو�ص وجتاهلهم املحاوالت فرعي احلكم الآخرين حلمايتها يف ح�شد املعار�ضة واملقاومة .ويف النهاية،
ُق�ضي على انقالب كال الرئي�سني يف مراحل خمتلفة عن طريق تدخل ع�سكري.
دليل عملي لبناء الد�ساتري
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الأ�سئلة

1)1نظام احلكم

•هل ُينتخب رئي�س احلكومة انتخا ًبا مبا�ش ًرا من ال�شعب لفرتة حمددة� ،أم
ي�ستمد �شرعيته من املجل�س الت�شريعي ما يجعل تعيينه وا�ستمراره معتمدً ا
على قرار منه؟
•هل يجوز �أن يكون رئي�س الدولة هو نف�سه رئي�س احلكومة؟ و�إذا كان اجلواب
نعم ،فهل ُينتخب من ال�شعب (نظام رئا�سي) �أم من املجل�س الت�شريعي
(جنوب �أفريقيا وبوت�سوانا)؟
•هل يجوز تواجد �سلطة تنفيذية مزدوجة ُينتخب فيها رئي�س الدولة انتخا ًبا
كل من رئي�س الدولة واملجل�س
مبا�ش ًرا و ُيختار فيها رئي�س احلكومة من قبل ٍ
الت�شريعي؟

2)2ت�صميم ال�سلطة
التنفيذية على
ال�صعيد الوطني

•هل ي�شغل من�صب رئي�س احلكومة (ورئي�س الدولة) �شخ�ص واحد فقط �أم
�سلطة تنفيذية جماعية تكون فيها الرئا�سة مكونة من عدة �أع�ضاء؟
•يف حالة اخليار الأخري ،هل ميتلك كافة �أع�ضاء الفريق الرئا�سي ال�صالحيات
نف�سها� ،أم �صالحيات مرجحة بحيث ال يكون الإجماع الرئا�سي مطلو ًبا �إال يف
الق�ضايا املهمة فقط؟
•هل يتمتع رئي�س الدولة يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ب�صالحية تعيني/
اختيار/عزل رئي�س احلكومة؟
•هل يجوز لرئي�س الدولة يف ال�سلطة التنفيذية املزدوجة امل�شاركة يف تعيني
و�/أو عزل الوزراء� ،أم �أن هذه ال�صالحية موكلة ح�صر ًيا لرئي�س احلكومة؟

3)3حدود الفرتة
الرئا�سية

•هل تحُ دَّد الفرتة الرئا�سية للرئي�س املنتخب انتخا ًبا مبا�ش ًرا؟ كيف ميكن
حماية الن�صو�ص املُحدِّ دة للفرتة الرئا�سية من تعديلها ب�سهولة؟

�4)4إزالةتركيز
�صالحيات ال�سلطة
التنفيذية

•من منظور ر�أ�سي ،هل تتعدد امل�ستويات الإدارية �أم احلكومية يف البالد؟
•يف احلالة الأخرية ،هل ُينتخب رئي�س الإدارة املعنية من قبل �أفراد تلك
الوحدة� ،أم تُعينه ال�سلطة التنفيذية الوطنية؟
•هل ينفذ رئي�س الإدارة/احلكومة ال�سيا�سات الوطنية فقط� ،أم يتمتع ح�صر ًيا
ب�صالحية حتديد ال�سيا�سات اخلا�صة بق�ضايا حمددة (�سواء بنف�سه �أو من
خالل جمعية ت�شريعية يف هذا امل�ستوى) ومتثيل هذا امل�ستوى من احلكم؟
•هل ُي�سمح مل�ستوى احلكم بتح�صيل �إيراداته؟
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6)6الرقابة امل�ؤ�س�سية
علىال�سلطة
التنفيذية

•هل يتمتع رئي�س ال�سلطة التنفيذية ب�سيطرة كاملة على جمل�س الوزراء� ،أم
يتقا�سمها مع املجل�س الت�شريعي؟
•هل يجوز تواجد ت�صويت �سيا�سي بحجب املجل�س الت�شريعي للثقة من رئي�س
احلكومة؟
•من له احلق يف امل�شاركة يف �إجراءات عزل رئي�س احلكومة/الدولة؟
•هل من املمكن �أن تُتاح الفر�صة للمواطنني لإقالة رئي�س الدولة يف ظل ظروف
حمددة؟

7)7ال�صالحيات الرئي�سية
لل�سلطة التنفيذية

•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية بحق ح�صري يف �إعالن حالة الطوارئ� ،أم
ت�شارك يف ذلك هيئات �أخرى كاملجل�س الت�شريعي؟
•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية بحق ح�صري يف �إعالن حالة احلرب� ،أم ت�شارك
يف ذلك هيئات �أخرى كاملجل�س الت�شريعي؟
•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية بحق ح�صري يف منح عفو عام�/صفح� ،أم
ت�شارك يف ذلك هيئات �أخرى كاملجل�س الت�شريعي؟
•هل ت�شارك ال�سلطة التنفيذية يف عمليات �سن القوانني؟ �إذا كان اجلواب
نعم ،فهل ميكنها الت�شريع مبوجب مرا�سيم ،وما القيود التي يجب تطبيقها؟
•هل تتمتع ال�سلطة التنفيذية ب�صالحية �إ�صدار ت�شريعات يف بع�ض املجاالت
وحتى ح�صر ًيا؟
• هل يحق لل�سلطة التنفيذية نق�ض م�شاريع القوانني؟ �إذا كان اجلواب نعم،
فهل هو نق�ض �إيقايف فح�سب� ،أم �أن الأمر يتطلب موافقة الغالبية العظمى
من املجل�س الت�شريعي لتجاوزالنق�ض الرئا�سي� ،أم �أنه نق�ض مطلق يف بع�ض
الق�ضايا؟
•هل يحق لل�سلطة التنفيذية الت�شكيك يف د�ستورية م�شروع القانون قبل �إقراره؟

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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5)5ال�صالحيات
امل�ؤ�س�سية لل�سلطة
التنفيذية

•هل ميتلك رئي�س ال�سلطة التنفيذية �صالحية حل املجل�س الت�شريعي؟ �إذا كان
اجلواب نعم ،يف ظل �أي ظروف؟

كلمات أساسية
ال�سلطة التنفيذية اجلماعية ،ال�سلطة التنفيذية املزدوجة ،الف�صل الر�أ�سي ل�صالحيات ال�سلطة التنفيذية،
االعتماد امل�ؤ�س�سي.
مصادر إضــافية
•مبادرة بناء ال�سالم
><http://www.peacebuildinginitiative.org/index.cfm?pageId=1759

يوفر هذا املوقع نظره معمقةعن ق�ضايا احلكم والدميقراطية يف دول ت�سعى لبناء ال�سلم بعد النزاع،ويناق�ش
تعاريفوق�ضايا مفاهيمية تتعلق مبفاهيم الدميقراطية ،واحلكم ،و�سيادة القانون .كما يبحث يف �سبل حتول نظام
احلكم الدميقراطي خالل العقدين الأخريين �إىل �إطار �سيا�سي رئي�سي لإدارة مرحلة بعد النزاع و�إر�ساء قواعد
ال�سالم ،ويحوي نقا�شات خا�صة بالد�ساتري.
•�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
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.
•معهد الفدرالية
><http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0

ُيعد هذا املعهد الذي ي�ضم باقة من املتخ�ص�صني الأكادمييني مبثابة مركز لإجراء الأبحاث يركز على الفدرالية
والتنوع الثقايف .ويوفر موقعه الإلكرتوين مركزًا دول ًيا للأبحاث واال�ست�شارات يركز على �إر�ساء قواعد ال�سلم يف
جمتمعات متعددة الثقافات.
•مركز جنيف للإدارة الدميقراطية للقوات امل�سلحة
><http://www.dcaf.ch/

هو منظمة دولية تدعم عمليات تطوير قوى الأمن والتي تخ�ضع للم�ساءلة �أمام الدولة واملواطنني .وي�ضم هذا
املوقع عددًا من املن�شورات ،منها ورقة �سيا�سات تناق�ش حالة الطوارئ – «حماية الدميقراطية؟ حتليل مقارن
ل�سلطات الطوارئ يف �أوروبا» (.)2009
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><http://www.ndi.org/

هو منظمة دولية غري ربحية وال تنتمي �إىل حزب �سيا�سي ،بل 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.
•موقع النظام �شبه الرئا�سي
><http://www.semi presidentialism.com/The_Semi-presidential_One/Blog/Blog.html

ين�شر هذا املوقع �آراء اخلبري ال�سيا�سي روبرت �إجلي عن الأنظمة واحلكومات �شبه الرئا�سية.
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•املعهد الدميقراطي الوطني

مسرد املصطلحات
Administrative decentralization: The
degree of autonomy that governmental
subunits possess relative to the central
government in running governmental
affairs.
Forms
of
administrative
decentralization are, for example, deconcentration, delegation and devolution.

 م�ستوى اال�ستقالل الذي:الالمركزية الإدارية
تتمتع به الوحدات الفرعية احلكومية يف عالقتها
.باحلكومة املركزية يف �إدارة ال�ش�ؤون احلكومية
وتت�ضمن �أ�شكال الالمركزية الإدارية الق�ضاء على
.تركيز ال�سلطات وتفوي�ض ال�سلطات ونقل ال�سلطات

Branches of government: Different
sections of authority and power within the
institutional design of a state. Traditionally
there are three different branches with
distinct powers in a modern state
(executive, legislative and judicial).

 الأق�سام املختلفة لل�سلطة يف الت�صميم:فروع احلكم
 هناك ثالثة فروع، وتقليد ًيا.امل�ؤ�س�سي لدولة معينة
خمتلفة ذات �صالحيات متمايزة يف الدولة احلديثة
.)(تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية

Collegial presidency: A system with
more than one person involved in running
presidential affairs, often used as a way to
accommodate diverse groups.

 نظام ي�شارك فيه �أكرث من:الرئا�سة اجلماعية
 وي�ستخدم يف،�شخ�ص يف �إدارة ال�ش�ؤون الرئا�سية
.�أغلب الأحوال كو�سيلة ال�ستيعاب جمموعات متنوعة

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

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

Delegation: A mechanism under which
the central government refers decision
making and administrative responsibilities
for various public functions to other levels
of government on a revocable basis. The
degree of supervision varies and might
include substantial central control, or
might fully allocate the administration
and implementation of policy to subunits.

 �آلية تنقل احلكومة املركزية مبوجبها:التفوي�ض
بع�ض �سلطات اتخاذ القرار وامل�س�ؤوليات الإدارية
لوظائف عامة خمتلفة �إىل م�ستويات �أخرى من
 ويتنوع م�ستوى.احلكومة على �أ�سا�س قابل للإلغاء
الرقابة وقد يت�ضمن درجة كبرية من ال�سيطرة
املركزية �أو رمبا يعهد ب�إدارة وتنفيذ ال�سيا�سة ب�شكل
.كامل �إىل الوحدات الفرعية

Devolution: The strongest form of
decentralization that involves the transfer
or shift of a portfolio of authority to
regional or local governments.

 �أقوى �أ�شكال الالمركزية ويت�ضمن:نقل ال�سلطات
نقل �أو حتويل جمموعة من ال�سلطات �إىل حكومات
.�إقليمية �أو حملية

Dual executive: A system with both a
President and a Prime Minister.

رئي�سا
ً  نظام ي�ضم:النظام التنفيذي املزدوج
.ورئي�سا للوزراء
ً للجمهورية
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Executive branch: The
executive
branch is one of the three branches of
government. Its main task is to implement
the laws.

. �أحد الفروع الثالثة للحكم:الفرع التنفيذي
.ومهمته الرئي�سية تنفيذ القوانني

Fiscal decentralization: The extent to
which governmental subunits are able to
undertake fiscal responsibilities, such as
revenue-raising and spending.

 مدى قدرة الوحدات احلكومية:الالمركزية املالية
الفرعية على تويل م�س�ؤوليات مالية كتوليد الإيرادات
.والإنفاق

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

Horizontal separation of authority:
A measure that explores options for deconcentrating power, either within one
branch of government (for example, a
collegial presidency in the executive
branch or a second chamber in the
legislature) or between branches of
government at the national level.

 �إجراء يدر�س خيارات:الف�صل الأفقي لل�سلطات
نزع مركزية ال�سلطات �سواء يف فرع واحد من احلكم
(رئا�سة جماعية يف الفرع التنفيذي �أو غرفة ثانية
يف الهيئة الت�شريعية على �سبيل املثال) �أو بني فروع
.احلكومة على امل�ستوى الوطني

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

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

 قدرة الفرع التنفيذي:الت�شريع مبوجب مرا�سيم
 وتظهر �إما يف �صورة �سلطات،على �صياغة قانون
مفو�ضة من الهيئة الت�شريعية �أو �سلطات د�ستورية
 ويف احلالة الأوىل تتحكم ال�سلطة الت�شريعية.�أ�صيلة
نف�سها يف تفوي�ض هذه ال�سلطات ويجوز لها �إلغا�ؤه يف
.�أي وقت
 وفيها ي�شارك املواطنون يف:الإقالة املختلطة
خطوة واحدة فقط من خطوات عملية الإقالة �إما
.ب�إطالقها �أو البت فيها باال�ستفتاء

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

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

 مدى قدرة الوحدات:الالمركزية ال�سيا�سية
احلكومية الفرعية على تنفيذ وظائف �سيا�سية للحكم
.مثل التمثيل

Presidential system: The institutional
design of the government in which the head
of state and the head of government are
typically the same individual who is directly
elected by the people for a fixed term.

 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

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

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

 توزيع �سلطات الدولة بني خمتلف:ف�صل ال�سلطات
فرعا معي ًنا للحكم من
ً الفروع والفرقاء بطريقة متنع
.ممار�سة �سلطات ممنوحة ح�ص ًرا �إىل فرع �آخر

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

Vertical separation of authority:
A measure that explores options for
allocating power among various levels
of government through different forms of
decentralization.

 �إجراء يدر�س خيارات:الف�صل الر�أ�سي لل�سلطات
توزيع ال�سلطات بني خمتلف م�ستويات احلكم من
.خالل �أ�شكال خمتلفة من الالمركزية

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

 قدرة م�س�ؤول �أو جهة على منع �أو �إعاقة:حق النق�ض
.�أو ت�أخري اتخاذ قرار �أو �سن ت�شريع
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Veto players: Political actors and
institutions, such as second legislative
chambers, or presidents, that have the
ability to veto, for example, legislative
action.
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، 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

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�سييتني 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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تصميم السلطة التشريعية

ماركو�س بوكنفورديه

تظهر 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).

امل�صادر اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حول بناء الد�ساتري
دليل عملي لبناء الدساتري
© جميع احلقوق حمفوظة للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات2011 ،
ال يرتبط هذا الإ�صدار ب�أي م�صالح وطنية �أو �سيا�سية خا�صة .والآراء الواردة �ضمن هذا الإ�صدار ال تعرب
بال�ضرورة عن �آراء امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات �أو جمل�س �إدارتها �أو جمل�س الدول الأع�ضاء التابع
لها �أو �آراء اجلهات املانحة لها.
يتعني تقدمي طلبات احل�صول على ت�صريح ب�إعادة �إ�صدار هذا الإ�صدار كلي ًا �أو جزئي ًا �إىل:
International IDEA
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

الت�صميم� :شركة تربو ديزاين ،رام اهلل
ت�صميم الغالف� :شركة تربو ديزاين ،رام اهلل
ر�سومات الغالف� :شريف �سرحان
الرقم املعياري الدويل للكتاب978-91-87729-49-2 :

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

1

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.

 ) 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.

دليل عملي لبناء الد�ساتري
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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

17

 ) 3خيارات الت�صميم امل�ؤ�س�سي

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.

20

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

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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 ) 3خيارات الت�صميم امل�ؤ�س�سي

عموما حتدد و�ضع الإقالة:
وثمة عنا�صر ثالثة رئي�سية ً

 )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.
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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.

 )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.
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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.
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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

41

دليل عملي لبناء الد�ساتري

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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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 القضائية

 ) 1مقدمة وملحة عامة
يتناول هذا الف�صل دور ال�سلطة الق�ضائية يف �إطار الدميقراطية الد�ستورية من خالل درا�سة موا�ضيع محُ ددة
ذات �صلة بتخ�صي�ص وتوزيع �صالحيات الق�ضاء يف الدول التي تعاين من انق�سام عميق .والوظيفة الأكرث �أهمية
لل�سلطة الق�ضائية هي الف�صل يف املنازعات و�إقامة العدل من خالل تطبيق القانون يف احلاالت املعرو�ضة �أمامها.
ويتطلب تطبيق القانون واحلفاظ على �سيادته (انظر � ً
أي�ضا الف�صل الثاين من هذا الدليل) ت�صميم الأنظمة
والهيئات الق�ضائية بطريقة ت�ضمن عدالة غري متحيزة ومتوفرة للجميع .وال ي�شتمل هذا الف�صل على مناق�شة
�شاملة ومتكاملة الأركان جلميع جوانب ال�سلطة الق�ضائية ،غري �أنه يركز على ثالثة جوانب رئي�سية تت�ض ّمنها
الد�ساتري� :صالحيات الق�ضاء مبا يف ذلك املراجعة الد�ستورية؛ وا�ستقاللية الق�ضاء؛ والتعددية القانونية.
تعهد الد�ساتري يف كثري من الأحيان �إىل ال�سلطة الق�ضائية بتنفيذ وتطبيق ال�ضمانات الد�ستورية كجزء من دورها
يف �إقامة العدل ،الأمر الذي ي�ستلزم �أحيا ًنا الإ�شراف على اجلهات والهيئات والعمليات احلكومية .على �سبيل
املثال ،تُخ َّول معظم ال�سلطات الق�ضائية �صالحيات حمددة للمراجعة الد�ستورية مت ِّكنها من مراجعة �أفعال
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية للت�أكد من امتثالها لأحكام يعد ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية فر�صة هامة للقائمني على
الد�ستور .ومن خالل هذه املراجعة الد�ستورية ت�ستطيع الد�ساتري حلماية الد�ستور و�ضمان الرقابة عليه .يف الوقت
ال�سلطة الق�ضائية فر�ض رقابة د�ستورية على الهيئات نف�سه ،يتطلب ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية ،كغريها من فروع
احلكم ،درا�سة مت�أنية للتوازن املنا�سب بني �صالحيات هذه
ال�سيا�سية يف الدولة .غري �أن الق�ضاء ناد ًرا ما يكون كلي
الفروع.
القدرة :فمعظم الأنظمة الد�ستورية يق ّيد ا�ستقالليته بدرجة
ما عرب منح �سلطات احلكم الأخرى درجة من الت�أثري على
تكوينه ووظائفه .ولهذا ال�سبب ،يعد ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية فر�صة هامة للقائمني على الد�ساتري حلماية
الد�ستور و�ضمان الرقابة عليه .يف الوقت نف�سه ،يتطلب ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية ،كغريها من فروع احلكم،
درا�سة مت�أنية للتوازن املنا�سب بني �صالحيات هذه الفروع.
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فر�صا
وباملثل ،يربز الت�صميم الداخلي لل�سلطة الق�ضائية ،ال�سيما التج�سيد العملي لنظام قانوين متعددً ،
وحتديات فريدة .ويجب �أن حتتل عملية �سري بناء الد�ستور –�أي ظروف الأمة وتاريخها– �صلب عملية ت�صميم
ال�سلطة الق�ضائية.
تتناول الفقرات التالية مخُ تلف خيارات الت�صميم الد�ستوري لل�سلطة الق�ضائية ،وتلفت انتباه املمار�سني �إىل
االعتبارات الرئي�سية .فبعد مناق�شة وجيزة لهذه اخليارات ،يقوم الف�صل بتحليلها من خالل عاملني اثنني ي�شكالن
جز ًءا من الإطار التحليلي لهذا الدليل .العامل الأول هو هل مييل ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية املعني �إىل توزيع �أم
مركزة ال�صالحيات احلكومية� ،سواء يف الق�ضاء �أم يف الفروع الأخرى .والعامل الثاين هو �أنه يف حني ميكن اعتبار
تنفيذ الأحكام الق�ضائية مبثابة �ضمانة قانونية جوهرية وخط دفاع �أخري يف مواجهة التعدي على احلقوق
ال�شخ�صية ،من املهم تذكر �أن القوى ال�سيا�سية موجودة يف كافة فروع احلكم و�أق�سامه .وعلى الرغم من �أن
الق�ضاة مطالبون باتخاذ القرارات �إعما ًال للد�ستور والقوانني املنبثقة منه فح�سب� ،إال �أنهم يف النهاية ب�شر،
ولديهم معتقدات وجتارب فريدة ي�ستحيل ف�صلها متا ًما عن طريقة تف�سريهم وتطبيقهم للقوانني .ولهذا يتم � ً
أي�ضا
بحث اخليارات يف الوقت نف�سه على �ضوء القوى القانونية وال�سيا�سية التي حتدد �شكل وظائف الق�ضاء وت�أثريه.
يتعني على وا�ضعي الد�ستور درا�سة �أهدافهم وظروفهم باهتمام
حتقيق هدف حمدد  -ا�ستقالل الق�ضاء اً
مثل  -قد
يتطلب درا�سة �أكرث عمق ًا لرتتيبات وهياكل د�ستورية �شديد من �أجل حتقيق التوازن الأمثل بني ال�سلطات .ال يقدم
منوذجا واحدً ا ميكن تطبيقه على كافة الأنظمة،
تتخطى حدود الق�ضاء .وال تعمل �أي من �سلطات احلكم هذا الف�صل
ً
بل يناق�ش عددًا من عنا�صر بناء ال�سلطة الق�ضائية ،وي�ستعر�ض
مبعزل عن ال�سلطات الأخرى.
كل منها .عالوة على ذلك ،ينبغي على وا�ضعي
فوائد وتكاليف ٍ
الد�ساتري ،عند تفكريهم بال�سلطة الق�ضائية �أن يتذكروا �أنه على الرغم من �أن املبادئ املعرو�ضة هنا قد تكون
مفيدة� ،إال �أن حتقيق هدف حمدد  -ا�ستقالل الق�ضاء مث ًال  -قد يتطلب درا�سة �أكرث عمق ًا لرتتيبات وهياكل
د�ستورية تتخطى حدود الق�ضاء .وبعبارة �أخرى ،ال تعمل �أي من �سلطات احلكم مبعزل عن ال�سلطات الأخرى.
أحكاما د�ستورية متنح الق�ضاء �صالحيات �صريحة .من املهم مالحظة �أن عدم
ومعظم الأمثلة الواردة تناق�ش � ً
وجود ن�ص �صريح يحدد �سلطات الق�ضاء يف الد�ستور ال يعني بال�ضرورة �أنه ال يتمتع بال�صالحيات املطلوبة
التي يخولها الد�ستور .ويجوز تكري�س هذه ال�سلطات مبوجب قانون� ،أو ميكن ا�ستنباطها من ال�سوابق الق�ضائية،
ال�سيما يف الدول التي تتبنى القانون العام .على �سبيل املثال ،ال تتطرق بع�ض الد�ساتري للمراجعة الق�ضائية ب�شكل
مبا�شر ،غري �أن ال�سلطة الق�ضائية متار�سها وتعد ممار�ستها هذه �صحيحة د�ستور ًيا .ففي ق�ضية «ماربوري �ضد
مادي�سون» 1ال�شهرية ،ق�ضت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة بجالء بد�ستورية املراجعة الق�ضائية (وت�سمى يف
�أماكن �أخرى املراجعة الد�ستورية) باعتبارها نتيجة منطقية لتوزيع ال�صالحيات بالد�ستور.
وبالتايل ،ال يتعني على وا�ضعي الد�ساتري فقط توخي احلذر يف درا�سة الأحكام والن�صو�ص الواردة �صراح ًة يف
الد�ستور بل �أي�ض ًا يف درا�سة املمار�سات والتقاليد وال�سوابق التي يحتمل �أن تكون مقبولة �أو مت�سامح معها ،ف�ض ًال
عن النتائج املحتملة املرتتبة على الرتتيبات واملبادئ املن�صو�ص عليها يف الد�ستور .ال تعمل الن�صو�ص الد�ستورية
ب�شكل منعزل ،بل تتفاعل مع الأحكام الد�ستورية الأخرى وم�صادر القانون الأخرى والظروف التاريخية وال�سيا�سية
ذات ال�صلة يف جمتمع معني .ومن املرجح �أن ت�ساعد التقاليد والأعراف املجتمعية ،ف�ض ًال عن م�صادر القانون
الأخرى  -كالقانون الو�ضعي ،والقانون العام ،والعرف �أو املمار�سة  -على تو�ضيح معنى �أحكام د�ستورية خا�صة
وتعزيز فهمها وتطبيقها.
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ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية

الإطار رقم ( :)1ال�سلطة الق�ضائية� :أفكار رئي�سية
yال�سلطة الق�ضائية هي عادة فرع احلكم الذي يف�سر القانون ،ولي�س �سنه �أو �إلزام تنفيذه .وميكن �أن
ت�شمل هذه الوظيفة ،يف الد�ساتري احلديثة� ،صالحيات كثرية ،غري �أن وظيفة الق�ضاء هي بالأ�سا�س
ت�سوية النزاعات وحتقيق العدالة من خالل حتديد احلقائق ومن ثم تطبيق القانون القائم على تلك
احلقائق.
yتعترب املراجعة الد�ستورية حجر زاوية ال�سلطة الق�ضائية يف معظم الدميقراطيات احلديثة .وهذا
يقت�ضي �ضمان �أن تكون قوانني و�إجراءات احلكم متوافقة مع ال�ضمانات الد�ستورية� ،سواء فيما
يتعلق ب�سلطات احلكم� ،أو هيكل احلكم� ،أو الف�صل بني ال�سلطات – �أو حتديد املمار�سات املحظورة
كانتهاك احلريات الفردية املعرتف بها يف الد�ستور� .إن مدى �صالحيات املراجعة الد�ستورية ف�ض ًال
عن �إ�شراك �سلطات احلكم الأخرى يختلف ب�شكل وا�سع.
yمتار�س ال�سلطات الق�ضائية احلديثة � ً
أي�ضا عددًا من ال�صالحيات الأخرى ،كثري منها ي�شكل �إما
رقابة على �سلطات احلكم الأخرى �أو �آليات �إ�شرافية �أخرى ،والتي قد ت�شمل �صالحيات كالقدرة على
مراقبة وتنظيم االنتخابات وتكوين الأحزاب ال�سيا�سية.
yيعترب احلفاظ على ا�ستقالل الق�ضاء �أم ًرا بالغ الأهمية للحفاظ على �سيادة القانون ول�ضمان �سالمة
عمل وحيادية نظام املحاكم .يف الوقت نف�سه ،ينبغي �أن تعمل الد�ساتري � ً
أي�ضا على ت�شجيع نظام
ق�ضائي يت�سم بال�شفافية وامل�ساءلة .يجب �أن ي�سعى ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية �إىل احلفاظ على
التوازن بني هذه القيم املتناف�سة �أحيا ًنا .ميكن �أن ي�شمل ت�صميم هذه القيم تعزيز الو�ضوح واالت�ساق
يف الإجراءات واملعايري الق�ضائية ،احلق يف عقد جل�سات ا�ستماع علنية� ،إتاحة الو�صول �إىل املعلومات
الق�ضائية ،ف�ض ًال عن حتديد الآليات امل�ستخدمة يف الرقابة على ممار�سات الق�ضاء ،مثل تطبيق
نظام ا�ستئناف فعال ،والرقابة من قبل ال�سلطات الأخرى يف �شكل �إجراءات التعيني والعزل .يعترب
الظرف الذي يتم فيه �إعداد الد�ستور عاملاً �أ�سا�سي ًا يف حتديد الآليات القادرة على حتقيق مثل هذا
التوازن بنجاح.
yت�شجع التعددية القانونية على ا�ستخدام �أنظمة قانونية عديدة يف �ضوء نظام د�ستوري واحد .بعبارة
�أخرى ،ت�سهل التعددية القانونية دمج الأنظمة والقواعد القانونية القائمة يف النظام الد�ستوري
وتف�ضي �إىل توفري اال�ستقاللية القانونية لل�سكان الأ�صليني واجلماعات الدينية .ال تزال التعددية
القانونية تثري بع�ض الت�سا�ؤالت الهامة ب�ش�أن نطاق الوالية الق�ضائية لكل نظام ،وكذلك الت�سل�سل
الهرمي القانوين للأنظمة يف �ضوء النظام الد�ستوري .وتربز التعددية القانونية بع�ض التحديات
اخلا�صة املتعلقة بتطبيق احلقوق الد�ستورية يف جميع الأنظمة القانونية املعمول بها.
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 )2صالحيات السلطة القضائية

الوظيفة الرئي�سية للمحاكم هي تطبيق القانون ب�إن�صاف وجترد يف النزاعات املرفوعة �أمامها .ترتبط هذه
ً
ارتباطا وثي ًقا با�ستقرار و�شرعية ال�سلطة الق�ضائية والنظام الد�ستوري .واحلياد والنزاهة �أمران بالغا
الوظيفة
الأهمية�،إذ �أن الق�ضاة مطالبون بدرا�سة الق�ضايا والبت فيها دون الإخالل بالوقائع املعرو�ضة �أمامهم ،وبعدئذٍ
تطبيق القانون ب�إن�صاف وحيادية بغ�ض النظر عن االنتماءات ال�سيا�سية �أو التف�ضيالت ال�شخ�صية .وال تف�ضي
احليادية والنزاهة فقط �إىل توفري �أق�صى قدر ممكن من �إقامة العدالة و�إحقاق احلق يف النزاع املنظور ،بل ت�ؤدي
أي�ضا �إىل بناء ج�سور من امل�صداقية والثقة بالق�ضاء كم�ؤ�س�سة .حتدد احليادية والنزاهة � ً
� ً
أي�ضا املعايري التي يلتزم
بها الق�ضاة يف �أداء مهامهم الأخرى ،مبا يف ذلك ،دورهم بالغ الأهمية يف حماية الد�ستور.
يف الوقت نف�سه ،الق�ضاة ب�شر ،وقد ُي�صدر قا�ضيان نزيهان ُح ْك َمني خمتلفني على الرغم من وجود احلقائق ذاتها.
وقد يتطلب تطبيق القانون على جمموعة فريدة من احلقائق لت�سوية نزاع �أو الف�صل يف ق�ضية تف�سري القانون
�أو التحقيق فيما يتطلبه القانون حتديدً ا يف مثل هذه احلاالت اخلا�صة �أو رمبا غري املتوقعة .وبالتايل تنطوي
م�س�ؤولية تطبيق القانون على درجة من ال�سلطة يف حتديد معناه .وعلى الرغم من حتمية ال�سماح بدرجة من
العمل الإبداعي «اال�ستنباط»� ،إال �أنه ال يجب �أن يكون مطل ًقا ب�أي
الوظيفة الرئي�سية للمحاكم هي تطبيق القانون
حال من الأحوال .وقد ي�سهم ا�ستخدام بع�ض الآليات الأخرى،
ب�إن�صاف وجترد يف العديد من النزاعات املرفوعة
ً
ارتباطا وثي ًقا
مثل �أنظمة اال�ستئناف والطعون ،القوانني املف�صلة �أو ال�سوابق �أمامها .وترتبط هذه الوظيفة
الق�ضائية يف ق�ضايا �سابقة ،يف تهدئة وقع العمل الإبداعي با�ستقرار و�شرعية ال�سلطة الق�ضائية والنظام
«اال�ستنباط» وي�ساعد يف احلفاظ على االت�ساق يف تطبيق القانون الد�ستوري .احلياد والنزاهة �أمر بالغ الأهمية.
يف �شتى جماالت ال�سلطة الق�ضائية.
مع ذلك،يعد تف�سري وتطبيق القوانني من ال�صالحيات الأ�سا�سية لل�سلطة الق�ضائية ،وهي هامة � ً
أي�ضا لإر�ساء
مبد�أ �سيادة القانون ،الذي يتطلب � -إىل جانب �أمور �أخرى  -امل�ساواة �أمام القانون ،والعدالة يف تطبيق القانون،
وكذلك توفري كافة �أدوات حتقيق العدالة كتفعيل املحاكم .كما �أن فعاليات تطبيق القانون مت�س � ً
أي�ضا �صميم
�أعمال كافة الإدارات احلكومية ،وخا�صة يف العملية الت�شريعية .وتعترب ال�سلطة الق�ضائية �إحدى �سلطات احلكم
الثالث ،بالإ�ضافة �إىل دورها اليومي يف الإ�شراف على حتقيق العدالة .ومينح الد�ستور ال�صالحيات لل�سلطة
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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الق�ضائية وغريها من الإدارات كجزء من ت�صميم هدفه حتقيق نظام حكم فعال .بنا ًء على ذلك ،ترتبط ال�سلطة
الق�ضائية بعالقات مع غريها من ال�سلطات الأخرى .فهي تراقب �أن�شطة تلك ال�سلطات؛ كما �أن تلك ال�سلطات
ت�شارك يف ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية بطريقة �أو ب�أخرى .وتركز الفقرات التالية من هذا الف�صل على دور الق�ضاء
يف احلفاظ على النظام الد�ستوري وعلى طريقة تداخلها وتفاعلها مع �سلطات احلكم الأخرى .كما تتناول العديد
من الأمور املتعلقة بالهيكل الداخلي لل�سلطة الق�ضائية ،ال�سيما �إمكانية تفعيل عمل املحاكم املتعددة والنظام
الق�ضائي يف ظل د�ستور واحد.
 )1-2املراجعات الدستورية
من �أهم �أدوار ال�سلطات الق�ضائية يف الع�صر احلديث الت�أكيد على
تتمتع معظم �أنظمة ال�سلطة الق�ضائية ب�شكل
من �أ�شكال ال�سلطة يخول لها مراجعة الأن�شطة االلتزام بال�ضمانات الد�ستورية .وال�سلطة الق�ضائية تنفذ هذا الدور
الت�شريعية والتنفيذية للت�أكد من امتثالها عن طريق �إجراء املراجعة الد�ستورية،املعروفة � ً
أي�ضا باملراجعة
للد�ستور.
الق�ضائية .تتخذ عملية املراجعة الد�ستورية العديد من الأ�شكال وقد
ت�شمل ا�ستخدام العديد من �آليات الرقابة املختلفة ،لكن هدفها واحد
يف جميع الواليات الق�ضائية – وهو االلتزام باملبادئ والأحكام الد�ستورية يف مواجهة �أي ت�شريعات �أو قوانني �أو
�إجراءات حكومية قد تتعار�ض معها .ومن خالل �إجراءات املراجعة الد�ستورية ،تعمل املحاكم القائمة على تقييم
الت�شريعات وغريها من الإجراءات احلكومية ل�ضمان التزامها بالد�ستور .لو تعار�ضت الت�شريعات �أو الإجراءات
مع الد�ستور ،حتكم املحكمة بعدم �صحتها .يف العموم ،يعترب القانون الد�ستوري مبثابة القانون الأعلى ،والذي
متتثل له كافة القوانني الأخرى والقرارات احلكومية .ومن خالل م�شاركتها باملراجعات الد�ستورية ،تنفذال�سلطة
الق�ضائية هذه الرتاتبية .وبينما تفو�ض الد�ساتري عادة �سلطة �سن القوانني �إىل املجل�س الت�شريعي ،يلتزم الأخري
بعدم مترير قوانني تتعار�ض مع الأحكام واملبادئ الد�ستورية �أو تتجاهلها .فاملراجعات الد�ستورية هي الآلية
التي ميكن من خاللها حماية وتطبيق الد�ستور .وهي و�سائل متنح القوة للأحكام الد�ستورية وحتول دون اتخاذ
�إجراءات تخرقها.
 )1-1-2ما الذي يمكن مراجعته؟
ت�شمل املراجعات الد�ستورية �أنواع ًا خمتلفة من القوانني .فهي يف امل�ستوى الأ�سا�سي ت�سمح لل�سلطات الق�ضائية
بالتحقق من توافق الت�شريعات مع متطلبات الد�ستور .من ناحية ثانية ،متتد هذه املراجعات عادة �إىل درا�سة
قوانني و�إجراءات �أخرى كالقرارات الإدارية والقوانني التنفيذية .فعلى �سبيل املثال ،ت�سمح بع�ض الد�ساتري
ب�إجراء رقابة ق�ضائية على القوانني التي تتم �صياغتها مبوجب اتفاقيات دولية  .2وقد تتخطى املراجعات
الد�ستورية الت�شريعات الوطنية لت�شمل قوانني اعتمدتها م�ستويات �أدنى من احلكومة .ففي جنوب �إفريقيا ،امتدت
ال�صالحيات الرقابية للمحكمة العليا وفق ًا لد�ستور  1996لت�شمل كافة م�ستويات احلكومة ،مبا يف ذلك د�ساتري
املحافظات ،والتي يجب �أن متتثل � ً
أي�ضا للد�ستور القومي  .3وباملثل ،متلك املحكمة الد�ستورية ال�صربية ،مبوجب
الد�ستور� ،صالحية مراجعة القوانني العامة للأقاليم املتمتعة بحكم ذاتي ووحدات احلكم املحلي ،بغر�ض الت�أكد
من امتثالها للد�ستور .4
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�أخ ًريا ،ميكن �أن يخول وا�ضعو الد�ساتري لل�سلطة الق�ضائية �سلطة مراجعة جتاوزات احلكم ولي�س ممار�ساته.
ففي �أوغندا مث ًال ،متلك حمكمة اال�ستئناف ،القائمة ب�أعمال املحكمة الد�ستورية ،مثل هذه ال�سلطة .ومتنح املادة
 8 )3(137الأفراد حق تقدمي التما�س للمحكمة ب�ش�أن �أي «فعل �أو جتاوز يرتكبه �أي فرد �أو �سلطة» ويتعار�ض مع
الد�ستور .و�إذا اعترب االلتما�س م�ستند ًا �إىل �أ�س�س �سليمة ،تعمل املحكمة على رد احلق �إىل ن�صابه.
 )2-1-2من الذي يقوم باملراجعة؟
ً
ارتباطا وثي ًقا،
يختلف نطاق املراجعة الد�ستورية بني بلد و�آخر ،وكذلك العمليات التي تت�ضمنها .وترتبط املراجعة
و�إن مل يكن �صارم ًا ،بنوع املحاكم املن�ش�أة مبوجب الد�ستور وكذلك بالنظام القانوين املعمول به .ويختلف «النموذج
متاما عن «النموذج الأوروبي للمراجعة الد�ستورية» من ناحية متكني امل�ؤ�س�سات
الأمريكي للمراجعة الق�ضائية» ً
املُختلفة من امل�شاركة يف املراجعة الد�ستورية .ففي النموذج الأمريكي ،تعتربامل�شاركة يف املراجعة الد�ستورية من
�صلب اخت�صا�ص جميع حماكم النظام الق�ضائي .بعبارة �أخرى ،حتى املحاكم الأدنى يجوز لها �إ�صدار حكم ب�أن
قانون ًا �أو �إجراء ًا حكومي ًا معين ًا يخالف الد�ستور .ولإ�صدار مثل هذا احلكم ،يتعني على املحكمة البت يف الق�ضية
مبا يتما�شى مع متطلبات الد�ستور ورف�ض تطبيق القانون مو�ضوع الق�ضية ا�ستنادًا �إىل �أ�س�س د�ستورية.
ومع �أن هذه الأحكام خا�ضعة لال�ستئناف ،يتم تنفيذ �شكل
من �أ�شكال املراجعة الد�ستورية .ويف العادة ،ترتبع املحاكم
العليا ،كمحكمة اال�ستئناف ،على قمة نظام املراجعة ويكون
لها القول الف�صل بخ�صو�ص د�ستورية القوانني املطعون عليها.
يف النموذج الأمريكي ،تنظر املحاكم الأدنى غالبية الق�ضايا
الد�ستورية وتف�صل فيها ،لأن معظم املحاكم العليا ال تنظر �إال
يف ن�سبة �ضئيلة من الطعون الد�ستورية املرفوعة .ينطوي د�ستور ا�ستونيا  -ود�ساتري �أخرى – على �شكل من
�أ�شكال املراجعة الق�ضائية التي تخول للمحاكم الأدنى الف�صل يف ق�ضايا د�ستورية .9وي�سمح د�ستور الربتغال
� ً
أي�ضا للمحاكم الأدنى بامل�شاركة يف املراجعة ،على الرغم من �أنه يتبنى نظام املحكمة الد�ستورية  .10وميكن

يف بع�ض الدول ،حتى املحاكم الأدنى يجوز لها �إ�صدار حكم
ب�أن قانون ًا �أو �إجراء ًا حكومي ًا معين ًا يخالف الد�ستور،
على الرغم من �أن هذه الأحكام خا�ضعة لال�ستئناف .ويف
دول �أخرى ،يتم ف�صل املراجعة الد�ستورية وظيفي ًا عن
ال�سلطة الق�ضائية التي تعمل ب�شكل طبيعي.

دليل عملى لبناء الد�ساتري

7

� )2صالحيات ال�سلطة الق�ضائية

ميكن �أن تقوم ال�سلطة الق�ضائية � ً
أي�ضا مبراجعة الأن�شطة التي متار�سها �سلطات احلكم التنفيذية والت�شريعية
والتي تثري ت�سا�ؤالت حول توزيع وتق�سيم ال�سلطات املن�صو�ص عليه يف الد�ستور .وال تهدف املراجعات الد�ستورية
من هذا النوع �إىل ت�سوية النزاعات بني الأطراف اخلا�صة فح�سب ،بل �أي�ض ًا بني فروع وهيئات احلكم ،بغر�ض
حتديد اخت�صا�صات �سلطات احلكم املختلفة ،مبا يف ذلك �صالحيات ال�سلطة الق�ضائية ذاتها .متلك املحكمة
الد�ستورية يف كوريا اجلنوبية ،وبلدان �أخرى غريها،
ال يقت�صر نطاق املراجعات الد�ستورية على تقييم امتثال
5
�سلطة مراجعة توزيع ال�سلطات بني فروع احلكم  .وقد الت�شريعات للمتطلبات الد�ستورية ،بل ميتد لي�شمل مراجعة
متلك املحكمة � ً
أي�ضا �سلطة مراجعة توزيع ال�سلطات بني القوانني واملمار�سات الأخرى ،وتق�سيم ال�سلطات بني م�ستويات
م�ستويات احلكم املختلفة ،على �سبيل املثال بني احلكومة احلكم املختلفة ،ومن املمكن �أن تهتم مبراجعة جتاوزات
احلكومة ولي�س �أن�شطتها.
املحلية واحلكومة الوطنية .ومينح د�ستور الكامريون
لل�سلطة الق�ضائية �صالحية ت�سوية النزاعات التي تن�ش�أ
6
بني الدولة واملقيمني فيها ،ف�ض ًال عن النزاعات التي تن�ش�أ بني املواطنني �أنف�سهم  .وت�سمح د�ساتري الهند وماليزيا
واملك�سيك ونيجرييا ودول �أخرى مبراجعة توزيع ال�سلطات بني م�ستويات احلكم املختلفة .7

اعتبار متكني املحاكم الأدنى من امل�شاركة يف املراجعة على �أنه توزيع ل�صالحية املراجعة الد�ستورية عرب ال�سلطة
الق�ضائية (انظر �أي�ضا الف�صل  7من هذا الدليل ،ب�ش�أن الالمركزية) .ومع ذلك ،يقت�ضي الأمر يف نهاية املطاف
�أن تكون الأحكام ال�صادرة عن كافة املحاكم متوافقة مع الد�ستور ،وبالتايل ح�صر �سند �أحكامها ب�سلطة مركزية
– �أال وهي الد�ستور نف�سه .ومن مزايا منوذج املراجعة الأمريكي �إمكانية الطعن يف احلكم .فاملحاكم العليا
والدنيا على حد �سواء تنظر يف الق�ضايا وتزن د�ستوريتها قبل �إ�صدار احلكم النهائي .وت�ستغرق هذه العملية بع�ض
الوقت ،وهو ما ي�شكل عائ ًقا .ففي هذا النموذج ،قد ي�ستغرق و�صول امل�س�ألة الد�ستورية �إىل املحكمة العليا و�إ�صدار
حكم نهائي �سنوات عدة .وقد يف�ضي الأمر � ً
أي�ضا �إىل ت�ضارب وتباين حلني تو�صل املحكمة العليا �إىل حكم نهائي،
حيث �أن املحاكم الأدنى قد تكون �أ�صدرت بالفعل �أحكام ًا خمتلفة يف الق�ضايا نف�سها.
يف�صل النموذج الأوروبي املراجعة الد�ستورية وظيف ًيا عن �صالحيات ال�سلطة الق�ضائية التي تعمل ب�شكل طبيعي .ففي
هذا النموذج ،متار�س املحكمة الد�ستورية �صالحيات ق�ضائية ح�صريةعلى كافة الدعاوى الد�ستورية .وي�ؤكد بع�ض
اخلرباء �أن نظام ًا كهذا ،يخول �سلطة املراجعة الد�ستورية لهيئة خارج �إطار ال�سلطة الق�ضائية العادية ،يحافظ ب�شكل
�أف�ضل على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات .ويف �ضوء هذا املفهومُ ،ينظر �إىل املحكمة الد�ستورية باعتبارها هيئة رقابية
منف�صلة عن كافة �سلطات احلكم الثالث ويناط بها مهمة وحيدة هي ت�أييد مقت�ضيات الد�ستور .لذلك ،من الناحية
النظرية ،ال يعطي هذا النظام لأي �سلطة تفوق ًا بارز ًا على ال�سلطات الأخرى ،وبالتايل يحافظ على ف�صل وا�ضح
بني ال�سلطات .عالوة على ذلك ،ال يخول النظام لأي �سلطة منفرد ًة �صالحية الف�صل يف ق�ضايا الد�ستورية .وخالف ًا
للنموذج الأمريكي ،يجمع النظام الأوروبي ال�سلطة بيد حمكمة واحدة ،بحيث ال يت�سنى لأي هيئة ق�ضائية �أخرى الف�صل
يف الق�ضايا الد�ستورية .وميكن العثور على �أمثلة ملحاكم د�ستورية تعتمد النموذج الأوروبي للمراجعة الد�ستورية يف
بنني و�أملانيا واالحتاد الرو�سي وتركيا و�أوكرانيا وغريها  .11ومتلك دول �أخرى م�ؤ�س�سات م�شابهة للمحاكم الد�ستورية
يعهد �إليها باملراجعة الد�ستورية .ويلخ�ص اجلدول ( )1مالمح كال النظامني الأمريكي والأوروبي.
اجلدول ( :)1منوذجا املراجعة الد�ستورية الأمريكي والأوروبي
منوذج املراجعة الق�ضائية «الأمريكي»
ال مركزية نظر الق�ضايا الد�ستورية :لكافة املحاكم
�صالحية �إبطال �أو رف�ض تطبيق قانون معني لعدم
د�ستوريته.
املحكمة العليا هي حمكمة اال�ستئناف العليا يف النظام
القانوين ،ولي�ست مقت�صرة عل الق�ضايا الد�ستورية فقط.
املراجعة «ملمو�سة» :يتم ممار�ستها وف ًقا لإجراءات
التقا�ضي العادية.

منوذج املراجعة الد�ستورية «الأوروبي»
مركزية املراجعة الد�ستورية :للمحكمة الد�ستورية
وحدها �صالحية �إبطال قانون ما لعدم د�ستوريته.
يقت�صر اخت�صا�ص املحكمة الد�ستورية على الف�صل
يف النزاعات الد�ستورية.
املراجعة الد�ستورية عادة ما تكون «نظرية» :جتيب
املحكمة الد�ستورية على الأ�سئلة املحالة �إليها من قبل
الق�ضاة �أو امل�س�ؤولني املُنتخبني ب�ش�أن د�ستورية قانون ما.

امل�صد:ر :بت�صرف عن �سويت �أليك�س �ستون ( :)Stone Alex ,Sweetالد�ساتري وال�سلطة الق�ضائية (�Constitutions and Judi
 ،)cial Powerيف دانييل كرماين ( :)Daniele Caramaniعلم ال�سيا�سة املقارن (� ،)Comparative Politicsأك�سفورد ونيويورك:
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يعترب توقيت املراجعة والظروف التي �ستجرى فيهاعن�صرين �إ�ضافيني ي�ؤثران على عملية املراجعة .فللقواعد
التي حتدد للمحكمة توقيت وظروف النظر يف ق�ضية د�ستورية ت�أثري كبري على تو�سيع �أو تقلي�ص �صالحيات
املراجعة الد�ستورية .وتختلف الد�ساتري يف توقيت وظروف �إن القواعد التي حتدد للمحكمة توقيت وظروف النظر
املراجعة .فبالن�سبة للتوقيت ،هناك حماكم تقيم د�ستورية يف ق�ضية د�ستورية لها ت�أثري كبري على تو�سيع �أو تقلي�ص
الت�شريعات قبل حتولها �إىل قوانني ،يف حني ال تنظر حماكم �صالحيات املراجعة الد�ستورية .بع�ض الدول ال ت�سمح
مبراجعة الت�شريعات �إال قبل حتولها �إىل قوانني؛ بينما
�أخرى يف الطعون القانونية �إال بعد �سن القانون .وي�سمح د�ستور
ت�سمح د�ساتري �أخرى باملراجعة فقط يف حالة وجود
�سريالنكا للمحكمة العليا ب�إجراء مراجعات د�ستورية ورف�ض ق�ضية خالفية محُ ددة.
الت�شريعات املعلقة (قيد الإعداد) ،لكن ال يحق لها مراجعة
القوانني بعد �صدورها .12ويرى �أن�صار املراجعة الد�ستورية
للت�شريعات قبل �صدورها �أنها تعطي يقين ًا للت�شريعات املنتظرة .من ناحية �أخرى ،ال ميكن فهم الآثار والنتائج
املرتتبة على الت�شريعات ب�شكل كلي �إال بعد تطبيقها وا�ستخدامها كقانون .لذلك ،يرى مراقبون �أن ال�سماح
مبراجعة القوانني بعد �سنها يعترب �أ�سا�سي ًا.
وعلى نحو مماثل ،تخول بع�ض الد�ساتري لل�سلطة الق�ضائية �صالحيات كبرية يف حتديد توقيت املراجعة ،بينما
تعطي د�ساتري �أخرى تلك ال�صالحية �إىل هيئات �أخرى �أو ال ت�سمح ب�إجراء املراجعة الد�ستورية �إال يف بع�ض
«الأحداث املحركة» .وتق�ضي بع�ض الد�ساتري ب�إجراء مراجعة ق�ضائية تلقائية للت�شريعات قبل اعتمادها.
فالد�ستور الفرن�سي مثلاً ي�شرتط مراجعة «القوانني امل�ؤ�س�سية» قبل �إ�صدارها ،وهي قوانني يطالبها الد�ستور
حتديدً ا ب�أن تعطي تفا�صيل �أكرب للأحكام الد�ستورية  .13وباملثل ،تقوم املحكمة الد�ستورية يف ت�شيلي مبراجعة
كافة القوانني الأ�سا�سية قبل �إ�صدارها  .14وت�شرتط د�ساتري �أخرى �أن ال يتم �إجراء املراجعة الد�ستورية �إال يف
حالة وجود ق�ضية خالفية محُ ددة .ويف بع�ض الد�ساتري ،تطبق �إجراءات املراجعة عندما ترفع دعاوى فردية
ب�شكل مبا�شر �إىل املحكمة الد�ستورية تزعم خمالفة الد�ستور  .15وتظهر هذه اخليارات الكثرية �أنه ميكن �إيجاد
عدد ال نهائي من الرتكيبات لإر�ساء قواعد املراجعة الد�ستورية .وعلى الرغم من احتمال اختالف تنفيذ تلك
العمليات بني البلدان ،ف�إن هناك ظروف تتيح املزيد من احلرية يف �إجراء املراجعة الد�ستورية ،الأمر الذي يب�سط
يد ال�سلطة الق�ضائية على الق�ضايا الد�ستورية .وكلما زاد م�ستوى احلرية والفر�صة املمنوحة لل�سلطة الق�ضائية يف
�إجراء املراجعة الد�ستورية ،كلما زادت درجة جتمع ال�صالحيات يف يدها.
وتغري الدول �صالحيات املراجعة الد�ستورية مبرور الوقت .ومن �أمثلة ذلك املجل�س الد�ستوري يف فرن�سا .ففي
املا�ضي ،مل يكن من حق هذا املجل�س التحقق من د�ستورية الت�شريعات �إال قبل توقيع الرئي�س عليها .وف�ض ًال
عن �ضيق الوقت املتاح للمراجعة ،مل تكن املحكمة تخول مراجعة �أ�شكال عديدة من الت�شريعات �إال مبوجب
مبادرة من �سلطة �أخرى – الرئي�س ،رئي�س جمل�س الوزراء ،اجلمعية الت�أ�سي�سية الوطنية �أو بطلب �ستني من
�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ �أو اجلمعية الت�أ�سي�سية الوطنية .لكن اعتبا ًرا من مار�س  ،2010بات يحق للأحزاب
والأفراد �أي�ض ًا مطالبة املجل�س الد�ستوري مبراجعة القوانني املقرر �إ�صدارها للتحقق من د�ستوريتها .16
كما تغري توقيت املراجعة تب ًعا لذلك .وف�ض ًال عن مراجعة القوانني قبل �إ�صدارها ،يجوز للمجل�س حالي ًا اال�ستماع
�إىل دعاوى ب�ش�أن د�ستورية القوانني ال�سارية .وقد عملت ال�سلطة الت�شريعية الفرن�سية على جتميع ال�صالحيات
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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 )3-1-2ظروف وتوقيت إجراء املراجعة

بيد املجل�س الد�ستوري من خالل تو�سيع نطاق ال�صالحيات املمنوحة له ب�إجراء املراجعة الد�ستورية .كما قامت
ال�سلطة الت�شريعية بجعل فرن�سا �أقرب �إىل النموذج القانوين ل�سن القوانني ،يقلل اللجوء �إىلامل�ساءلة ال�سيا�سية
لإلغاء القوانني غري الد�ستورية.
دوما مو�ضوع املراجعة الد�ستورية وظروف �إجرائها .وحتى يف حاالت الن�ص
واجلدير بالذكر �أن الد�ساتري ال تنظم ً
على املراجعة و�ضمان �إجرائها ،ال تذكر د�ساتري كثرية �سوى القليل من التعليمات ب�ش�أن تنفيذها .وباملقابل ،تن�ص
بع�ض الد�ساتري على تفا�صيل عملية املراجعة الد�ستورية مبقت�ضى القانون .وتعترب هنغاريا �أحد الأمثلة على ت�أثري
ال�سلطة الت�شريعية على عمليات املراجعة الق�ضائية :ففي حني تن�ص املادة �( 32أ) من الد�ستور الهنغاري على
ت�أ�سي�س حمكمة د�ستورية ومتكينها من ممار�سة املراجعة الد�ستورية امللزمة ،ف�إن حتديد نطاق املراجعة و�أ�شكالها
املُختلفة يتم مبوجب قانون ت�شريعي .يحدد قانون رقم  32ل�سنة  1989هذا النطاق من خالل �أحكام تف�صيلية
ب�ش�أن عدة موا�ضيع مثل القواعد الثابتة والإجرائية والتنظيمية للمحكمة الد�ستورية .17
 )4-1-2غياب املراجعة الدستورية
�أخ ًريا ،هناك دول ال متنح ال�سلطة الق�ضائية �صالحيات املراجعة الد�ستورية ،بل حتافظ على ال�سيادة
الكاملة لل�سلطة الت�شريعية ،وحتمي وت�صون ت�شريعاتها من رقابة امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة .ويف مثل هذه
الأنظمة ،وهي نادرة ،تتحمل ال�سلطة الت�شريعية� ،إىل جانب �سلطات احلكم واجلهات الر�سمية الأخرى،
م�س�ؤولية �ضمان امتثالها التام للمرا�سيم الد�ستورية .ويطبق هذا النظام مبوجب الد�ستور الهولندي الذي
ين�ص على �أنه« :ال يجوز البت �أو �إعادة النظر يف د�ستورية القوانني �أو املعاهدات من قبل املحاكم» .18
وت�سمح د�ساتري �أخرى للهيئات اال�ست�شارية بتقدمي م�ساهمات ب�ش�أن امل�سائل الد�ستورية دون مطالبة ال�سلطة
الت�شريعية االلتزام ب�آرائها .ففي فنلندا مث ًال ،ت�صدر جلنة القانون الد�ستوري تقاريرها ب�ش�أن د�ستورية
املقرتحات الت�شريعية والتزامها مبعاهدات حقوق الإن�سان وغريها من امل�سائل املعرو�ضة �أمامها .19
وحتتفظ ال�سلطة الت�شريعية ب�صالحيات �سن القوانني بغ�ض النظر عن موقف جلنة القانون الد�ستوري وبغ�ض
النظر � ً
أي�ضا عن موقف الرئي�س .ف�إذا رف�ض الرئي�س �إقرار القانون  ،يحق للربملان �إعادة امل�صادقة عليه ،ويف هذه
احلالة ي�صدر القانون دون موافقة الرئي�س .20
 )5-1-2تحليل إضايف
ي�ستخدم هذا الدليل منظار ًا حتليلي ًا يعاين درجة ميل الأحكام �أو الأنظمة الد�ستورية �إىل جتميع ال�سلطات �أو
توزيعها .وينطبق هذا النهج ب�شكل مالئم على املراجعة الد�ستورية .فهذه الأخرية تعمل على جتميع ال�سلطات بيد
ال�سلطة الق�ضائية التي يكون لها القول الف�صل يف متطلبات الد�ستور ،مبا يف ذلك ما تعنيه لل�سلطات الأخرى.
و�إىل درجة معينة ،ف�إن ال�سلطات ال�سيا�سية م�س�ؤولة �أمام الق�ضاء .ومبنظار �أو�سع ،توزع املراجعة الد�ستورية
ال�سلطات بني فروع احلكم على نح ٍو ف َعال ،بحيث ال يتمكن فرع مبفرده من ممار�سة �صالحيات �أكرث مما ينبغي
دون م�شاركة الفروع الأخرى .وتقوم ال�سلطات ال�سيا�سية ب�صياغة القوانني و�إ�صدارها ،والتحكم بال�ضرائب
والإنفاق ،وقيادة اجلي�ش و�إدارة معظم امل�ؤ�س�سات احلكومية .وت�سمح املراجعة الد�ستورية لل�سلطة الق�ضائية
بامل�شاركة يف بع�ض هذه العمليات �أو الإ�شراف عليها .لكن ترتيبات املراجعة الد�ستورية تقت�ضي يف العادة� ً
أي�ضا
فر�ض قيود على نطاق ال�سلطة الق�ضائية من خالل اقت�ضاء وقوع حوادث بعينها �أو من خالل ح�صر املراجعة على
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منوذجا قو ًيا للحماية
متثل معظم ترتيبات املراجعة الد�ستورية
ً
القانونية .ومثلما تكلف �أحد �سلطات احلكم بتطبيق الد�ستور
بتجرد وات�ساق ،تكون الرقابة الق�ضائية مبثابة �ضمانة قانونية
لعدم خمالفة الد�ستور .غري �أنه ،وعلى النحو الذي يناق�شه
هذا الف�صل ،ال ينبغي �أن يفرت�ض وا�ضعو الد�ساتري �أن ال�سلطة
الق�ضائية �ستكون معزولة عن ال�ضغوط ال�سيا�سية .فعلى الرغم
من وجود �آليات للحد من ال�ضغوط ال�سيا�سية على ال�سلطات
الق�ضائية� ،إال �أن الأخرية ال تعمل مبعزل عن تلك ال�ضغوط ولي�ست مب�أمن من القوى ال�سيا�سية .فالأطراف
ال�سيا�سية تقوم عادة بتعيني الق�ضاة ،ومن املتوقع طبع ًا �أن تختار من ي�شاركونها الآراء ال�سيا�سية .ورغم �أن الق�ضاة
يطبقون القانون على الوقائع� ،إال �أن هذا الفن يف�سح لهم جما ًال للمحاكمة واالجتهاد .وعند النظر بالق�ضايا ،ال
يكون القا�ضي غاف ًال ع ّما �سيقبله النا�س من �أحكام �أو ما الذي �ستطبقه ال�سلطة التنفيذية منها .لهذه الأ�سباب
ولغريها ،ت�ضم املراجعة الد�ستورية �إجراءات قانونية و�سيا�سية مع ًا .ومرة �أخرى ،ي�ستح�سن حتقيق التوازن يف
مدى و�شكل �صالحيات املراجعة الد�ستورية عرب مراعاة الظروف اخلا�صة بالدولة.

منوذجا قويًا
متثل معظم ترتيبات املراجعة الد�ستورية
ً
للحماية القانونية .وتعترب الرقابة الق�ضائية �ضمانة
قانونية لعدم خمالفة الد�ستور .ال تعمل ال�سلطات
الق�ضائية مبعزل عن ال�ضغوط ال�سيا�سية ولي�ست مب�أمن
من القوى ال�سيا�سية .والقا�ضي ال يكون غاف ًال ع ّما �سيقبله
النا�س من �أحكام �أو ما الذي �ستطبقه وتنفذه ال�سلطة
التنفيذية منها.

 )2-2الصالحيات اإلضافية
إ�ضاف ًة �إىل املراجعة الد�ستورية ،قد متنح الد�ساتري املحاكم �صالحية الت�أثري على �سن القوانني بو�سائل �أخرى،
منها �إ�صدار �آراء ا�ست�شارية ب�ش�أن د�ستورية القوانني� ،سواء قبل قد تخول الد�ساتري للمحاكم �صالحية الت�أثري
�صدورها �أو بعده .والو�سيلة الثانية هي �إ�شراك الق�ضاء يف عملية على �سن القوانني بو�سائل �أخرى غري املراجعة
أي�ضا لت�شمل الد�ستورية ،مث ًال ،من خالل �إ�صدار �آراء ا�ست�شارية
تعديل الد�ستور .وقد متتد �صالحيات ال�سلطة الق�ضائية � ً
ب�ش�أن د�ستورية القوانني� ،سواء كان ذلك قبل �أو
�صالحيات الرقابة العامة على �سلطات احلكم والهيئات الإدارية
بعد �سنها� ،أو �إ�شراك املحاكم يف عملية تعديل
الأخرى .وقد مينح الد�ستور ال�سلطة الق�ضائية �صالحية �إقالة رئي�س الد�ستور.
الدولة �أو حل الربملان .كما ميكن �أن ي�شمل دور املحاكم تنظيم عمل
الأحزاب ال�سيا�سية �أو الإ�شراف على العمليات االنتخابية .وي�شرتط العديد من الد�ساتري �أن تقوم ال�سلطة
التنفيذية باحل�صول على �إذن ق�ضائي قبل �إعالن حالة الطوارئ ،للحفاظ على النظام العام وجتنب �إ�ساءة
ا�ستخدام ال�سلطة �أثناء الأزمات املحتملة.
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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مو�ضوعات محُددة .ويف بع�ض احلاالت ،تمُ نح ال�سلطة الق�ضائية فقط حق النظر يف القوانني� ،أو النزاعات �أو
الدعاوى املرفوعة �أمامها من اخل�صوم �أو من �سلطة �أخرى .ويف تعمل املراجعة الد�ستورية على جتميع ال�سلطات
د�ساتري �أخرى ،يقت�صر حق ال�سلطة الق�ضائية على مراجعة قوانني بيد ال�سلطة الق�ضائية التي يكون لها القول
حمددة فح�سب .وبنا ًء عليه ،حتىال�سلطات الق�ضائية امل�ستقلة الف�صل يف متطلبات الد�ستور وما تعنيه ل�سلطات
احلكم الأخرى .لكن مبنظار �أو�سع ،توزع املراجعة
متار�س �صالحيات حمدودة يف هذا ال�صدد .وبالتايل ،وبينما ميكن
الد�ستورية ال�سلطات بني فروع احلكم بفعالية.
اعتبار عمليات املراجعة الد�ستورية �أداة لتجميع ال�سلطة �أو توزيعها وحتوي معظم الد�ساتري العاملة ترتيبات لتجميع
بني فروع احلكم ،حتوي معظم الد�ساتري العاملة ترتيبات جتمع كال ال�سلطة وتوزيعها بني فروع احلكم.
الأمرين .وي�ؤدي التوازن املالئم بينهما �إىل حت�سني �أداء احلكم
وتعزيز �شرعية �إجراءات ال�سلطات الأخرى.

 )1-2-2اآلراء االستشارية
ميكن اعتبار الآراء اال�ست�شارية مبثابة ن�سخة غري ملزمة من املراجعة الد�ستورية .فهي و�سيلة ت�سمح للمحكمة
بتقدمي امل�شورة ل�سلطات احلكم الأخرى ب�ش�أن د�ستورية الإجراءات التي يدر�سون اتخاذها دون �إلزامهم باالمتثال
لر�أي املحكمة .فمثلاً  ،قد ت�سعى ال�سلطة الت�شريعية للح�صول على ر�أي ا�ست�شاري �إبان مناق�شة �أحد القوانني.
والآراء اال�ست�شارية تفتقر �إىل القوة القانونية لكونها غري ملزمة� .أي �أنها ت�شكل �ضمانة �سيا�سية ولي�ست قانونية
للد�ستور .مع ذلك وباعتبارها �أداة �سيا�سية ،ميكن �أن يكون لها كبري الأثر على عملية ت�شريع القوانني .فالقوى
املعار�ضة لقانون ما ت�ستقوي بالآراء اال�ست�شارية التي ت�شكك بد�ستورية هذا القانون ،وت�ستغل هذا الت�شكيك لت�أكيد
�شرعية حججها بهدف �إحداث ت�أثري �سيا�سي كبري .وعلى نحو مماثل ،ميكن للآراء اال�ست�شارية الإيجابية �أن
حت�صن القوانني يف مواجهة االعرتا�ضات ال�سيا�سية .لكن الآراء اال�ست�شارية ال تزال تفتقر �إىل الت�أثري القانوين
امللزم؛ وهي ال متلك القول الف�صل يف م�س�ألة ما .وت�ستطيع الأطراف ال�سيا�سية جتاوز القوة التي متنحها ال�شرعية
�أو تنزعها عنها .وتقدم كندا مثالاً على هذا النوع من الآليات .ف�إىل جانب ال�صالحيات الأخرى املخولة للمحكمة
العليا ،يجوز لها �إ�صدار �آراء ا�ست�شارية غري ملزمة قانو ًنا ردًا على «�أ�سئلة مرجعية» تطرحها احلكومة ،وهي عاد ًة
ما تت�صل بد�ستورية القوانني .21
 )2-2-2تعديل الدستور
قد متتد �صالحيات ال�سلطات الق�ضائية � ً
أي�ضا لت�شمل عملية تعديل الد�ستور .فالتعديالت الد�ستورية تتيح
للأطراف ال�سيا�سية �إحداث تغيري جذري يف الإطار ال�سيا�سي والقانوين للحكم .ولتعزيزاال�ستقرار ،ال ت�سمح
معظم الد�ساتري �إال بعملية تعديل معقدة ،ت�ضم يف كثري من الأحيان عدد ًا من الهيئات احلكومية والأطراف
ال�سيا�سية و�سلطات احلكم .وت�سمح بع�ض الد�ساتري حتى مب�ساهمة ال�سلطة الق�ضائية يف عملية التعديل .فد�ستور
جنوب �أفريقيا مينح املحكمة الد�ستورية فر�صة �إبداء الر�أي بد�ستورية التعديالت .22وقد يرغب وا�ضعو الد�ساتري
ب�إدراج هذا الدور الهام للق�ضاء يف عملية التعديالت الد�ستورية ،م�ؤكدين على �أهمية بع�ض املبادئ الد�ستورية.
وبالفعل ،قد تف�شل الأطراف ال�سيا�سية بتعديل بع�ض الأحكام الد�ستورية دون ت�أييد ال�سلطة الق�ضائية ،مهما كانت
هذه الأحكام غري �شعبية من الناحية ال�سيا�سية� .إن هذه الآلية تخرج بع�ض الق�ضايا خارج نطاق العملية ال�سيا�سية،
وتعتمد بد ًال من ذلك على ال�سلطة الق�ضائية لتفعيل التعديل الد�ستوري؛ كما �أنها � ً
أي�ضا تركز �صالحيات هائلة بيد
ال�سلطة الق�ضائية .وتتبنى �أوكرانيا �آلية تعديل د�ستوري مماثلة .23
 )3-2-2حالة الطوارئ
مينح العديد من الد�ساتري �إحدى ال�سلطات �أو الأطراف �صالحية �إعالن حالة الطوارئ �أو احل�صار ،بهدف
ت�سهيل اال�ستجابة ال�سريعة والفعالة يف �أوقات الأزمات .وعادة ما يعهد بهذه ال�صالحية �إىل ال�سلطة التنفيذية،
لأنها تعترب �أف�ضل قدرة على اال�ستجابة ب�سرعة وح�سم .و�صالحية �إعالن حالة الطوارئ قد تعني �سلطات وا�سعة
ت�سمح يف كثري من الأحيان بتعليق م�ؤقت لأحكام الد�ستور ،مبا فيه الأحكام ال�ضامنة للحقوق واحلريات .لذلك،
ومن �أجل منع �إ�ساءة ا�ستخدام هذه ال�سلطة بالغة الت�أثري ،حتد معظم الد�ساتري قدرة ال�سلطة التنفيذية على
�إعالن حالة الطوارئ عرب فر�ض قيود على الظروف التي ت�صنف كحالة طوارئ �أو عرب ا�شرتاط احل�صول على
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 )4-2-2إجراءات العزل
ميكن لل�سلطة الق�ضائية � ً
أي�ضا فر�ض �ضمانات قانونية يف مواجهة �إ�ساءة اال�ستخدام ال�سيا�سي لعملية امل�ساءلة�أو
�صالحية ال�سلطة التنفيذية يف حل الربملان .مرة �أخرى� ،إن جمرد احتمال تدخل ال�سلطة الق�ضائية يخف�ض على
متاما كما يفر�ض عقبة �إ�ضافية
الأرجح عدد مطالبات الهيئة الت�شريعية ب�إقالة ال�سلطة التنفيذية دون �سبب مقنعً ،
جتعل من ال�صعب على ال�سلطة التنفيذية حل الربملان .وقد يرتتب على الإدانة الق�ضائية لأي من ال�سلطتني
التنفيذية �أو الت�شريعية تداعيات �سيا�سية �سلبية عليهما .وبالتايل يجب �أن تف�ضي ال�ضمانات القانونية �إىل تعزيز
أ�سا�سا يقوم عليه حل الربملان .ففي �أفغان�ستان
�صحة الإجراءات التي تقود �إىل�إقالة ال�سلطة التنفيذية �أو تكون � ً
وال�سودان على �سبيل املثال ،تلعب ال�سلطات الق�ضائية دو ًرا يف امل�ساءلة �أو الإقالة .26
 )5-2-2اإلدارة االنتخابية
ميكن لل�سلطة الق�ضائية � ً
أي�ضا ممار�سة درجة من الت�أثري على العملية ال�سيا�سية من خالل م�ساعدة �إدارة
االنتخابات �أو من خالل تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية .ففي �أملانيا وكوريا اجلنوبية وتركيا ،على �سبيل املثال ،تخول
الد�ساتري للمحاكم تنظيم الأحزاب ال�سيا�سية ،ورمبا حظرها ومنعها يف ظل ظروف معينة  .27يخول للمحاكم
يف عدد من البلدان مثل فرن�سا ومنغوليا �سلطة الإ�شراف على االنتخابات واال�ستفتاءات مبوجب الد�ستور .28
ويتمتع املجل�س الد�ستوري يف فرن�سا بت�أثري خا�ص على العملية ال�سيا�سية ،باعتباره قي ًما وراع ًيا لالنتخابات
النزيهة ،وميكنه الإعالن عن بطالن االنتخابات .وي�شرف هذا املجل�س � ً
أي�ضا على تنفيذ القواعد الإجرائية التي
ت�ؤثر على الأحزاب ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك �أنظمة متويل احلمالت.
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� )2صالحيات ال�سلطة الق�ضائية

ت�أييد ال�سلطات الأخرى ،مبا فيها الق�ضائية .ففي د�ستور تايالند مث ًال ،مت تخويل ال�سلطة الق�ضائية �صالحية منع
ال�سلطة التنفيذية من �إعالن حالة الطوارئ .24وعلى الرغم من �أنه يجوز للملك �إعالن حالة الطوارئ ،لكنها ال
تدخل حيز التنفيذ دون دعم جمل�س الوزراء واجلمعية الت�أ�سي�سية الوطنية .وميكن �أن يقوم عدد حمدد (حد
�أدنى) من �أع�ضاء اجلمعية الوطنية بدورهم ب�إحالة الأمر
ميكن �أن متتد �أي�ضً ا �صالحيات ال�سلطة الق�ضائية لت�شمل
�إىل املحكمة الد�ستورية ،التي تقرر هل املر�سوم امللكي م�ساءلة رئي�س الدولة �أو حل الربملان؛ تنظيم الأحزاب
ب�إعالن حالة الطوارئ متوافق مع املتطلبات الد�ستورية �أم ال�سيا�سية �أو الإ�شراف على العمليات االنتخابية؛ �أو املوافقة
أي�ضا قدرة امل�سبقة على �إعالن حالة الطوارئ.
ال .ويف مثل هذه احلالة ،قد يق ّيد الد�ستور � ً
املحكمة الد�ستورية على تعطيل املر�سوم امللكي ب�إعالن
حالة الطوارئ :يتطلب �أي قرار من هذا القبيل موافقة ثلثي
الأع�ضاء  .25ومع ذلك ،ف�إن قوة املراجعة الق�ضائية حتد بالت�أكيد من حرية ال�سلطة التنفيذية يف �إ�صدار مر�سوم
ب�إعالن حالة الطوارئ.

 )3االستقالل القضائي واملساءلة القضائية

بعد ا�ستعرا�ض ال�صالحيات املُختلفة التي قد متار�سها ال�سلطة الق�ضائية ،ينتقل هذا الف�صل الآن ملناق�شة �أهمية
ا�ستقالل الق�ضاء والآليات الد�ستورية املختلفة التي تقوم مبوجبها �سلطات احلكم الأخرى مبمار�سة �صالحياتها
يف الت�أثري والرقابة على ال�سلطة الق�ضائية .ويعترب ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية عن�ص ًرا جوهر ًيا و�أ�سا�س ًيا لبناء
الد�ستور على نح ٍو مالئم ،هذا بغ�ض النظر عن ال�صالحيات �أو املهام املُ�سندة �إليها� .إن ا�ستقالل الق�ضاء هو
املحك ل�سيادة القانون ،حيث يقت�ضي التف�سري والتطبيق النزيه واملتجرد للقانون .ويعترب ا�ستقالل الق�ضاء � ً
أي�ضا
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا لتنفيذ الأحكام الد�ستورية املتعلقة بحقوق الإن�سان وال�ضمانات الد�ستورية الأخرى ،وكذلك
لتعزيز قدرة ال�سلطة الق�ضائية على امل�شاركة يف املراجعة الد�ستورية وت�سوية املنازعات بجدية وا�ستقاللية.
تن�ص العديد من الد�ساتري �صراح ًة على االلتزام مببد�أ ا�ستقالل الق�ضاء� .إن  %65من الد�ساتري املعمول بها اليوم
29
ً
تن�ص على مثل هذا االلتزام  .ويتزايد عددها طردا مع مرور ا�ستقالل الق�ضاء هو املحك ل�سيادة القانون.
الوقت .يظهر ال�شكل رقم ( )1االجتاه نحو االلتزام ال�صريح
مببد�أ ا�ستقالل الق�ضاء.
ترتك ال�سلطة الق�ضائية التابعة واملن�صاعة �سلطات احلكم الأخرى دون رادع ،وتكون �ضعيفة يف الدفاع عن احلقوق
الفردية ،كما تفتح الباب لتف�شي الف�ساد .وباملقابل ،ف�إن احلزم املفرط لل�سلطة الق�ضائية ،قد ي�ضعف احلكم
الذاتي وامل�ساءلة ال�سيا�سية .عالوة على ذلك ،يجب �أن تتحمل ال�سلطة الق�ضائية م�س�ؤولية �إقامة العدل يف الوقت
املنا�سب وبطريقة ف ّعالة ،للحفاظ على �ضمانات �سيادة القانون .لذلك ،قد ين�ص الد�ستور على منح ال�سلطات
ال�سيا�سية �أو الهيئات الرقابية الأخرى كاملجال�س الق�ضائية ،قد ًرا من النفوذ �أو الرقابة على ال�سلطة الق�ضائية،
بهدف تلبية متطلبات امل�ساءلة الق�ضائية .وعلى وا�ضعي الد�ساتري مراعاة ظروف بلدهم بعناية لتحقيق التوازن
ال�سليم بني ا�ستقالل الق�ضاء وامل�ساءلة الق�ضائية .وت�ؤثر عوامل عديدة على ا�ستقالل الق�ضاء� ،سواء كان ذلك
داخل الأركان الأربعة للد�ستور �أو خارجها .يركز هذا الق�سم على ثالثة خيارات للت�صميم الد�ستوري توثر ت�أث ًريا
مبا�ش ًرا على ا�ستقالل الق�ضاء وامل�ساءلة الق�ضائية.
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ال�شكل رقم ( :)1ن�سبة الد�ساتري التي حتوي ن�ص ًا �صريح ًا عن ا�ستقالل الأجهزة الق�ضائية
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مالحظة :ت�شري «ن» �إىل حجم العينة� ،أي عدد الد�ساتري احلالية وال�سابقة (منذ  )1789التي متت درا�ستها لإعداد تلك الإح�صائيات .ووف ًقا
للم�صدرُ ،وجد �أن  550من �أ�صل  800د�ستور معمول بها من ذلك احلني ،ومنها � %90صدرت بعد احلرب العاملية الثانية ،تن�ص �صراحة على
ا�ستقاللية الأجهزة الق�ضائية املركزية.
امل�صدر constitutionmaking.org :تقرير عن اال�ستقالل الق�ضائي ،متاح على الرابط:
http://www.constitutionmaking.org/reports.html

يتعلق اخليار الأول مب�س�ألة اختيار الق�ضاة ،والو�سائل الف ّعالة �أكرث من غريها التي ت�سمح ل�سلطات احلكم الأخرى
الت�أثري على ال�سلطة الق�ضائية .وقد حتول هذا الأمر �إىل ق�ضية خالفية يف العديد من الدول نظ ًرا للمخاطر
املرتتبة .واخليار الثاين يف ا�ستقالل الق�ضاء يتعلق بحدود الفرتة الزمنية .ففرتات اخلدمة الطويلة ت�ؤدي �إىل
أحكاما
هناك ثالثة من خيارات الت�صميم الد�ستوري التي توثر ت�أث ًريا حت�صني الق�ضاة من االنتقام ال�سيا�سي �إذا �أ�صدروا � ً
مبا�ش ًرا على ا�ستقالل الق�ضاء وامل�ساءلة الق�ضائية– الطريقة غري �شعبية؛ كما تقلل من االعتبار غري املالئم للمخاوف
التي يتم بها اختيار وتعيني الق�ضاة ،القيود املفرو�ضة على مدة ال�شخ�صية يف البت يف الق�ضايا.كما �أن فرتات اخلدمة
خدمة الق�ضاة ،الطرق التي ميكن بها عزل �أو �إقالة الق�ضاة .الطويلة متنح الق�ضاة درجة من اال�ستقاللية متكنهم من
�إ�صدار الأحكام على �أ�س�س قانونية ،ولي�ست �سيا�سية .من
ناحية �أخرى ،قد ينظر �إىل فرتات اخلدمة الطويلة باعتبار �أنها حتد من التغيري والتطور يف ا�ستخدام القانون.
واخليار الثالث هو عزل الق�ضاة من هيئة املحكمة .وت�أخذ احلماية الد�ستورية يف مواجهة �إقالة الق�ضاة تع�سف ًيا �أو
لدوافع �سيا�سة �أ�شكا ًال عديدة.
16
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يت�ضح مما �سبق �أن �صالحية اختيار الق�ضاة ت�ؤثر ت�أث ًريا جوهر ًيا على توازن القوى .وتخول د�ساتري كثرية هذه
ال�صالحية لل�سلطات ال�سيا�سية (للرئي�س �أو رئي�س الوزراء عموم ًا) رغم �أنه من النادر وجود د�ستور يخول للرئي�س
�أو لرئي�س الوزراء �صالحية تعيني الق�ضاة دون دعم �أو م�ساهمة �أو موافقة هيئة �أو �سلطة �أخرى .ومع ذلك ،يتمتع
بع�ض ر�ؤ�ساء ال�سلطات التنفيذية ب�صالحيات وا�سعة يف هذا ال�صدد .ففي زمبابوي مث ًال ،يقوم الرئي�س بتعيني
الق�ضاة بالت�شاور مع جلنة اخلدمات الق�ضائية  .30لكن الرئي�س � ً
أي�ضا يعني معظم �أع�ضاء هذه اللجنة ،وهو ما
يق�ضي بطريقة �أو ب�أخرى على الغر�ض من �صالحيات التعيني امل�شرتكة.
متار�س ال�سلطة الت�شريعية يف بع�ض الدول مزيدً ا من الرقابة على تعيني الق�ضاة .ففي جمهورية مقدونيا
اليوغو�سالفية �سابق ًا ،ينتخب املجل�س الت�شريعي �أع�ضاء ك ًال من املحكمة الد�ستورية وجمل�س الق�ضاء اجلمهوري
الذي يقرتح انتخاب و�إقالة الق�ضاة ،تقييم الكفاءة ،وكذلك الإ�شراف والرقابة على تدابري امل�ساءلة الق�ضائية .31
ومبوجب العديد من الد�ساتري ،ت�شارك كال ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية يف تعيني ق�ضاة املحاكم العليا .ففي
املجر ،ينفرد املجل�س الت�شريعي بتعيني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية ،يف حني يعني الرئي�س �أع�ضاء املحكمة العليا .32
ويف �إندوني�سيا ،ت�شارك كال ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية يف تعيينات الق�ضاة باملحكمة الد�ستورية واملحكمة
العليا واللجنة الق�ضائية .33
حتى لو حاول الق�ضاة و�ضع معتقداتهم ال�سيا�سية �أو ال�شخ�صية جانباً عند تف�سري القانون ،ف�إن جتاربهم ووجهات
نظرهم ت�ؤثر حت ًما على قراراتهم .وبالطبع �ستحاول الأطراف ال�سيا�سية املنوط بها تعيني الق�ضاة اختيار
مر�شحني ي�شاركونها املبادئ ذاتها .وبذلك متثل �صالحية تعيني تعد �صالحية تعيني الق�ضاة من قبل ال�سلطة
الق�ضاة رقابة �سيا�سية على ال�سلطة الق�ضائية متى كانت ال�سلطة التنفيذية �أو ال�سلطة الت�شريعية مبثابة رقابة
الت�شريعية �أو التنفيذية طر ًفا فيها .وهذا يعني �أن الد�ساتري التي �سيا�سية على ال�سلطة الق�ضائية.
ت�سمح ل�سلطات احلكم امل�شاركة يف تعيني الق�ضاة تدعم قد ًرا من
النفوذ ال�سيا�سي على طابع وتكوين ال�سلطة الق�ضائية.
ميكن �أن يقلل الد�ستور من املخاطر الناجمة عن تفرد طرف من الأطراف مبمار�سة نفوذ وا�سع على و�ضع
القوانني ،من خالل تخويل �صالحيات اختيار الق�ضاة �إىل �أطراف متعددة .وقد ي�سفر هذا النظام � ً
أي�ضا عن �إقالة
معظم الق�ضاة املتطرفني �أيديولوج ًيا ،حيث ميثل معظم الق�ضاة املر�شحني ح ًال و�سط ًا يتم التو�صل �إليه من خالل
املفاو�ضات ال�سيا�سية .ففي �إثيوبيا وجنوب �أفريقيا مثلاً  ،ين�ص الد�ستور على �إ�شراك جمل�س الق�ضاء يف عملية
تعيني ق�ضاة املحكمة الد�ستورية  .34ويف الربازيل ،يقوم الرئي�س برت�شيح الق�ضاة الذين يجب �أن يح�صلوا على
موافقة املجل�س الت�شريعي على تعيينهم  .35ويخول الد�ستور الإيطايل رئي�س اجلمهورية والربملان واملحاكم الأدنى
بتعيني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية بالت�ساوي :كل طرف يعني ثلث الأع�ضاء ،بغية حتقيق �أق�صى قدر ممكن من
تنوع الآراء داخل ال�سلطة الق�ضائية .36
تعزز ال�ضمانات القانونية مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء .وحتوي د�ساتري كثرية معايري اختيار �صريحة ووا�ضحة ت�ضيق
دائرة الق�ضاة املحتمل تعيينهم .وقد ت�شمل هذه املعايري �شروط ًا تتعلق بالعمر والعرق واملن�ش�أ الإقليمي وامل�ؤهالت
القانونية واخلربة  .37وقد يحدد وا�ضعو الد�ساتري معايري معينة لتحقيق توازن خا�ص يف ال�سلطة الق�ضائية،
بهدف �ضمان تنوع الآراء� ،أو لت�شجيع وتعزيز ال�سلطة الق�ضائية املهنية ولي�س ال�سيا�سية .
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 )3اال�ستقالل الق�ضائي وامل�ساءلة الق�ضائية

 )1-3اختيار القضاة

هناك نوع �آخر من ال�ضمانات القانونية يق�ضي بتخويل �صالحية تعيني الق�ضاة لهيئة م�ستقلة وحمايدة .فد�ستور
البو�سنة والهر�سك يخول هيئة دولية هي املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان اختيار ثالثة ق�ضاة من �أ�صل ت�سعة من
يعد تعيني الق�ضاة من قبل هيئة م�ستقلة ق�ضاة املحكمة الد�ستورية  .38وتق�ضي د�ساتري �أخرى با�شرتاك هيئات حملية
وحمايدة مبثابة نوع �آخر من ال�ضمانات م�ستقلة يف اختيار الق�ضاة ،على الرغم من �أن تلك الهيئات تعمل ب�شكل وثيق
مع ال�سلطات ال�سيا�سية .ففي د�ستور �أوغندا ،تعني جلنة اخلدمات الق�ضائية
القانونية.
ق�ضاة املحاكم الأدنى غري �أن دورها يف تعيني ق�ضاة املحكمة العليا يقت�صر
على �إ�سداء امل�شورة للرئي�س لأن اعتماد التعينات واملوافقة عليها من اخت�صا�ص الربملان  .39ويناط باملجال�س
الق�ضائية املحايدة �أو جلان اخلدمات الق�ضائية التي تتمتع ب�صالحية تعيني الق�ضاة تعزيز ا�ستقالل الق�ضاء عن
طريق تخفي�ض ال�سيطرة ال�سيا�سية ب�شكل ملحوظ.
ميكن لل�سلطة الق�ضائية ذاتها االنخراط يف عملية تعيني الق�ضاة� ،أو حتى االنفراد يف الرقابة عليها .وتعزز هذه
الرتتيبات ا�ستقاللية الق�ضاء �إىل احلد الأق�صى لكنها تف�ضي � ً
أي�ضا �إىل تركيز ال�سلطات بيد الق�ضاء .وعلى الرغم
من �أن ال�سلطة الق�ضائية قد تكون �أكرث قدرة وحيادية يف اختيار الق�ضاة ،مقارنة بفروع احلكم الأخرى ،فمن املرجح
�أن تختار ق�ضاة �أقل متثي ًال ملواطني الدولة ،و�إن كان ال يوجد ثمة دليل ي�ؤيد هذا الإدعاء .عالوة على ذلك ،ف�إن ح�صر
�صالحية تعيني الق�ضاة داخل ال�سلطة الق�ضائية من �ش�أنه �إزالة �أية رقابة �سيا�سية على م�ؤ�س�سة غري �سيا�سية بالفعل،
وقد يتطلب الأمر التعدي على مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء ك�إجراء م�ضاد .ففي الربتغال ،يخول الد�ستور الق�ضاة املنتخبني
تعيني عدد من �أع�ضاء هيئة املحكمة  .40ويف بلغاريا ،متار�س ال�سلطة الق�ضائية �صالحيات التعيني ،حيث يجوز لق�ضاة
املحاكم العليا تعيني �أع�ضاء املحاكم الأدنى  .41وعلى نحو مماثل يف د�ستور �أفغان�ستان ،تزكي املحكمة العليا بع�ض
الق�ضاة للتعيني يف املحاكم الأدنى  .42يو�ضح اجلدول (� )2إجراءات التعيني مبوجب بع�ض الد�ساتري املختارة.
الجدول ( :)2اختيار القضاة
التعيني التنفيذي بدون
م�شاركة جلنة
�أفغان�ستان
الأرجنتني
�أ�سرتاليا
بنغالدي�ش
رو�سيا البي�ضاء
بلجيكا
كمبوديا
ت�شاد
جمهورية الت�شيك
نيوزيلندا
تركيا
�أوزبك�ستان

التعيني التنفيذي
مب�شاركة جلنة
�ألبانيا
�أنغوال
كندا
جمهورية الدومينيكان
�إجنلرتا وويلز
اليونان
�إ�سرائيل
ناميبيا
بولندا
رو�سيا
جنوب �أفريقيا
زمبابوي

التعيني من قبل جلن ــة
اجلزائر
بلغاريا
كرواتيا
قرب�ص
لبنان
�أ�سبانيا
اليمن

التعيني من قبل
ال�سلطة الت�شريعية
ال�صني
كوبا
الو�س
جمهورية مقدونيا
املك�سيك
اجلبل الأ�سود
رواندا

�سلطـة ق�ضائية مهنية
فرن�سا
�أملانيا
�إيطاليا
اليابان
الربتغال

مالحظة :تقت�ضي بع�ض الد�ساتري ا�ستخدام �أ�ساليب متعددة الختيار الق�ضاة؛ يو�ضح اجلدول الأ�سلوب الأ�سا�سي منها فح�سب.
امل�صدر :بت�صرف عن �آدم ليبتاك (� :)Adam ,Liptakإحقاق العدل مع الطموح ب�إعادة االنتخاب
( ،)election-Re on Eye One With ,Justice Renderingنيويورك تاميز 25 ،مايو  ، 2008متوفر على http://goo.gl/80vUZ.
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قد ت�ؤثر مدة خدمة القا�ضي � ً
أي�ضا على ا�ستقاللية الق�ضاء ،لأن الأمن الوظيفي مي ّكن الق�ضاة من الف�صل يف
الق�ضايا والنزاعات دون النظر �إىل اعتبارات الوظيفة وامل�صلحة ال�شخ�صية .وال�ضمانات ال�سيا�سية غري جمدية
وقد تف�ضي �إىل �إحباط الهدف املق�صود من ا�ستقاللية الق�ضاء .ويعد البقاء يف اخلدمة مدى احلياة ال�شكل
الأقوى من �أ�شكال ال�ضمانات القانونية ،والذي ن�صت عليه بع�ض الد�ساتري مثل الأرجنتني 43وا�ستونيا 44وغريها.
يليه �إىل حدٍ �أقل ،ال�سن العادية للتقاعد ،وهو ما يعزز ا�ستقاللية الق�ضاء عن طريق حترير الق�ضاة من املخاوف
املتعلقة ب�إعادة التعيني  .45ومن اخليارات الأخرى فرتات طويلة محُ ددة� ،أو فرتات مبدئية ق�صرية تليها فرتة
خدمة مدى احلياة .46
على الرغم من �أن فرتات اخلدمة الطويلة قد تُعزز مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء� ،إال �أنها يف الوقت نف�سه قد ت�ضعف
مبد�أ امل�ساءلة الق�ضائية من قبل �سلطات احلكم الأخرى وجمهور الناخبني على حدٍ �سواء .ويظهر بجالء �أن لفرتات
اخلدمة الق�صرية و�أنظمة �إعادة التعيني �أث ًرا عك�س ًيا� :سيكون مطلوب ًا من الق�ضاة حتى يحافظوا على وظائفهم
ت�أدية مهامهم بف ّعالية على النحو الذي حتدده اجلهة التي تعينهم �أو تعيد تعيينهم ،وهذه اجلهة هي ال�سلطة
التنفيذية يف الغالب� ،أو جمهور الناخبني يف حاالت نادرة .ففي غواتيماال مث ًال ،يخدم ق�ضاة املحكمة العليا خم�س
�سنوات يتعني بعدها �إعادة انتخابهم من قبل املجل�س الت�شريعي لال�ستمرار يف مزاولة �أعمالهم لفرتة �أخرى .47
ويف اليابانُ ،يعني ق�ضاة املحكمة العليا من قبل جمل�س الوزراء غري �أن هذا التعيني يخ�ضع ال�ستفتاء �شعبي بعد
االختيار ثم كل ع�شرة �سنوات بعدئذٍ � .48أخ ًريا ،ثمة خيار �آخر ب�ش�أن حدود فرتة خدمة الق�ضاة يف املحاكم
العليا �أال وهو ا�ستبعاد احتمال �إعادة انتخابهم �أو �إعادة
ميكّن الأمن الوظيفي الق�ضاة من الف�صل يف الق�ضايا والنزاعات
تعيينهم .تطبق هذه الآلية على �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية دون النظر �إىل اعتبارات الوظيفة وامل�صلحة ال�شخ�صية ،غري �أن
يف �أملانيا ،الذين تبلغ مدة خدمتهم  12عام ًا دون �إمكانية فرتات اخلدمة الطويلة قد ت�ضعف مبد�أ امل�ساءلة الق�ضائية من
�إعادة انتخابهم ،على الرغم من �أن تلك القاعدة موجودة قبل �سلطات احلكم الأخرى وجمهور الناخبني على حدٍ �سواء.
يف القانون االحتادي الذي ينظم عمل املحكمة الد�ستورية
ولي�س يف الد�ستور الأملاين .49
 )3-3عزل القضاة
ت�ؤثر الآلية والظروف ،التي يتم فيها عزل الق�ضاة العاملني من هيئة املحكمةً � ،
أي�ضا ت�أث ًريا كب ًريا على ا�ستقاللية
الق�ضاء .فحتى يحافظ القا�ضي على نزاهته وعدم انحيازه يف تطبيق القانون ،يجب �أال يخ�شى من النقل التع�سفي
�أو العزل .وعلى الرغم من �أن �سلوك القا�ضي قد يربر عزله �أو نقله� ،إال �أن العديد من الد�ساتري حتدد بو�ضوح
الظروف التي تربر مثل هذا العزل �أو النقل .وتعهد بع�ض الد�ساتري للأطراف ال�سيا�سية ب�صالحية عزل الق�ضاة.
فد�ستور �ألبانيا يخول ال�سلطة الت�شريعية �صالحية تطبيق العزل  .50ويف غامبيا ،يحق لرئي�س الدولة �إنهاء تعيني
ق�ضاة املحكمة العليا بالت�شاور مع جلنة اخلدمات الق�ضائية ،يف حني يخول للجمعية الوطنية البدء يف �إجراءات
العزل على �أ�سا�س �سلوك القا�ضي �أو عجزه عن القيام بواجبه .51
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 )3اال�ستقالل الق�ضائي وامل�ساءلة الق�ضائية

 )2-3مدة الخدمة

وكلما زاد عدد اجلهات امل�شاركة يف العزل ،كلما زادت قدرة القوى ال�سيا�سية املتناف�سة على الت�صدي للعزل غري
يجب �أال يخ�شى القا�ضي من النقل �أو العزل املربر .ففي الهند يحتاج عزل القا�ضي موافقة الربملان وال�سلطة
التع�سفي ،حتى يحافظ على نزاهته وعدم انحيازه التنفيذية مع ًا  .52وعلى الرغم من �أن هذا الرتتيب ال يق�ضي على
يف تطبيق القانون .حتدد د�ساتري كثرية بو�ضوح احتمال اال�ستغالل ال�سيا�سي� ،إال �أن اقت�ضاء حدوث اتفاق بني
الظروف التي تربر العزل.
ال�سلطات ي�ضعف هذا االحتمال.
يعترب �إ�شراك ال�سلطة الق�ضائية يف عملية العزل و�سيلة من و�سائل حماية ا�ستقاللية الق�ضاء .وميكن � ً
أي�ضا �أن
يلعب جمل�س الق�ضاء �أو جلنة اخلدمة الق�ضائية املعنية بتعيني الق�ضاة دور احلار�س الذي يحمي من العزل بدوافع
�سيا�سية  .53وثمة طريقة �أخرى لإ�شراك ال�سلطة الق�ضائية يف عمليات العزل عرب ا�شرتاطا حل�صول على قرار
ق�ضائي ي�ؤيد العزل ،وبالتايل حماية ا�ستقاللية الق�ضاء وجتميع ال�صالحيات بيد ال�سلطة الق�ضائية ،ويتم
ا�ستخدام مثل هذه الطريقة يف ال�سويد  .54ويحوي الد�ستور الأملاين �ضمانات قانونية مماثلة ل�ضمان ا�ستقالل
الق�ضاء عن طريق اقت�ضاء عدم عزل �أو نقل �أو توقيف القا�ضي بدون قرار ق�ضائي يدعم مثل هذه الإجراءات �أو
بدون االلتزام والتقيد ال�صارم بربوتوكول العزل املعمول به � .55إن
كلما زاد عدد اجلهات امل�شاركة يف العزل ،كلما م�ساءلةالق�ضاة الفيدراليني الأملان – مبا قد يرتتب عليه عزل
زادت قدرة القوى ال�سيا�سية املتناف�سة على للق�ضاة ب�سبب خمالفة مبادئ القانون الأ�سا�سي �أو النظام
الت�صدي للعزل غري املربر .يعترب �إ�شراك ال�سلطة
الق�ضائية يف عملية العزل و�سيلة من و�سائل حماية الد�ستوري -يقت�ضي م�شاركة املجل�س الت�شريعي �إ�ضافة �إىل ت�أييد
ا�ستقاللية الق�ضاء؛ ومن ال�ضمانات القانونية ثلثي �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية لقرار العزل .وهكذا و�ضعت �أملانيا
الأخرى ملنع العزل التع�سفي للق�ضاة تفوي�ض هيئات عقبات كبرية – مبا فيها توزيع ال�سلطة على هيئات متعددة ،ف�ض ًال
م�ستقلة بالإ�شراف والرقابة على عملية العزل .عن ال�ضمانات القانونية وال�سيا�سية � -أمام عزل القا�ضي لأ�سباب
ودوافع �سيا�سية ،وبالتايل تعزيز ا�ستقالل الق�ضاء �إىل حد كبري.
ومن ال�ضمانات القانونية الأخرى ملنع العزل التع�سفي للق�ضاة تفوي�ض هيئات م�ستقلة بالإ�شراف والرقابة على
عملية العزل ،وكذلك ت�أ�سي�س وتفعيل احل�صانات .تعني كرواتيا هيئات م�ستقلة للف�صل يف ق�ضايا العزل .56
تهدف � ً
أي�ضا �أحكام منح احل�صانة للق�ضاة عن الإجراءات التي يقومون بها ب�صفة ر�سمية �إىل دعم اتخاذ القرار
الق�ضائي ب�شكل م�ستقل  .57من ناحية �أخرى� ،إذا مل تطبق مواد احل�صانة بال�شكل املنا�سب ف�إنها قد ت�ساعد على
الف�ساد ومنع امل�ساءلة الق�ضائية.
ال يتطلب حتقيق ا�ستقاللية الق�ضاءالأحكام الد�ستورية الر�سمية املذكورة �أعاله فح�سب ،ولكنه يقت�ضي � ً
أي�ضا
التزام القادة ال�سيا�سيني مببد�أ �سيادة القانون – �أي االلتزام بالأحكام الد�ستورية والقرارات الق�ضائية .ينبغي
على �سلطات احلكم الأخرى � ً
أي�ضا جتنيب الق�ضاء من �أن ي�صبح طر ًفا يف النزاعات ال�سيا�سية �أو يف �أية �أن�شطة
�أخرى خارج الإطار الأ�سا�سي لل�سلطة الق�ضائية وهو الف�صل يف املنازعات وتف�سري القانون.
ال يتطلب حتقيق ا�ستقالل الق�ضاء وجود الأحكام �إن ا�ستقالل و�سالمة عمل النظام الق�ضائي يتطلب � ً
أي�ضا بع�ض
الد�ستورية الر�سمية املذكورة �أعاله فح�سب ،ولكنه يقت�ضي االعتبارات العملية مثل كفاية التمويل .وبينما تدعم الأحكام
�أي�ضً ا امتثال القادة ال�سيا�سيني للأحكام الد�ستورية الد�ستورية ا�ستقالل الق�ضاء ونزاهته ،ينبغي على ال�سلطة
والقرارات الق�ضائية .وينبغي على �سلطات احلكم التنفيذية تنفيذ تدابري مكافحة الف�ساد ،وتنفيذ الأحكام
الأخرى اتخاذ تدابري ملكافحة الف�ساد ،وتنفيذ القرارات الق�ضائية ،وتعزيز ثقة اجلمهور يف نزاهة الق�ضاء .ومع �أن
الق�ضائية ،وكذلك تعزيز ثقة اجلمهور يف نزاهة الق�ضاء.
الد�ساتري يف الغالب تفر�ض ال�شفافية يف بع�ض الوظائف الق�ضائية
– مثل احلق يف املحاكمة العلنية – لكن التدابري الت�شريعية والإدارية من �ش�أنها � ً
أي�ضا تعزيز هذه ال�شفافية،
ال�سيما يف اجلوانب الأخرى للإجراءات الق�ضائية والعمليات ذات ال�صلة باختيار وتعيني الق�ضاة وا�ستبقائهم.
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 )4التعددية القانونية

يتناول الق�سم الأخري من هذا الف�صل مفهوم التعددية القانونية .يتم ت�ضمني التعددية القانونية عاد ًة يف الت�صميم
الد�ستوري للمجتمعات املنق�سمة حيث تلتزم جمموعات خمتلفة ب�أنظمة وقواعد قانونية متناف�سة .ميكن �أن ت�ضفي
ً
ً
ً
الد�ساتري و�ضعا قانونيا فريدا على فئات معينة �أو يف مناطق معينة ،قد يتم ت�ضمني التعددية القانونية يف الت�صميم
عرب �إقرارها بتعددية القواعد والأنظمة وامل�صادر القانونية يف بلد الد�ستوري للمجتمعات املنق�سمة حيث تلتزم
ما .تتيح التعددية القانونية لوا�ضعي الد�ساتري االعرتاف بالأنظمة جمموعات خمتلفة ب�أنظمة وقواعد قانونية
القانونية للفئات املهم�شة  -مثل الأنظمة التي ت�ستند �إىل معايري متناف�سة ،كالأنظمة التي ت�ستند �إىل معايري
دينية �أو الأنظمة القانونية لل�سكان الأ�صليني–كما �أنها تتيح فر�صة دينية �أو الأنظمة القانونية لل�سكان الأ�صليني.
لتمكني اجلماعات امل�ضطهدة و�إ�ضفاء ال�شرعية على القواعد
واملمار�سات الثقافية التقليدية واحلفاظ عليها .يف دول ما بعد ال�صراعات على وجه التحديد ،قد ي�شكل الإقرار
الد�ستوري بتعدد م�صادر القانون ح ًال جوهر ًيا للتوترات املجتمعية .عالوة على ذلك ،ونظ ًرا لأن التعددية
القانونية ال ت�سمح فح�سب بدمج م�صادر قانونية متعددة ولكنها ت�سمح � ً
أي�ضا ب�أنظمة حماكم متعددة ،فقد يكون
با�ستطاعتها خلق فر�صة للتنوع يف �سبل �إقامة العدل .ميكن � ً
أي�ضا للتعددية القانونية توفري �إمكانيات متزايدة
لإقامة العدل على ال�صعيدين الإقليمي واملحلي ،من قبل حماكم تقرتب م�ستوياتها من املجتمعات التي تخدمها،
ويكون ذلك من خالل تبني الالمركزية يف �إقامة العدل .ومع ذلك ،تنطوي التعددية القانونية على بع�ض
التحديات :ينبغي على وا�ضعي الد�ساتري ت�أ�سي�س �إطار د�ستوري ونظام قانوين متما�سكني من �أنظمة وقواعد
قانونية خمتلفة و�أحيان ًا متعار�ضة .يجب على وا�ضعي الد�ساتري حتديد نطاق كل نظام قانوين وحتديد احلقوق
الأ�سا�سية املطبقة يف كافة الأنظمة القانونية ،من �أجل �إيجاد �أنظمة قانونية تعددية تعمل على نحو �سليم .وقبل
ا�ستك�شاف هذه امل�سائل� ،سنقوم �أو ًال مب�سح امل�صادر القانونية املختلفة التي ميكنها ت�شكيل �أنظمة قانونية.
وعلى النقي�ض من التعددية القانونية ،ف�إن النظام القانوين املُوحد ال يعرتف د�ستور ًيا �إال بنظام قانوين واحد
فح�سب .وعلى الرغم من �أن وا�ضعي الد�ساتري قد يلتزمون بالقواعد القانونية املمثلة يف النظام القانوين املوحد
لعديد من امل�صادر  -مبا يف ذلك املبادئ الدينية �أو القانون الدويل على �سبيل املثال – �إال �أن الد�ستور ي�ضفي
�شرعية على نظام واحد لتف�سري وتطبيق القانون.
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يعترب القانون املدين القانون الأكرث انت�شا ًرا ،والذي يقوم يف غالب الأمر علىاملدونات القانونية املكتوبة باعتبارها
م�صد ًرا للقانون .يطبق ق�ضاة القانون املدين الأحكام الد�ستورية والت�شريعات العامة للتو�صل �إىل قراراتهم
و�أحكامهم� .أما يف نظام القانون العام فعلى العك�س ،ال يعتمد الق�ضاة على املدونات الت�شريعية والأحكام
الد�ستورية فح�سب ،بل ي�ستندون � ً
أي�ضا �إىل الآراء القانونية املكتوبة لهيئة الق�ضاة �أو �سوابق و�أحكام ق�ضائية تعترب
ملزمة لق�ضاة املحاكم الأدنى حال نظرهم لوقائع مماثلة ،حتى لو
يف دول ما بعد ال�صراعات على وجه التحديد ،قد
ي�شكل الإقرار الد�ستوري بتعدد م�صادر القانون �أمكن قلب ال�سوابق �أو �أمكن متييز الق�ضايا التي تنطوي على وقائع
ح ًال جوهر ًيا للتوترات املجتمعية .ميكن �أن خمتلفة قلي ًال عن تلك ال�سوابق .ومبوجب �أنظمة القانون العام،
تعزز التعددية القانونية �أي�ض ًا �إقامة العدل على يظهر معنى القانون ومعامله الدقيقة كمجموعة من الأحكام
ال�صعيدين الإقليمي واملحلي ،من قبل حماكم الق�ضائية ال�سابقة يف ق�ضية معينة .يف هذا النطاق ،يتغري ويتطور
تقرتب م�ستوياتها من املجتمعات التي تخدمها.
القانون العام ب�شكل جوهري مبرور الوقت.
ت�ؤ�س�س الأنظمة العرفية ،التي تكون غري مكتوبة عاد ًة ،من خالل القواعد والتقاليد واملمار�سات املجتمعية ال�سائدة
يف جمتمع ما .ويعد قانون ال�سكان الأ�صليني �أحد الأمثلة على الأنظمة العرفية ،ويعترب القانون الديني «ال�شريعة»
– القائم على �أ�سا�س الن�صو�ص واملمار�سات الدينية – مثا ًال �آخر .تعترب ال�شريعة الإ�سالمية �أو القانون الإ�سالمي
نظام القانون الديني الأكرث انت�شا ًرا؛ وم�صادرها الرئي�سية املعتربة هي القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية  .58وبينما
تُطبق ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها النظام القانوين الوحيد يف بع�ض الدول ،تتواجد غالب ًا م�صاحبة لأنظمة
�أخرى يف الدول التي تتبنى التعددية القانونية.
تُعزز التعددية القانونية ال�شرعية الق�ضائية وتدعمها  .59ميكن �أن
لكن التعددية القانونية تنطوي على بع�ض
التحديات :ينبغي على وا�ضعي الد�ساتري ت�أ�سي�س ت�ستخدم الأنظمة القانونية املتعددة يف كثري من الأحيان داخل الدولة
�إطار د�ستوري ونظام قانوين متما�سكني من �أنظمة الواحدة بغ�ض النظر عن �إقرارها د�ستور ًيا ،ال�سيما يف الدول ذات
وقواعد قانونية خمتلفة و�أحيان ًا متعار�ضة .التنوع ال�سكاين دين ًيا �أو عرق ًيا .هناك العديد من الأنظمة املت�أ�صلة
وعليهم حتديد نطاق كل نظام قانوين وحتديد والتي يتم االعتماد عليها من قبل املجتمعات التي تخدمها .باملثل،
احلقوق الأ�سا�سية املطبقة يف كافة الأنظمة
القانونية ،من �أجل �إيجاد �أنظمة تعددية تعمل عادة ما تتبنى دول ما بعد اال�ستعمار عددًا من الأنظمة القانونية
التي يتم ا�ستخدامها جمي ًعا يف �آنٍ واحد ،لأن القوى اال�ستعمارية
على نحو �سليم.
طبقت جوانب من نظمها القانونية اخلا�صة ،مثل القانون التجاري،
و�أبقت على جوانب من الأنظمة القانونية التقليدية للدولة املحتلة .وبالتايل ،ف�إن معظم الد�ساتري ال تفر�ض
التعددية القانونية �أو تن�شئها ،ولكنها ً
عو�ضا عن ذلك تقبل بوجودها �أو بدجمها يف النظام الد�ستوري القائم.
ترتكز قوة و�شرعية الق�ضاء ب�شكل ح�صري تقريب ًا على ت�صور ال�شعب وال�سلطات ال�سيا�سية .يعاين هذا الت�صور
عندما ال يعرتف النظام الد�ستوري بالأنظمة القانونية ال�سارية فع ًال وحتظى باحرتام وتقدير ال�شعب – وكذلك
ي�ضعف قوة الأحكام الق�ضائية ،التي ت�ستند �إىل النظام الد�ستوري ال�سابق .وبالتايل ،ميكن �أن تعزز التعددية
القانونية من ال�شرعية الق�ضائية.
وكما ذكرنا �آن ًفا ،ت�سفر التعددية القانونية عن حتديات جوهرية .يرتبط �أحد تلك التحديات مب�سائل متعلقة
باالخت�صا�ص الق�ضائي – � ّأي املحاكم تخت�ص بالف�صل يف � ّأي نزاعات وبني � ّأي �أفراد؟ قد ُيطبق النظام القانوين
�أحيان ًا على �أ�سا�س �إقليمي .يحدث ذلك غال ًبا يف الأنظمة الفيدرالية ،حيث يكون لكل والية اخت�صا�ص ق�ضائي
لنظر �أية ق�ضايا داخل املنطقة التي ال تخ�ضع للمركز الفيدرايل ورمبا يكون لها نظام قانوين مخُ تلف .ويف �شكل
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حتى لو حدد الد�ستور �صراح ًة ظروف تطبيق الأنظمة القانونية
املختلفة والأ�شخا�ص الذين تطبق عليهم ،يبقى احتمال ظهور
نزاعات قائ ًما� .إذا تعار�ضت احلقوق الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف
الد�ستور مع الأنظمة القانونية املقررة مبوجبه ،ينبغي على �صائغي
الد�ستور تقرير �أ ًيا من تلك الأنظمة �سيكون له ال�سيادة� ،أو الكيفية
التي �سيتم بها اتخاذ هذا القرار� .أ�شار النقاد �إىل �أن التعددية
القانونية قد تُهدد حقوق الأقليات والفئات ال�ضعيفة ال�سيما املر�أة .ال تلبي بع�ض الأنظمة القانونية معايري امل�ساواة
بني اجلن�سني املن�صو�ص عليها يف الد�ساتري واملواثيق الدولية .ورمبا تظهر �صعوبات خا�صة يف جمال القانون
االجتماعي والأ�سري .كانت اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة من بني املنظمات التي �أعربت عن
قلقها �إزاء التعددية القانونية لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمييز  .62وعلى الرغم من �أن العديد من الد�ساتري
قد حاولت معاجلة ثمة توترات قد تن�ش�أ بني القيم القانونية والد�ستورية املتناف�سة� ،إال �أنها مل تهتدي �إىل نهج
موحد يف هذا ال�صدد .وقد منح وا�ضعو الد�ساتري م�ستويات خمتلفة من حرية اتخاذ القرار للأنظمة القانونية
املختلفة.

�إذا تعار�ضت احلقوق الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف
الد�ستور مع الأنظمة القانونية املقررة مبوجبه،
يجب على �صائغي الد�ستور تقرير ملن تكون
ال�سيادة� ،أو الكيفية التي �سيتم بها اتخاذ هذا
القرار.

تبنى العديد من الد�ساتري مبد�أ �سيادة الد�ستورُ ،مع ِلن ًة �أنه يف
حالة تعار�ض القوانني �أو املبادئ املقررة يف الأنظمة القانونية مع
�أي من الأحكام الد�ستورية ،تكون ال�سيادة للأحكام الد�ستورية.
وقد عزز القانون الدويل هذا النهج  .63يتبنى د�ستور موزمبيق،
على �سبيل املثال ،التعددية القانونية فقط �إذا كانت [الأنظمة
64
ً
القانونية املختلفة] ال تتعار�ض مع القيم واملبادئ الأ�سا�سية للد�ستور  .و�سعيا لتطبيق هذه الرتاتبية ،تن�شئ
ن�صو�ص د�ستورية �أخرى �صالت بني املحاكم واملنابر الأخرى التي تهدف �إىل ت�سوية امل�صالح والف�صل يف
النزاعات  ،65وهو ما مي ّكن ال�سلطة الت�شريعية من �ضمان متكني املحاكم الوطنية العليا وغالب ًا الد�ستورية من
مراجعة الأحكام والقرارات ال�صادرة عن املحاكم الدينية �أو حماكم قانون ال�سكان الأ�صليني.

تبنى العديد من الد�ساتري مبد�أ �سيادة الد�ستور،
ُمعل ً
ِنة �أنه يف حالة تعار�ض القوانني �أو املبادئ املقررة
يف الأنظمة القانونية مع �أي من الأحكام الد�ستورية،
تكون ال�سيادة للأحكام الد�ستورية.
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�آخر من �أ�شكال التعددية القانونية ،قد يتم تطبيق نظام قانوين �أو �أكرث ب�شكل ح�صري على جمموعة من الأفراد
ا�ستنادًا �إىل ع�ضويتهم .وقد يكون لهذا الرتتيب ُبعد �إقليمي ولكن لي�س دائ ًما .على �سبيل املثال ،قد يكون من حق
جماعات ال�سكان الأ�صليني الإبقاء على القانون اخلا�ص بهم � ّأي املحاكم تخت�ص بالف�صل يف � ّأي نزاعات وبني
وتطبيقه عموم ًا كجزء من احلكم الذاتي الإقليمي مبقت�ضى الد�ستورّ � .أي �أفراد؟ قد ُيطبق النظام القانوين �أحيان ًا على
تتيح بع�ض الد�ساتري تطبيق ال�شريعة �أو القانون الديني لت�سوية �أ�سا�س �إقليمي .قد يتم تطبيق نظام قانوين �أو
�أكرث ب�شكل ح�صري على جمموعة من الأفراد
املنازعات بني الأع�ضاء املنتمني لنف�س الديانة ،كما هو احلال يف ا�ستنادًا �إىل ع�ضويتهم؛ قد يتم تطبيق القانون
الهند .60وقد يقت�صر تطبيق النظام القانوين � ً
أي�ضا على جماالت الديني للف�صل بني نزاعات الأع�ضاء املنتمني
ال ،قد تنظم لدين معني يف جماالت قانونية حمددة ،مثل قانون
قانونية حمددة ومتعلقة بالق�ضايا املرفوعة  .61فمث ً
الأ�سرة �أو املرياث.
املحاكم الدينية والقانون الديني الق�ضايا املتعلقة بقانون الأ�سرة يف
بع�ض احلاالت.

تعترب كولومبيا �أحد الأمثلة على �صعوبة تك ّيف ت�صميم املحكمة الد�ستورية مع مبد�أ ال�سيادة� ،إذ خول الد�ستور
الكولومبي لعام  1991درجة كبرية من احلكم الذاتي ملجموعات ال�سكان الأ�صليني ،مبا يف ذلك �سلطة تطبيق
قوانينها اخلا�صة داخل �أرا�ضيها  .66ويف جمموعة من احلاالت ،وازنت املحكمة الد�ستورية بني منح �سلطة
احلكم الذاتي مقابل احلقوق الفردية التي يقرها الد�ستور .ويف عام � ،1996أ�صدرت املحكمة حكمها يف ق�ضية
� Gonzalez Wasornaضد Asemblea General de Cabildos Indigenas Region
 Chami y Cabildo Mayorوالذي �أقرت فيه ب�سيادة احلقوق الأ�سا�سية لكنها قيدت التدخل يف قوانني
ال�سكان الأ�صليني �إال يف ظروف حمددة بدقة .67وعلى وجه التحديد ،قررت املحكمة �أن القيود املفرو�ضة على
قوانني ال�سكان الأ�صليني يجب �أن ت�ستو يف �شرطني �أ�سا�سيني :يجب �أن تكون �إلزامية حلماية ال�ضمانة الد�ستورية
العليا ،ويجب �أن تقوم بذلك بطريقة �أقل تقييدً ا .وجدت املحكمة � ً
أي�ضا �أن ال�ضمانات الد�ستورية «العليا» ت�شتمل
على املقا�صد والقيم الإن�سانية الأ�سمى فح�سب – مثل احلق يف احلياة ،وحظر التعذيب وحظر العبودية.
يف اجلانب الآخر من الطيف ،تقر بع�ض الد�ساتري  -فيما ي�سمى باملواد اال�ستثنائية  -بعدم �سيادة الد�ستور،
ولكنها تن�ص على احلكم الذاتي التام للأنظمة القانونية يف جماالت حمددة من القانون .وقد تف�ضي مثل هذه
الرتتيبات �إىل الف�صل بني ال�سلطة الوطنية وال�سلطة الق�ضائية
حتوي بع�ض الد�ساتري مواد ا�ستثنائية تقر باحلكم
ب�شكل كبري .فعلي ًا ،تن�ص البنود اال�ستثنائية حتديدً ا على ا�ستثناء
ٍ
الذاتي التام للنظم القانونية يف جماالت حمددة من
القانون ،مث ًال ،ا�ستثناء جماالت قانونية حمددة من جماالت قانونية حمددة من ال�ضمانات الد�ستورية �ضد التمييز،
ال�ضمانات الد�ستورية �ضد التمييز ،مثل قانون الأ�سرة مثل قانون الأ�سرة يف كثري من الأحيان .قدم د�ستور لي�سوتو لعام
يف كثري من الأحيان.
 1993مثا ًال على ذلك :حيث ن�صت املادة ()4( 18ب)على حظر
التمييز يف �أي قانون على �أ�سا�س «العرق ،اللون ،اجلن�س ،اللغة،
الدين ،الر�أي ال�سيا�سي �أو غريه من الآراء ،الأ�صل القومي �أو االجتماعي ،امللكية ،امليالد �أو غري ذلك» –�إال �أن هذا
الن�ص ال ينطبق على القوانني املتعلقة مب�سائل «الزواج ،الطالق ،الدفن ،املرياث عند الوفاة �أو غريها من امل�سائل
الأخرى التي ينظمها قانون الأحوال ال�شخ�صية لأولئك الأ�شخا�ص» .تنطوي د�ساتري بوت�سوانا وغامبيا على
ن�صو�ص م�شابهة .68
تعطل املواد اال�ستثنائية احلمايات الد�ستورية يف املجاالت القانونية امل�شمولة ،مثل قانون الأ�سرة والو�صايا
والعقارات .وبالتايل يحتمل حدوث متييز حمظور يف غري هذه املجاالت .وب�سبب هذا االحتمال ،تعر�ضت الن�صو�ص
اال�ستثنائية النتقادات باعتبارها تتعار�ض مع املتطلبات واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان كاتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة  .69بيد �أن ما �سبق ال يعني �أن ثمة نظام قانوين يحتكر قيمة امل�ساواة .كما �أن
التعددية القانونية �أو االحت�ضان الد�ستوري للتعددية الثقافية عموم ًا ال تعني بال�ضرورة �أن يكون هناك تعار�ض
مع مبد�أ حتقيق امل�ساواة  .70ينبغي على امل�شاركني يف بناء الد�ستور مراعاة النتائج املرتتبة على خمتلف خيارات
ت�صميم ال�سلطة الق�ضائية وخيارات الت�صميم الد�ستوري الأخرى يف الظروف التاريخية واالجتماعية وال�سيا�سية
اخلا�صة بالدول املعنية.
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تعترب ال�سلطة الق�ضائية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا ال غنى عنه لتحقيق دميقراطية د�ستورية فعالة .فال ميكن حتقيق �سيادة
القانون من دون قيام الق�ضاء بت�سوية النزاعات عن طريق تطبيق القانون على نحو حمايد .كما يلعب الق�ضاء
دور ًا بارز ًا يف احلفاظ على الرتتيبات وال�ضمانات التي يقدمها الد�ستور من خالل تطبيق املراجعة الق�ضائية،
والتي مت ّكنه من �ضمان عمل �سلطات احلكم الأخرى مبوجب �أحكام الد�ستور .ويف �سبيل الإيفاء بهذه امل�س�ؤولية
على النحو الأمثل ،حتتاج ال�سلطة الق�ضائية �إىل درجة معينة من اال�ستقالل واحلرية� .إال �أن اال�ستقالل الق�ضائي
ال يعادل بال�ضرورة احلكم الذاتي لل�سلطة الق�ضائية �أو احلكم بوا�سطة الق�ضاة .ميكن �أن تطلب ال�سلطات
ال�سيا�سية �أي�ض ًا من ال�سلطة الق�ضائية االلتزام مب�ستوى حمدد من امل�ساءلة وال�شفافية ،وهو ما يهدف ب�صفة
رئي�سية �إىل احلفاظ على النزاهة الق�ضائية .وعلى وا�ضعي الد�ساتري �أن يحر�صوا على مراعاة الهيكل الداخلي
لل�سلطة الق�ضائية وتنظيمها ،لي�س ل�ضمان �سريان القانون على نحو متما�سك فح�سب بل ل�ضمان �شرعية ال�سلطة
الق�ضائية �أي�ض ًا� .إن الإقرار الد�ستوري بالأنظمة القانونية املتعددة يعزز ال�شرعية الق�ضائية ويف نف�س الوقت يعزز
احرتام خمتلف الثقافات والتقاليد والأنظمة داخل جمتمع منق�سم .لكن التعددية القانونية ت�ؤدي �إىل انبثاق
العديد من التحديات اجل�سام التي تواجه النظام الد�ستوري .وبناء عليه ،ينبغي على وا�ضعي الد�ساتري ،قبل تبني
التعددية القانونية ،ت�صنيف امل�شكالت املرتبطة باالخت�صا�ص الق�ضائي والتنظيم الهرمي للقوانني واحلماية
الد�ستورية للحقوق.
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جدول  :3أهم املوضوعات التي أبرزها هذا الفصل
املو�ضوع
 )1دور ال�سلطة الق�ضائية

الأ�سئلة
• ما دور ال�سلطة الق�ضائية؟
•كيف ت�سهم يف �ضمان �سيادة القانون؟
•ما ال�ضوابط والتوازنات املوجودة بينها وبني ال�سلطات الأخرى؟

 )2املراجعة الد�ستورية

•ما دور ال�سلطة الق�ضائية يف فر�ض تطبيق �ضمانات الد�ستور؟
•ما القوانني والقرارات التي ميكن مراجعتها يف عملية املراجعة
الد�ستورية؟
•�أي حماكم مبقدورها ممار�سة املراجعة الق�ضائية؟
•ما الظروف التي ميكن يف ظلها �إجراء املراجعة؟
•متى يتم �إجراء املراجعة الد�ستورية؟

 )3ال�صالحيات الق�ضائية

•ما دور ال�سلطة الق�ضائية يف �صياغة القوانني؟
•ما دورها يف تعديل الد�ستور؟
•ما ال�ضوابط التي ت�ستطيع تطبيقها على ال�سلطات الأخرى؟
•كيف ت�شارك ال�سلطة الق�ضائية يف �إدارة االنتخابات والأحزاب ال�سيا�سية؟

 )4ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
وامل�ساءلة الق�ضائية

•ما هي �أ�سباب �أهمية ا�ستقالل الق�ضاء؟
•ما هي الآليات امل�ستخدمة ل�ضمان خ�ضوع ال�سلطة الق�ضائية للم�ساءلة؟
•كيف يتم اختيار الق�ضاة؟ من الذي يقوم باختيارهم؟ ما هي املعايري
املتبعة لهذا الغر�ض؟
•ما هي مدة �شغل الق�ضاة ملنا�صبهم؟
•كيف يتم عزل الق�ضاة؟

)5التعددية القانونية

•كيف ميكن للد�ستور اجلمع بني �أنظمة قانونية متعددة؟
•كيف ت�سهم التعددية القانونية يف �شرعية الأنظمة القانونية؟
•ما الذي يرتتب على حدوث تعار�ض بني الأنظمة القانونية القائمة
مبوجب الد�ستور؟
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كلمات رئيسية
�سلطة ق�ضائية� ،صالحية ق�ضائية� ،أنظمة ق�ضائية ،مراجعة د�ستورية ،مراجعة ق�ضائية ،مراجعة واقعية ،مراجعة
نظرية� ،آراء ا�ست�شارية ،م�سائل مرجعية ،تعديل د�ستوري ،ا�ستقالل ق�ضائي ،م�ساءلة ق�ضائية ،تعيينات ق�ضائية،
حدود مدة اخلدمة� ،سيادة القانون ،نظام قانوين ،تعددية قانونية ،ت�ضارب القوانني ،قانون ال�سكان الأ�صليني،
القانون التقليدي� ،ضمانات قانونية� ،ضوابط وتوازنات ،الف�صل بني ال�سلطات ،ن�شاط ق�ضائي ،تف�سري قانوين،
و�صول ق�ضائي ،املحكمة العليا ،املحكمة الد�ستورية ،حمكمة عليا ،القانون املدين ،القانون العام.
مصادر إضافية
•مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
_<http://www.abanet.org/rol/docs/judicial_reform_un_princi plesindependence
>judiciary_english.pdf

يحتوي هذا امل�ستند على معلومات وقرارات الأمم املتحدة ال�صادرة عام  ،1985والتي تن�ص على املبادئ الرئي�سية
ل�ضمان وتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء يف الأو�ضاع القطرية.
•املحاكم الد�ستورية :حتليل د�ستوري مقارن
><http://www.concourts.net/index.php

تقدم  Concourts.netحتلي ًال مقارن ًا لأنظمة املراجعة الد�ستورية يف �أكرث من  150بلد ًا .وهي توفر جمموعة
من اجلداول والر�سوم التو�ضيحية واخلرائط ف�ض ًال عن تف�سريات للعنا�صر املختلفة للمراجعة الد�ستورية.
•بناء الد�ستور
><http://www.constitutionmaking.org/

> <Constitutionmaking.orgعبارة عن م�شروع م�شرتك تابع مل�شروع الد�ساتري املقارنة ) (CCPومعهد
الواليات املتحدة لل�سالم ) .(USIPويهدف هذا امل�شروع �إىل تزويد امل�صممني مبعلومات منهجية حول خيارات
�صياغة الد�ساتري والن�صو�ص الد�ستورية ،ا�ستناد ًا على جمموعة البيانات ال�شاملة املتوفرة لدى م�شروع الد�ساتري
املقارنة ب�ش�أن خ�صائ�ص الد�ساتري القومية التي مت و�ضعها منذ عام .1789
•الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (دليل تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وحياديتها)
_<http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/technical
>areas/rule_of_law/

يقدم برنامج �سيادة القانون التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDم�صادر حول املو�ضوعات
املتعلقة ب�سيادة القانون للبعثات امليدانية ومكاتب الوكالة والهيئات احلكومية الأمريكية الأخرى واملجتمع املعني
بالدميقراطية واحلكم عموم ًا .ت�شمل هذه ال�صفحة معلومات حول الربنامج وروابط �إىل عدد من املطبوعات ذات
ال�صلة ،مبا يت�ضمن «دليل تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وحياديتها».
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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•الإ�صالح القانوين والق�ضائي يف و�سط �أوروبا واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
<http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/
>IB/2003/08/08/000094946_03073004032060/Rendered/PDF/multi0page.pdf

جمعت مواد هذا التقرير باال�ستعانة بخربات ق�ضاة وحمامني وم�شرعني ورجال �أعمال وموظفي م�ساعدات
التنمية الذين يعملون يوم ًا بيوم لتحقيق الإ�صالح القانوين يف خم�سة بلدان رئي�سية متر مبرحلة انتقالية.
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مسرد املصطلحات
Advisory opinions: A non-binding opinion
issued by a Constitutional Courtadvising the
legislature as to the constitutionality of a
proposed piece oflegislation.

 ر�أي غري ملزم �صادر عن:الآراء اال�ست�شارية
حمكمة د�ستورية يقدم امل�شورة �إىل الهيئة الت�شريعية
.ب�ش�أن د�ستورية ن�ص ت�شريعي مقرتح

Checks and balances: A system that allows
each branch of government to exercise
limited control over other branches in order
to ensure proper and legal behaviour, as
well as a balance of political powers and
dynamics.

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

Civil law: A legal system which places
emphasis on the codification of laws.

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

 نظام قانوين ي�ؤكد على تدوين:القانون املدين
.القوانني
 نظام قانوين ي�ؤكد على اتباع �أمثلة:القانون العام
�سابقة من قرارات قانونية �سبق اتخاذها يف املا�ضي
.للف�صل يف الق�ضايا
 و�ضع تتعار�ض فيها جوانب من:تنازع القوانني
.النظم القانونية يف البلد نف�سه

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

 و�سيلة يتم بها تغيري:عملية تعديل الد�ستور
الد�ستور �سواء بطريق التعديل �أو احلذف �أو
.الإ�ضافة

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

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

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

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

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

 غري مكتوبة، �أنظمة قانونية:القانون العريف
 ت�صاغ من املعايري والعادات واملمار�سات،غال ًبا
.االجتماعية جلماعة من الب�شر

Common law: A legal system which places
emphasis on following precedent from
earlier legal decisions to decide cases.
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Judicial accountability: A princi ple to
ensure judicial compliance with the rule
of law, enforced by other branches through
oversight, and checks and balances.

 مبد�أ هدفه �ضمان التزام:م�ساءلة الق�ضاء
 وتنفذه الفروع الأخرى من،الق�ضاء ب�سيادة القانون
.خالل املراقبة وال�ضوابط والتوازنات

Judicial appointment: The mechanism
by which members of the judiciary
are selected. A common system has
the executive offer nominations to the
legislature which then has the power to
confirm or reject nominees.

 �آلية الختيار �أع�ضاء ال�سلطة:التعيني الق�ضائي
 والنظام ال�شائع هو �أن يقدم الفرع.الق�ضائية
التنفيذي تر�شيحات �إىل الهيئة الت�شريعية التي لها
.�صالحية قبول �أو رف�ض املر�شحني

Judicial
independence:
Freedom
from influence from other branches of
government or actors; judicial independence
is considered fundamental to a functioning
judiciary and to a democratic society.

Judicial system: The entire judicial
framework of a nation, including the court
system, judicial norms and practices, and
laws.

 التحرر من ت�أثري الفروع:ا�ستقالل الق�ضاء
 ويعد ا�ستقالل.الأخرى للحكم �أو الأطراف الفاعلة
الق�ضاء عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا ل�سلطة ق�ضائية فاعلة
.وجمتمع دميقراطي
: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
 الإطار الق�ضائي العام لدولة:النظام الق�ضائي
ما وي�شمل نظام املحاكم واملعايري واملمار�سات
.الق�ضائية والقوانني

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

 فرع احلكم املخول:ال�سلطة الق�ضائية
ب�صالحيات تف�سري القانون وت�سوية املنازعات
.القانونية و�إعمال العدالة

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

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

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

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

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

 قواعد قانونية مو�ضوعة:ال�ضمانات القانونية
.ملنع ا�ستغالل ال�سلطات من جانب فروع احلكم
وغال ًبا ما ت�أخذ �شكل �ضوابط وتوازنات ميار�سها
.فرع على �آخر

Judicial review/constitutional review:
The powers of a court to decide upon the
constitutionality of an act of the legislature
or the executive branch and invalidate
that act if it is determined to be contrary
to constitutional provisions or principles.
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Separation of powers: The distribution
of state power among different branches
and actors in such a way that no branch
of government can exercise the powers
specifically granted to another.
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.
Supreme Court: In most cases, the highest
court within the legal system, which is often
an appellate tribunal with high powers and
broad authority within its jurisdiction.
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 توزيع �سلطات الدولة بني:ف�صل ال�سلطات
فرعا معي ًنا
ً خمتلف الفروع والفرقاء بطريقة متنع
للحكم من ممار�سة �سلطات ممنوحة ح�ص ًرا �إىل
.فرع �آخر
 فرتة م�ؤقتة متنح مبوجبها:حالة الطوارئ
 بغر�ض، للفرع التنفيذي عادة،�سلطات ا�ستثنائية
.التعامل مع ظروف ا�ستثنائية تعترب حالة طوارئ
 هي يف �أغلب احلاالت �أعلى:املحكمة العليا
حمكمة يف النظام القانوين وغال ًبا ما تكون حمكمة
ا�ستئناف ذات �صالحيات عليا و�سلطات وا�سعة يف
.اخت�صا�صها الق�ضائي

ملحة عن املؤلف
نورا هيدلينغ
ع�ضو �أ�سا�سي يف برنامج عمليات بناء الد�ساتري التابع للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات .يرتكز عملها
�أ�سا�س ًا على ابتكار الأدوات املعرفية .عملت يف ال�سابق باحثة يف جمال القانون االنتخابي والإ�صالح الق�ضائي
يف جامعة ميني�سوتا ومع وزارة اخلارجية الأمريكية �إ�ضافة �إىل وظائف �أخرى .كما عملت يف قطاع املنظمات
الالربحية وقطاع الرتبية .وهي حا�صلة على بكالوريو�س من جامعة تفت�س ودكتوراه يف القانون من كلية احلقوق
يف جامعة ميني�سوتا ،وهي ع�ضو يف هيئة حمامي والية ميني�سوتا .ح�صلت م�ؤخ ًرا على �شهادة ماج�ستري يف القانون
الأوروبي من جامعة �ستوكهومل حيث منحت جائزة القانون من مطبعة جامعة �أك�سفورد.
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امللحق :األحكام الدستورية والقانونية التي تمت اإلشارة إليها يف هذا الفصل
تظهر هذه الن�صو�ص برتتيب الإ�شارة �إليها يف احلوا�شي اخلتامية ويف منت الف�صل .اقتب�ست الأحكام الد�ستورية
املدرجة هنا من م�شروع القانون الد�ستوري الدويل >، <http://www.servat.unibe.ch/icl/info.html
ما مل يذكر خالف ذلك.
املادة  121من د�ستور �أفغان�ستان ()2004
ت�ستطيع املحكمة العليا بناء على طلب من احلكومة �أو من املحاكم �إجراء مراجعة التزام القوانني والقرارات
الت�شريعية واملعاهدات الدولية واالتفاقيات الدولية بالد�ستور ،وتف�سريها وفق ًا القانون.
املادة  167من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ()1996
(((1تتكون املحكمة الد�ستورية من رئي�س ق�ضاة جنوب �أفريقيا ونائب رئي�س الق�ضاة وت�سعة ق�ضاة �آخرين.
(((2يتوىل ثمانية ق�ضاة على الأقل النظر يف �أي �أمر معرو�ض على املحكمة الد�ستورية.
(((3املحكمة الد�ستورية:
(�أ) هي �أعلى حمكمة يف جميع الق�ضايا الد�ستورية؛
(ب) ال تنظر �سوى فى الأمور الد�ستورية وامل�سائل املرتبطة ب�أحكام متعلقة ب�أمور د�ستورية؛
(ج) ت�صدر احلكم النهائي لإقرار د�ستورية �أمر ما �أو ارتباط م�س�ألة ما بحكم يتعلق ب�أمر د�ستوري.
(((4تخت�ص املحكمة الد�ستورية دون غريها بالآتي:
(�أ) احلكم يف النزاعات بني �أجهزة الدولة على ال�صعيد الوطني �أو الإقليمي بخ�صو�ص الو�ضع
الد�ستوري �أو ال�سلطات �أو املهام الد�ستورية لأي منها؛
(ب) احلكم ب�ش�أن د�ستورية �أي م�شروع قانون برملاين �أو �إقليمي ،ولكن ال يجوز �أن تفعل ذلك �إال يف
�ضوء الظروف املن�صو�ص عليها يف املادة � 79أو املادة 121؛
(ج)	�إقرار التطبيقات املدرجة يف املادة � 80أو 122؛
(د) احلكم بد�ستورية �أو عدم د�ستورية �أي تعديل للد�ستور؛
(هـ) احلكم ب�إخالل الربملان �أو رئي�س اجلمهورية بالتزام د�ستوري؛
(و) الت�صديق على د�ستور الإقليم مبوجب املادة .144
(((5ت�صدر املحكمة الد�ستورية احلكم النهائي بد�ستورية �أو عدم د�ستورية قانون �صادر �سواء عن الربملان �أو
الإقليم �أو ت�صرف للرئي�س ،وت�صدق على بطالن �أي �أمر ت�صدره حمكمة اال�ستئناف العليا �أو �أي حمكمة
�سواء كانت عليا �أو ذات و�ضع مماثل قبل �أن يكون معمو ًال به.
(((6يتيح الت�شريع الوطني �أو قواعد املحكمة الد�ستورية لأي �شخ�ص� ،إذا كان ذلك يف �صالح العدالة ،وب�إذن
من املحكمة الد�ستورية:
)أ(عر�ض الأمر مبا�شرة على املحكمة الد�ستورية؛
)ب(ا�ستئناف �أي حكم �صادر عن �أية حمكمة �أخرى مبا�شرة �أمام املحكمة الد�ستورية.
(((7ي�شمل �أي �أمر د�ستوري كل م�س�ألة تتعلق بتف�سري الد�ستور �أو حمايته �أو �إنفاذه.
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املادة  143من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ()1996
(((1ال يجوز �أن يتعار�ض �أي د�ستور �إقليمي �أو تعديل د�ستوري مع هذا الد�ستور ،ولكن يجوز �أن ي�سمح بوجود
ما يلي:
(�أ) هيئة ت�شريعية �إقليمية �أو هياكل و�إجراءات تنفيذية تختلف عن تلك املن�صو�ص عليها يف هذا
الف�صل.
)ب( نظام ملكي تقليدي وحتديد دور العاهل و�سلطته وو�ضعه ،عند االقت�ضاء.
(((2ي�شرتط يف الأحكام الواردة يف �أي د�ستور �إقليمي �أو تعديل د�ستوري وفق ًا للفقرات (�-1أ) �أو(-1ب) ما يلي:
(�أ) �أن تتوافق مع القيم الواردة يف املادة  1والف�صل 3؛
)ب( ال يجوز �أن تخول هذه الأحكام للإقليم �أية �سلطة �أو مهمة تقع:
)( (1خارج نطاق االخت�صا�ص الإقليمي وفق ًا للملحق  4و5؛ �أو
)( (2خارج ال�سلطات واملهام املخولة للإقليم وفق ًا للمواد الأخرى من هذا الد�ستور.
املادة  144من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا
)�( (1إذا �أقرت �أية هيئة ت�شريعية �إقليمية �أو عدّلت �أي د�ستور ،يرفع رئي�س الهيئة الت�شريعية ن�ص الد�ستور
�أو التعديل الد�ستوري �إىل املحكمة الد�ستورية للت�صديق عليها.
)( (2ال ي�صبح ن�ص �أي د�ستور �إقليمي �أوتعديل د�ستوري قانو ًنا �إال عندما تقر املحكمة الد�ستورية ب�أن:
(�أ) هذا الن�ص قد مت �إقراره وف ًقا للمادة (.)142
)ب( هذاالن�ص ب�أكمله يلتزم باملادة (.)143
املادة  )4()1( 167من د�ستور جمهورية �صربيا ()2006
املادة :167االخت�صا�ص الق�ضائي
( )1تخت�ص املحكمة الد�ستورية يف احلكم ب�ش�أن:
 .4التزام القانون والقوانني العامة ال�صادرة عن الأقاليم التي تتمتع باحلكم الذاتي والوحدات املحلية ذاتية
احلكم بالد�ستور والقانون... ،
املادة  )1( 111من د�ستور اجلمهورية الكورية (د�ستور  1948ب�صيغته املعدلة لعام *)1987
( )1تخت�ص املحكمة الد�ستورية بالنظر يف ما يلي:
(�أ) د�ستورية القوانني بناء على طلب املحاكم؛
(ب) االتهام بالتق�صري؛
(ج) حل الأحزاب ال�سيا�سية؛
(د) نزاعات ال�صالحيات بني �أجهزة الدولة ،وبني �أجهزة الدولة واحلكومات املحلية ،وبني احلكومات
املحلية فيما بينها؛
(هـ) النزاعات وال�شكاوى الد�ستورية على النحو املو�صوف بالقانون.

* �أعيد طبعها ومتاحة على موقع املحكمة الد�ستورية:

><http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp
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املادة  )1(47من د�ستور جمهورية الكامريون (د�ستور  1972ب�صيغته املعدلة لعام *)1996
 )1(47ي�صدر املجل�س الد�ستوري احلكم النهائي ب�ش�أن:
د�ستورية القوانني واملعاهدات واالتفاقيات الدولية؛د�ستورية الأوامر املعلقة ال�صادرة عن اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ قبل تطبيقها؛تعار�ض ال�صالحيات بني م�ؤ�س�سات الدولة ،بني الدولة والأقاليم وبني الأقاليم فيما بينها.* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://confinder.richmond.edu/> :

املادة  232من مر�سوم (�إعالن) د�ستور جمهورية نيجرييا الفيدرالية (*)1999
)( (1املحكمة العليا ،دون غريها من املحاكم� ،صاحبة االخت�صا�ص الق�ضائي الأ�صيل للنظر يف �أي نزاع ين�ش�أ
بني االحتاد ووالية ما �أو فيما بني الواليات �إذا وطاملا كان هذا النزاع ينطوي على �أي م�س�ألة (�سواء
قانون �أو واقعة) ي�ستند عليها وجود حق قانوين �أو نطاق تطبيقه.
)( (2عالوة على االخت�صا�ص الق�ضائي املمنوح لها مبوجب الف�صل ( )1من هذه املادة ،تتمتع املحكمة
العليا مبثل هذا االخت�صا�ص الق�ضائي الأ�صيل ح�سبما مينح لها مبوجب �أي قانون �صادر عن اجلمعية
الوطنية.
�شريطة �أال يتم منح �أي اخت�صا�ص ق�ضائي ًا �أ�صيل للمحكمة العليا بخ�صو�ص �أي �ش�أن جنائي.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.nigeria-law.org> :

املادة  131من د�ستور جمهورية الهند (د�ستور  1950ب�صيغته املعدلة لعام )1996
االخت�صا�ص الق�ضائي الأ�صيل للمحكمة العليا مبوجب الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور ،تتمتع املحكمة
العليا ،دون غريها من املحاكم ،باالخت�صا�ص الق�ضائي الأ�صيل يف �أي نزاع:
(�أ) ين�ش�أ بني حكومة الهند ووالية واحدة �أو �أكرث؛ �أو
(ب) بني حكومة الهند و�أي من الواليات يف طرف ووالية �أخرى واحدة �أو �أكرث كطرف مقابل؛ �أو
(ج) بني واليتني �أو �أكرث.
�إذا وطاملا كان هذا النزاع ينطوي على �أي م�س�ألة (�سواء قانون �أو واقعة) ي�ستند عليها وجود حق قانوين �أو نطاق تطبيقه:
�شريطة �أال ميتد ذلك االخت�صا�ص الق�ضائي �إىل نزاع ين�ش�أ عن معاهدة �أو اتفاقية �أو عهد �أو التزام �أو �أي �أدوات
�أخرى م�شابهة والتي ،حتى لو مت �إبرامها �أو تنفيذها قبل بدء العمل بهذا الد�ستور ،ي�ستمر العمل بها عقب بدء
العمل بالد�ستور �أو التي تن�ص على �أن مثل هذا االخت�صا�ص الق�ضائي ال يغطي مثل تلك النزاعات.
املادة  128من د�ستور ماليزيا (د�ستور  1957ب�صيغته املعدلة لعام عام *)1994
)( (1تكون للمحكمة العليا ،دون غريها من املحاكم ،ال�صالحية،وفق ًا لأية قوانني للمحكمة تنظم ممار�سة
هذه ال�صالحية ،لتحديد:
ً
)�أ( �أية م�س�ألة حول ما �إذا كان القانون الذي ي�سنه الربملان �أو الهيئة الت�شريعية للوالية قانونا باط ًال بحيث
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يتعلق مب�س�ألة لي�س للربملان �أو ،ح�سب ال�ضرورة ،الهيئة الت�شريعية �صالحية �سن القوانني ب�ش�أنها؛
)ب( �أية خالفات حول �أية م�س�ألة �أخرى بني الواليات �أو بني االحتاد و�أية والية.
)( (2دون التعدي على �صالحية املحكمة العليا يف اال�ستماع �إىل اال�ستئناف ،حيثما تربز خالل �إجراءات
يف حمكمة �أخرى م�س�ألة تتعلق ب�أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور ،تكون للمحكمة العليا ال�صالحية
(التي تخ�ضع للقوانني املنظمة ملمار�سة هذه ال�صالحية) يف حتديد طبيعة امل�س�ألة و�إحالة الق�ضية �إىل
حمكمة �أخرى ليتم الت�صرف فيها وفق ًا لطبيعة التحديد لنوع امل�س�ألة.
)( (3تقدم �صالحية املحكمة العليا يف البت يف ق�ضايا ا�ستئناف حمالة من حمكمة عليا �أو قا�ض فيها وفق ًا
لقانون االحتاد.
*�أعيد طبعها ومتاحة على الرابط:
><http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf

املادة  105من الد�ستور ال�سيا�سي للواليات املك�سيكية املتحدة (د�ستور  1917ب�صيغته املعدلة
لعام *)2007
تف�صل حمكمة العدل العليا ،مبوجب الت�شريعات ذات ال�صلة ،يف ال�ش�ؤون القانونية على النحو التايل:
)( (1اخلالفات الد�ستورية – بخالف تلك التي تنطوي على نزاع انتخابي – بني:
(�أ) االحتاد ووالية �أو مقاطعة فيدرالية؛
(ب) االحتاد وبلدية؛
(ج) ال�سلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية وجمل�س النواب؛ ال�سلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية
و�إحدى غرف جمل�س النواب على الأقل �أو ال�سلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية واملفو�ضية
الدائمة املت�صرفة كممثلة لالحتاد �أو للمقاطعة الفيدرالية؛
(د) واليتني؛
(هـ) والية ومقاطعة فيدرالية؛
(و) مقاطعة فيدرالية وبلدية؛
(ز) بلديتني يف واليتني خمتلفتني؛
(ح) �سلطتني تابعتني لوالية واحدة خمتلفتني حول د�ستورية ت�صرفاتهما �أو �أوامرهما التنفيذية؛
(ط)والية و�إحدى البلديات الواقعة داخلها خمتلفتني ب�ش�أن د�ستورية ت�صرفاتهما �أو �أوامرهما
التنفيذية؛
(ى) والية و�إحدى البلديات الواقعة داخل والية �أخرى خمتلفتني ب�ش�أن د�ستورية ت�صرفاتهما �أو
�أوامرهما التنفيذية؛
(ك) وكالتني حكوميتني تابعتني للمقاطعـة الفيدراليـة خمتلفتني ب�شـ�أن د�ستوريـة ت�صرفاتهمـا �أو
�أوامرهما التنفيذية.
تعلن القرارات املتخذة بغالبية ثمانية �أ�صوات من ق�ضاة املحكمة العليا بطالن �أي �أمر تنفيذي طاملا كان اخلالف
املعني ناجت ًا عن الأوامر التنفيذية ال�صادرة عن الوالية �أو البلدية واملطعون عليها من قبل االحتاد� ،أو كان
اخلالف ناجت ًا عن الأوامر التنفيذية ال�صادرة عن البلدية واملطعون عليها من قبل الواليات �أو ناجت ًا عن تطبيق
الفقرات (ج) و(ح) و(ك) من هذه املادة.
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يف �أي حالة �أخرى ،ال ت�سري نتائج قرارات حمكمة العدل العليا �إال على الأطراف املتنازعة.
)( (2تهدف ق�ضايا عدم الد�ستورية �إىل حل تعار�ض حمتمل بني قاعدة عامة وهذا الد�ستور؛
يتعني رفع الق�ضايا املعنية بعدم الد�ستورية �أمام حمكمة العدل العليا يف غ�ضون  30يوم ًا اعتبار ًا من
تاريخ ن�شر القاعدة العامة حمل اخلالف .ه�ؤالء من يحق لهم التقدم بتلك الدعاوى:
(�أ)  %33من �إجمايل عدد �أع�ضاء جمل�س النواب يتقدمون بطعن يف قانون مت �سنه من قبل
الكوجنر�س مبا يت�ضمن ت�شريعات املقاطعة الفيدرالية.
(ب)  %33من �إجمايل عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ يتقدمون بطعن يف قانون مت �سنه من قبل
الكوجنر�س مبا يف ذلك ت�شريعات املقاطعة الفيدرالية �أو يطعنون على �أي معاهدة دولية �أقرتها
احلكومة املك�سيكية؛
(ج) النائب العام يطعن يف ت�شريع فيدرايل �أو حملي ،مبا يف ذلك ت�شريعات املقاطعة الفيدرالية� ،أو
املعاهدات الدولية التي �أقرتها احلكومة املك�سيكية؛
(د)  %33من �إجمايل عدد �أع�ضاء هيئة ت�شريعية حملية يطعنون على قانون �سنته تلك الهيئة الت�شريعية.
(هـ)  %33من �إجمايل عدد �أع�ضاء جمعية النواب باملقاطعة الفيدرالية يطعنون فى قانون مت �سنه من
قبل تلك اجلمعية؛
(و) الر�ؤ�ساء الوطنيون للأحزاب ال�سيا�سية امل�سجلون يف اللجنةالفيدرالية لالنتخابات يطعنون على
القوانني االنتخابية الفيدرالية واملحلية؛ الر�ؤ�ساء الوطنيون للأحزاب ال�سيا�سية امل�سجلون يف
الدوائر االنتخابية املحلية يخول لهم كذلك الطعن يف القوانني االنتخابية التي مت �سنها بوا�سطة
الهيئة الت�شريعية املحلية التمثيلية.
يعد هذا هو الإجراء الوحيد للطعن يف عدم د�ستورية القوانني االنتخابية.
يتعني ن�شر و�إعالن كل من الت�شريعات االنتخابية الفيدرالية واملحلية يف غ�ضون  90يوم ًا من تاريخ بدء العملية
االنتخابية املعنية .و�إبان العمليات االنتخابية ،ال يجوز تعديل القوانني االنتخابية.
يتم �إعالن بطالن القواعد املطعون عليها عرب قرارات حمكمة العدل العليا املتخذة ب�أغلبية ثمانية ق�ضاة.
)( (3الطعون املقدمة �إما عن طريق حمكمة دائرة فردية �أو النائب العام �ضد قرارات قا�ضي املقاطعة يف
املحاكمات التي يكون االحتاد طرف ًا فيها والتي لها �أهمية خا�صة .يتم تطبيق ذات الإجراء على الطعون
املختارة من قبل املحكمة العليا نف�سها.
�إن �إعالنات البطالن التي ت�شري �إليها الفقرات  1و 2من هذه املادة ،ال يجوز تطبيقها ب�أثر رجعي
بخالف تلك املرتبطة بقرار خمالفات جنائية والتي تخ�ضع للمبادئ العامة وللقانون اجلنائي.
�أي حتد للقرارات املذكورة يف الفقرات  1و 2من هذه املادة يعاقب مرتكبه مبوجب املادة  ،107الفقرة
 16والفقرات الفرعية  1و 2من هذا الد�ستور.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط  ،http://biblio.juridicas.unam.mxمتت الرتجمة بوا�سطة
كارلو�س برييز فازكويز.
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املادة  )3(137من د�ستور جمهورية �أوغندا (*)1995
 .137م�سائل متعلقة بتف�سري الد�ستور.
( )3يجوز لأي �شخ�ص يزعم �أن:
(�أ) قانون ًا برملاني ًا �أو �أي قانون �آخر �أو �أي �شيء يف �سلطة �أي قانون �أو يتم مبوجبها؛ �أو
(ب)	�أي ت�صرف �أو �إغفال عن ت�صرف من قبل �أي �شخ�ص �أو �سلطة،
يعد غري مت�سق �أو متعار�ض ًا مع �أحكام هذا الد�ستور ،يجوز له التقدم بطعن �أمام املحكمة الد�ستورية لإ�صدار
�إقرار يفيد ما تقدم ،ولت�صحيح ذلك القانون املطعون يف د�ستوريته �إن �أمكن.
* أعيد طبعها ومتاحة على الرابطhttp://www.constitutionnet.org :

املادة  152من د�ستور جمهورية �إ�ستونيا ()1992
(�أ)	�إذا كان ثمة �أي قانون �أو �أي عمل قانوين �آخر يتعار�ض مع هذا الد�ستور ،ال يجوز لأي حمكمة العمل
به �إبان نظر �أي ق�ضية.
)ب( �إذا كان ثمة �أي قانون �أو �أي عمل قانوين �آخر يتعار�ض مع �أحكام وروح هذا الد�ستور ،يجب �إعالن
بطالنه و�إلغاءه من قبل املحكمة الوطنية.
املادة  204من د�ستور جمهورية الربتغال (د�ستور  1976ب�صيغته املعدلة لعام )2005
االلتزام بالد�ستور
ويف الأمور التي تقدم للمحاكمة ،ال يجوز للمحكمة تطبيق �أي قواعد تتعار�ض مع �أحكام هذا الد�ستور �أو مع املبادئ
التي يحث عليها.
املادة  )3(80من د�ستور جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية (د�ستور  1978ب�صيغته
املعدلة لعام *)2000
 .80حينما ي�صبح م�شروع القانون قانون ًا.
( )3حيثما ي�صبح م�شروع القانون قانون ًا مبوجب الت�صديق عليه من قبل الرئي�س �أو املتحدث الر�سمي عنه،
ح�سبما تكون احلالة ،بعيد تبنيه ،ال يجوز لأي حمكمة البحث يف �صالحية مثل هذا القانون �أو �إ�صدار حكم ب�ش�أنه
�أو الت�شكيك فيه ب�أي طريقة مهما تكن الأ�سباب.
* �أعيد طبعها ومتاحة على املوقع الر�سمي للحكومة <>/http://www.priu.gov.lk
املادة  120من د�ستور جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية (د�ستور  1978ب�صيغته
املعدلة لعام *)2001
 .120االخت�صا�ص الق�ضائي الد�ستوري للمحكمة العليا
املحكمة العليا ،دون غريها من املحاكم ،هي �صاحبة االخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري للحكم ب�ش�أن د�ستورية �أو
عدم د�ستورية م�شروع قانون �أو �أي من �أحكامه:
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�شريطة ما يلي:
)�أ(

(ب)

(ج)

(د)

يف حالة م�شروع قانون مو�صوف يف عنوانه املطول ب�أنه خا�ص بتعديل �أي حكم من �أحكام الد�ستور
�أو لإلغاء �أو ا�ستبدال �أي حكم من �أحكام الد�ستور ،ف�إن الق�ضية الوحيدة التي يجوز للمحكمة العليا
النظر فيها هي ما �إذا كان م�شروع القانون ي�ستلزم موافقة ال�شعب من خالل ا�ستفتاء عام مبوجب
�أحكام املادة 83؛
يف حالة �إقرار جمل�س الوزراء ب�أن م�شروع قانون مو�صوف يف عنوانه املطول ب�أنه خا�ص بتعديل �أي
حكم من �أحكام الد�ستور �أو لإلغاء �أو ا�ستبدال �أي حكم من �أحكام الد�ستور ،من املقرر متريره
بوا�سطة الأغلبية اخلا�صة املطلوبة مبوجب املادة  83ويعر�ض على ال�شعب من خالل ا�ستفتاء عام ،ال
متلك املحكمة العليا �أو متار�س �أي �صالحية ب�ش�أن مثل م�شروع القانون هذا؛
يف حالة �إقرار جمل�س الوزراء ب�أن �أي حكم من �أحكام �أي م�شروع قانون غري مو�صوف يف عنوانه
املطول ب�أنه خا�ص بتعديل �أي حكم من �أحكام الد�ستور� ،أو لغر�ض �إلغاء وا�ستبدال �أي حكم من
�أحكام الد�ستور من املقرر متريره بوا�سطة الأغلبية اخلا�صة التي تن�ص عليها املادة  ،84ف�إن الق�ضية
الوحيدة التي يجوز للمحكمة العليا البت فيها هي ما �إذا كان م�شروع القانون هذا ي�ستلزم موافقة
ال�شعب من خالل ا�ستفتاء عام مبوجب �أحكام املادة � 83أو ما �إذا كان يتعني �أن يتوافق م�شروع القانون
مع الفقرات ( )1و( )2من املادة 82؛ �أو
يف حالة �إقرار جمل�س الوزراء ب�أن �أي حكم من �أحكام �أي م�شروع قانون غري مو�صوف يف عنوانه
املطول ب�أنه خا�ص بتعديل �أي حكم من �أحكام الد�ستور� ،أو لغر�ض �إلغاء وا�ستبدال �أي حكم من
�أحكام الد�ستور من املقرر متريره بوا�سطة الأغلبية اخلا�صة التي تن�ص عليها املادة  ،84ف�إن الق�ضية
الوحيدة التي يجوز للمحكمة العليا البت فيها هي ما �إذا كان ثمة �أي �أحكام �أخرى من م�شروع القانون
هذا تتطلب التمرير بوا�سطة الأغلبية اخلا�صة التي تن�ص عليها املادة � 84أو ما �إذا كانت �أي من
�أحكام م�شروع القانون هذا ت�ستلزم موافقة ال�شعب من خالل ا�ستفتاء عام مبوجب �أحكام املادة 83
�أو ما �إذا كان م�شروع القانون هذا يجب �أن يتوافق مع �أحكام الفقرات ( )1و( )2من املادة .82

* �أعيد طبعها ومتاحة على املوقع الر�سمي للحكومة<http://www.priu.gov.lk/> :

املادة  )5(46من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية (د�ستور  1958ب�صيغته املعدلة لعام )2005
ال يجوز �إ�صدار القوانني الأ�سا�سية �إال بعد �إقرار املجل�س الد�ستوري مبطابقتها للد�ستور.
املادة  61من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية (د�ستور  1958ب�صيغته املعدلة لعام )2005
)( (1يجب عر�ض القوانني الأ�سا�سية ،قبل �إ�صدارها ،وم�شروعات القوانني املن�صو�ص عليها يف املادة  11قبل
عر�ضها على اال�ستفتاء والنظام الأ�سا�سي ملجل�سي الربملان قبل تطبيقهما على املجل�س الد�ستوري الذي
يف�صل يف مدى مطابقتها للد�ستور.
)( (2ولنف�س الغايات ،يجوز لرئي�س اجلمهورية �أو الوزير الأول �أو رئي�س اجلمعية الوطنية �أو رئي�س جمل�س
ال�شيوخ �أو �ستني نائب ًا �أو �ستني ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شيوخ �إحالة القوانني قبل �إ�صدارها على املجل�س
الد�ستوري.
)( (3يجب �أن يبت املجل�س الد�ستوري يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ال�سابقتني ،خالل �شهر .غري
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�أنه بناء على طلب احلكومة ويف حالة اال�ستعجال يتم تق�صري املدة �إىل ثمانية �أيام.
)( (4ويف هذه احلاالت نف�سها ،يرتتب على �إ�شعار املجل�س الد�ستوري وقف موعد الإ�صدار.
املادة  82من د�ستور جمهورية ت�شيلي (*)1980

املادة � :82صالحيات املحكمة الد�ستورية
)( (1ممار�سة الرقابة على د�ستورية القوانني الد�ستورية الأ�سا�سية قبل �إعالنها ،ود�ستورية القوانني التي
تف�سر بع�ض �أحكام الد�ستور؛
)( (2البت يف الق�ضايا املتعلقة بالد�ستورية والتي قد تثار �أثناء مناق�شة م�شروعات القوانني �أو د�ستورية
التعديالت الد�ستورية واالتفاقيات املقدمة لنيل موافقة الكوجنر�س؛
)( (3البت يف اال�ستف�سارات التي تثار ب�ش�أن د�ستورية مر�سوم له قوة القانون.
)( (4البت يف اال�ستف�سارات التي تثار ب�ش�أن د�ستورية الدعوة �إىل ا�ستفتاء ،دون الإجحاف بال�صالحيات
املقابلة ملحكمة �إعداد االنتخابات.
)( (5البت يف ال�شكاوى املتعلقة بعدم �إ�صدار رئي�س اجلمهورية لقانون يف حني يتوجب عليه ذلك� ،أو حينما
يقوم ب�إعالن ن�ص يختلف عن الن�ص املتوافق مع الد�ستور �أو حينما ي�صدر قرار ًا غري د�ستوري.
)( (6البت ،بطلب من رئي�س اجلمهورية مبا يتفق مع �أحكام املادة  ،88يف د�ستورية مر�سوم �أو قرار �صادر
عن الرئي�س اعرت�ض عليه املراقب العام العتباره غري د�ستوري.
)�( (7إعالن عدم د�ستورية املنظمات �أو احلركات �أو الأحزاب ال�سيا�سية وفق �أحكام املادة  8من هذا
الد�ستور.
)( (8وفق �أحكام املادة  8من هذا الد�ستور� ،إعالن م�س�ؤولية الأ�شخا�ص الذين يحاولون �أو يفرت�ض �أنهم
حاولوا االعتداء على النظام امل�ؤ�س�سي للجمهورية .لكن� ،إذا كان ال�شخ�ص املعني هو رئي�س اجلمهورية
�أو الرئي�س املنتخب ،يجب �أن يتطلب هذا الإعالن ،عالوة على ما �سبق ،موافقة جمل�س ال�شيوخ عن
طريق غالبية �أع�ضاءه احلاليني.
)( (9رفع تقارير �إىل جمل�س ال�شيوخ ب�ش�أن احلاالت امل�شار �إليها يف املادة  ،49رقم  ،7من هذا الد�ستور.
)( (10القرار ب�ش�أن املعوقات الد�ستورية �أو القانونية التي حتول دون تعيني �شخ�ص ما كوزير للدولة �أو
االحتفاظ بهذا املن�صب �أو تقلد وظائف �أخرى يف وقت متزامن.
)( (11تعلن بنف�سها �أ�سباب عدم الأهلية وعدم التوافق والأ�سباب التي تدفع �إىل �إنهاء فرتات ع�ضوية �أع�ضاء
الكوجنر�س.
)( (12البت يف د�ستورية املرا�سيم العليا ال�صادرة عن رئي�س اجلمهورية مبوجب ال�صالحيات املخولة له،
حينما يتم �إ�صدار تلك املرا�سيم ب�ش�أن �أمور قد يتم التحفظ عليها مبوجب القانون بتفوي�ض املادة .60
حتلل املحكمة الد�ستوري ،مبا ميليه عليه �ضمريها ،الوقائع عند �إحاطتها علم ًا بال�صالحيات امل�شار �إليها يف
البنود  7و 8و 9و10؛ وباملثل ،عند التعامل مع �أ�سباب �إنهاء ع�ضوية �أع�ضاء الكونغر�س.
يف حالة رقم ( ،)1حتيل غرفة املن�ش�أ م�شروع القانون �إىل املحكمة الد�ستورية يف غ�ضون خم�سة �أيام من انتهاء
مناق�شته من قبل الكونغر�س.
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ويف حالة رقم  ،2ال يجوز للمحكمة الإحاطة بالق�ضية �إال بناء على طلب من رئي�س اجلمهورية �أو من �أي من غرف
الربملان �أو من ربع �إجمايل �أع�ضاءهما احلاليني� ،شريطة تقدمي هذا الطلب قبل �إ�صدار القانون.
يتعني على املحكمة �إ�صدار قرارها يف غ�ضون ع�شرة �أيام اعتبار ًا من تاريخ تلقي الطلب� ،إال �إذا قررت ت�أجيل
�إ�صدار القرار لع�شرة �أيام �أخرى لأ�سباب قوية ومربرة .ال ي�ؤدي التقدم بهذا الطلب �إىل تعليق النظر يف م�شروع
القانون� ،إال �أنه قد ال يتم الإعالن عن ذلك اجلزء من م�شروع القانون حمل االعرتا�ض �إال بعد انق�ضاء املهلة
�سالفة الذكر� ،إال �إذا كان يتعلق مب�شروع قانون املوازنة العامة �أو �إذا كان م�شروع القانون يرتبط ب�إعالن احلرب
املقرتح من قبل رئي�س اجلمهورية.
يف احلالة رقم  ،3يقوم رئي�س اجلمهورية ب�صياغة امل�سائل يف غ�ضون ع�شرة �أيام ،حينما يقوم املراقب العام
باالعرتا�ض على مر�سوم له قوة القانون لأ�سباب تتعلق بعدم د�ستوريته .ميكن كذلك تقدمي الأ�سئلة بوا�سطة
�إحدى الغرفتني �أو بوا�سطة ربع عدد �أع�ضاءهما احلاليني �إذا �سجل املراقب العام مر�سوم ًا له قوة القانون حمل
اعرتا�ض لعدم د�ستوريته .يتعني تقدمي مثل هذا الطلب يف مدة �أق�صاها  30يوم ًا من تاريخ ن�شر املر�سوم الذي
له قوة القانون.
يف احلالة رقم  ،4ميكن تقدمي ال�س�ؤال بناء على طلب جمل�س ال�شيوخ �أو جمل�س النواب ،يف غ�ضون ع�شرة �أيام من
تاريخ ن�شر املر�سوم الذي يحدد تاريخ �إجراء ا�ستفتاء عام .تقوم املحكمة بو�ضع ال�صياغة الن�صية املحددة للأ�سئلة
املقدمة لال�ستفتاء العام �ضمن قرارها عند االقت�ضاء� .إذا مت �إ�صدار القرار قبل التاريخ املقرر لإجراء اال�ستفتاء
العام مبدة تقل عن ثالثني يوم ًا ،حتدد املحكمة تاريخ ًا جديد ًابعد �إ�صدار القرار من ثالثني �إىل �ستني يوم ًا.
يف احلالة رقم  ،5ميكن �إثارة الق�ضايا بوا�سطة �إحدى الغرفتني �أو بوا�سطة ربع �أع�ضائهما احلاليني يف غ�ضون
ثالثني يوم ًا بعد ن�شر الن�ص حمل االعرتا�ض �أو الإخطار به� ،أو يف غ�ضون �ستني يوم ًا من التاريخ املقرر لقيام
رئي�س اجلمهورية ب�إعالن القانون .يف حالة قبول املحكمة للطلب ،يتعني عليها �أن تعلن �ضمن ن�ص قرارها عن
القانون الذي مل يتم الإعالن عنه �أو تقوم بتنقيح الإعالن غري ال�صحيح للقانون.
يف احلالة رقم  ،9ال يجوز للمحكمة النظر يف الق�ضية �إال بطلب من غرفة النواب �أو ربع �أع�ضاءها احلاليني .يتم
حينئذ اتخاذ �إجراء عامل تقدمي التما�س �إىل املحكمة ب�ش�أن ال�صالحيات املمنوحة مبوجب البنود  7و 8و 10من
هذه املادة .ومع هذا ،يف احلالة رقم � ،8إذا كان ال�شخ�ص املعني هو رئي�س اجلمهورية �أو الرئي�س املنتخب ،يجب
تقدمي طلب االلتما�س من قبل غرفة النواب �أو ربع عدد �أع�ضاءها احلاليني.
يف احلالة رقم  ،11ال يجوز للمحكمة النظر يف الق�ضية �إال بطلب من رئي�س اجلمهورية �أو من ع�شرة �أع�ضاء
حاليني يف الكونغر�س على الأقل.
يف احلالة رقم  ،12ال يجوز للمحكمة النظر يف الق�ضية �إال بطلب من �أي من الغرفتني على �أن يتم التقدم بالطلب
يف غ�ضون ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شر �أو �إعالن ن�ص القانون حمل االعرتا�ض.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابطhttp://confinder.richmond.edu/ :
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املادة �/32أ ( )3من د�ستور جمهورية هنغاريا (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة لعام )2007
( )3كل �شخ�ص لديه احلق يف ال�شروع يف �إجراءات املحكمة الد�ستورية يف احلاالت التي يحددها القانون.
املادة  )6(167من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ( 1996ب�صيغته املعدلة لعام )2007
 :167املحكمة الد�ستورية
( )6يتيح الت�شريع الوطني �أو قواعد املحكمة الد�ستورية لأي �شخ�ص� ،إذا كان ذلك يف �صالح العدالة ،وب�إذن من
املحكمة الد�ستورية:
(�أ) عر�ض الأمر مبا�شرة على املحكمة الد�ستورية؛
(ب) ا�ستئناف �أي حكم �صادر عن �أية حمكمة �أخرى مبا�شرة �أمام املحكمة الد�ستورية.
املادة  120من د�ستور مملكة هولندا (د�ستور  1983ب�صيغته املعدلة لعام )2002
ال يجوز للمحاكم مراجعة د�ستورية القوانني واملعاهدات.
املادة  74من د�ستور جمهورية فنلندا (د�ستور  2000ب�صيغته املعدلة لعام )2007
املادة :74الإ�شراف على الد�ستورية
ت�صدر جلنة القانون الد�ستوري �إعالنات ب�ش�أن د�ستورية املقرتحات الت�شريعية التي تعر�ض عليها ،وكذلك ب�ش�أن
عالقتها باتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية.
املادة  77من د�ستور جمهورية فنلندا ( 2000ب�صيغته املعدلة لعام عام )2007
املادة � :77إقرار القوانني
)( (1يتم تقدمي القوانني التي يتبناها الربملان �إىل رئي�س اجلمهورية لإقرارها .يقوم الرئي�س ب�إ�صدار قراره
ب�ش�أن الت�صديق على القانون يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدميه .ميكن �أن يح�صل الرئي�س على
بيان حول القانون من املحكمة العليا �أو املحكمة الإدارية العليا.
)( (2يف حالة عدم ت�صديق الرئي�س على القانون ،يتم رده �إىل الربملان لإعادة النظر فيه� .إذا قام الربملان
ب�إعادة تبني القانون دون �إ�ضفاء تعديالت جوهرية عليه ،يعد القانون �ساري ًا ونافذ ًا دون احلاجة
�إىل ت�صديق رئي�س اجلمهورية .و�إذا مل يقم الربملان ب�إعادة تبني القانون ،يعترب القانون قد �سقط
بالتقادم.
املادة  53من قانون املحكمة العليا الكندية ()R.S., 1985, c. S-26
االخت�صا�ص الق�ضائي اخلا�ص
الإحاالت من احلاكم العام
�إحالة بع�ض امل�سائل لإبداء الر�أي
 )1( .53يجوز للحاكم العام �أن يحيل �إىل املحكمة ،لغر�ض اال�ستماع والنظر ،م�سائل �أو وقائع قانونية هامة ب�ش�أن:
)( (1تف�سري قوانني الد�ستور؛
)( (2د�ستورية �أو تف�سري �أي ت�شريع فيدرايل �أو �إقليمي؛
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)�( (3صالحية اال�ستئناف يف الأمور التعليمية ،مبوجب القانون الد�ستوري لعام � ،1867أو مبوجب �أي قانون
�آخر معرو�ض على احلاكم العام؛ �أو
)( (4ال�صالحيات املخولة �إىل برملان كندا �أو �إىل الهيئات الت�شريعية للأقاليم �أو �إىل احلكومات اخلا�صة
بكل منها ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت هذه ال�صالحيات متار�س بالفعل �أو جمرد مقرتحات.
املادة ()4(167د) من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا (د�ستور  1996ب�صيغته املعدلة لعام )2007
 )4تخت�ص املحكمة الد�ستورية دون غريها بالآتي:
(د)احلكم بد�ستورية �أو عدم د�ستورية �أي تعديل للد�ستور؛
املادتان  157و 159من د�ستور �أوكرانيا (*)1996
املادة 157
ال يجوز تعديل د�ستور �أوكرانيا �إذا كانت تلك التعديالت من �ش�أنها �إلغاء �أو تقييد حقوق وحريات الإن�سان
واملواطنني� ،أو �إذا كانت تتجه للنيل من ا�ستقالل البالد �أو انتهاك الوحدة الإقليمية الرا�سخة لأوكرانيا.
ال يجوز تعديل د�ستور �أوكرانيا يف حالة �سيادة القانون الع�سكري �أو يف �إعالن حالة الطوارئ.
املادة 159
ينظر الربملان الأوكراين يف م�سودة قانون ب�ش�أن �إدخال تعديالت على د�ستور �أوكرانيا فور �إ�صدار املحكمة
الد�ستورية الأوكرانية لر�أيها ب�ش�أن توافق م�سودة القانون مع متطلبات املادتني  157و 158من هذا الد�ستور.
* �أعيد طبعها ومتاحة على موقع املحكمة الد�ستورية http://ccu.gov.ua/en/index
املادة 185من د�ستور تايالند (*)2007

قبل موافقة جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شيوخ على مر�سوم طوارئ مبوجب الفقرة الثالثة من املادة  ،184يحق
لأع�ضاء جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شيوخ احلاليني� ،إذا حققوا ن�صاب اخلم�س يف كل جمل�س على الأقل� ،أن
يتقدموا بر�أيهم �إىل رئي�س املجل�س الذي ينتمون �إليه ب�أن قرار حالة الطوارئ ال يتفق مع الفقرة الأوىل �أو الثانية
من املادة  ،184وبناء على ذلك يقوم رئي�س هذا املجل�س يف غ�ضون ثالثة �أيام من تلقيه لهذا الر�أي ب�إحالته �إىل
املحكمة الد�ستورية للبت فيه .بعد قيام املحكمة الد�ستورية ب�إ�صدار قراراها بهذا ال�ش�أن ،تقوم ب�إخطار رئي�س
املجل�س املعني بهذا القرار.
عند تلقي رئي�س جمل�س النواب �أو رئي�س جمل�س ال�شيوخ ر�أي �أع�ضاء جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شيوخ مبوجب
الفقرة الأوىل ،يتم ت�أجيل البت يف �أمر مر�سوم حالة الطوارئ �إىل �أن تقوم املحكمة الد�ستورية بالإخطار
بقرارها مبوجب الفقرة الأوىل.
و�إذا قررت املحكمة الد�ستورية �أن �أي مر�سوم طوارئ ال يتفق مع الفقرة الأوىل �أو الثانية من املادة  ،184عندئذ
ال تكون لذلك املر�سوم قوة القانون من �أ�سا�سه .يتخذ قرار املحكمة الد�ستورية ب�أن قانون الطوارئ ال يتفق مع
الفقرة الأوىل �أو الثانية من املادة  184ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية.
* �أعيد طبعها ومتاحة على موقع املحكمة الد�ستورية<http://www.constitutionalcourt.or.th/english/> :
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املادة  69من د�ستور جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية () 2004
)( (1رئي�س اجلمهورية م�س�ؤول �أمام الأمة وجمل�س النواب [ فول�سي جريغا ] وفق ًا لهذه املادة.
)( (2ميكن توجيه اتهام للرئي�س بارتكاب جرمية �ضد الإن�سانية �أو جرمية اخليانة الوطنية من قبل ثلث
�أع�ضاء جمل�س النواب [ فول�سي جريغا ] .
)�( (3إذا �صوت ثلثا جمل�س النواب [ فول�سي جريغا ] ل�صالح توجيه االتهام ،يدعو جمل�س النواب [ فول�سي
جريغا ] �إىل انعقاد املجل�س الأعلى [ لويا جريغا ] يف غ�ضون �شهر و احد.
)�( (4إذا وافق املجل�س الأعلى [ لويا جريغا ] على االتهام ب�أغلبية ثلثي الأ�صوات تتم �إقالة الرئي�س ،وحتال
الق�ضية �إىل حمكمة خا�صة.
)( (5تت�شكل املحكمة اخلا�صة من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س النواب [ فول�سي جريغا ] ،وثالثة �أع�ضاء من
املحكمة العليا يعينهم املجل�س الأعلى [ لويا جريغا ] ورئي�س جمل�س ال�شيوخ [ م�شرانو جريغا ].
)( (6يديرالدعوى �شخ�ص يعينه املجل�س الأعلى [ لويا جريغا ].
)( (7يف هذه احلالة ،يتم تطبيق �أحكام املادة  67من هذا الد�ستور.
املادة  )2(60من الد�ستور الوطني االنتقايل جلمهورية ال�سودان( 2005 ،املعدل)*
املادة  60ح�صانة رئي�س اجلمهورية ونائبه الأول وتنحيتهما
( )2دون �إخالل ب�أحكام الفقرة «� »1أعاله يجوز اتهام رئي�س اجلمهورية �أو نائبه الأول �أمام املحكمة الد�ستورية يف
حالة اخليانة العظمى �أو االنتهاك اجل�سيم لأحكام هذا الد�ستور �أو ال�سلوك امل�شني املتعلق ب�ش�ؤون الدولة� ،شريطة
�صدور قرار بذلك من ثلثي �أع�ضاء الهيئة الت�شريعية القومية.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.sudan-embassy.de/c_Sudan.pdf>:

املادة  69من د�ستور جمهورية تركيا (د�ستور  1982ب�صيغته املعدلة لعام )2007
املادة  :69املبادئ التي ينبغي مراعاتها من قبل الأحزاب ال�سيا�سية
)(1
)(2
)(3
)(4
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(ال يجوز �إ�صدار قرار بحل حزب �سيا�سي ب�صفة دائمة ب�سبب ممار�سته �أن�شطة تنتهك �أحكام الفقرة
الرابعة من املادة � 68إال عندما تقرر املحكمة الد�ستورية �أن احلزب املعني قد �أ�صبح مركز ًا ملمار�سة
تلك الأن�شطة .
(يجب �أن تكون الأن�شطة واللوائح الداخلية وعمل الأحزاب ال�سيا�سية متما�شية مع املبادئ الدميقراطية.
وينظم تطبيق هذه املبادئ مبوجب القانون.
(ال يجوز للأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف الأن�شطة التجارية.
(وينبغى �أن تكون �إيرادات ونفقات الأحزاب ال�سيا�سية مت�سقة ومتما�شية مع �أهدافها .وينظم تطبيق
هذه القاعدة مبوجب القانون .يجب �أي�ضا �أن يتم تطبيق التدقيق واملراقبة يف نفقات و�إيرادات
وممتلكات الأحزاب ال�سيا�سية ،ف�ضال عن الن�ص على �أن تكون �إيرادات الأحزاب ال�سيا�سية ونفقاتها
وم�صروفاتها ،و�أ�ساليب تدقيقها ومراجعتها مطابقة للقانون ،وعلى العقوبات املوقعة يف حالة عدم
مطابقتها ،وينظم ذلك كله مبوجب القانون .ويقوم ديوان املحا�سبة مب�ساعدة املحكمة الد�ستورية يف
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

)(5
)(6
)(7

)(8
)(9
)(10

)(11
)(12

�أداء مهمتها يف التدقيق واملراجعة .وتكون الأحكام ال�صادرة عن املحكمة الد�ستورية نتيجة املراجعة
نهائية.
(وتبت املحكمة الد�ستورية يف حل الأحزاب ال�سيا�سية �أخريا بعد رفع دعوى ق�ضائية من قبل مكتب
املدعي العام للجمهورية.
ً
ً
(ويتقرر حل �أي حزب �سيا�سي حال دائما متى ثبت �أن النظام الأ�سا�سي لذلك احلزب وبرناجمه
ال�سيا�سي ي�شكالن انتهاك ًا لأحكام الفقرة الرابعة من املادة .68
(وال يتم اعتبار احلزب ال�سيا�سي قد �أ�صبح مركز ًا ملثل هذه الأعمال (�أعمال من هذا القبيل) �إال عندما
يتم تنفيذ وممار�سة هذه الأعمال ب�شكل مكثف من قبل �أع�ضاء هذا احلزب �أو متى كان الكونغر�س
الأعلى لذلك احلزب �أو رئا�سته العامة �أو الأجهزة املركزية ل�صنع القرار �أو الأجهزة الإدارية فيه �أو
متى كان االجتماع العام ملجموعة احلزب �أو املجل�س التنفيذي يف اجلمعية الوطنية الرتكية الكربى
(العليا) يوافق على هذه الأن�شطة واملمار�سات �ضمن ًا �أو �صراحة� ،أو عندما متار�س �أجهزة احلزب
املذكورة �أعاله هذه الأن�شطة مبا�شرة وق�صدا.
(وبدال من حل احلزب حال دائما وفقا للفقرات املذكورة �أعاله ،يجوز للمحكمة الد�ستورية �أن حتكم
بحرمان احلزب املعني من املعونة املقدمة من الدولة كليا �أو جزئيا فيما يتعلق (ومع مراعاة) بحجم
وكم الق�ضايا املرفوعة �ضده (وحجم وفداحة �أن�شطته وممار�ساته املعرو�ضة) �أمام املحكمة.
(وال ميكن لأي حزب مت حله ب�شكل دائم �أن يقوم حتت ا�سم �آخر( .ال ميكن �أن يعاد حتت ا�سم جديد
ت�أ�سي�س حزب كان قد مت حله حال دائما).
(وال ميكن لأع�ضاء حزب �سيا�سي ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سوه الذين ت�سببت �أفعالهم �أو ت�صريحاتهم
(�أقوالهم) يف حل احلزب حال دائما ،ال ميكن لهم �أن ي�صبحوا امل�ؤ�س�سني والأع�ضاء واملديرين �أو
امل�شرفني يف �أي حزب �آخر ملدة خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ ن�شر قرار املحكمة الد�ستورية النهائي
وحيثياتها وتربيراتها حلل احلزب حال دائما يف اجلريدة الر�سمية .
(ويتم حل الأحزاب ال�سيا�سية التي تقبل م�ساعدات مالية من الدول الأجنبية وامل�ؤ�س�سات الدولية
والأ�شخا�ص والهيئات االعتبارية ب�شكل دائم (حال دائما).
(وينظم القانون ت�أ�سي�س و�أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية ،والإ�شراف عليها وحلها ،وحرمانها من م�ساعدات
الدولة كليا �أو جزئيا وكذلك نفقات و�إجراءات االنتخابات الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني ،وفقا
للمبادئ املذكورة �أعاله.

املادة  21من القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا االحتادية (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة لعام )2006
املادة  21الأحزاب ال�سيا�سية
)( (1ت�شارك الأحزاب يف عملية بناء الإرادة ال�سيا�سية لل�شعب ،ال قيود على حرية ت�أ�سي�سها .ويجب �أن
ي�ستجيب نظام الأحزاب الداخلي للمبادئ الدميقراطية الأ�سا�سية .كما يجب على الأحزاب �أن تقدم
ح�سابات علنية عن م�صادر مواردها وثرواتها وكيفية ا�ستعمالها.
)( (2تعترب الأحزاب التي ت�سعى من خالل �أهدافها �أو من خالل ت�صرفات �أتباعها� ،إىل امل�سا�س بالنظام الأ�سا�سي
الدميقراطي احلر �أو �إزالته �أو تهديد كيان جمهورية �أملانيا االحتادية ،تعترب هذه الأحزاب خمالفة للد�ستور.
دليل عملى لبناء الد�ساتري

45

تكون املحكمة الد�ستورية �صاحبة القرار يف م�س�ألة املخالفة الد�ستورية الناجمة ومداها.
)( (3يتم ترتيب تفا�صيل �أوفى من خالل قوانني احتادية.
املادة  )4( 8من د�ستور جمهورية كوريا (د�ستور  1948ب�صيغته املعدلة لعام )1987
�إذا تعار�ضت �أهداف �أو �أن�شطة حزب �سيا�سي مع النظام الدميقراطي الأ�سا�سي ،يجوز للحكومة رفع دعوى �ضد
هذا احلزب �أمام املحكمة الد�ستورية حلله ،ويتم حل احلزب ال�سيا�سي مبوجب قرار املحكمة الد�ستورية.
املادة  58من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية (د�ستور  1958ب�صيغته املعدلة لعام )2008
)( (1ي�ضمن املجل�س الد�ستوري قانونية انتخاب رئي�س اجلمهورية.
)( (2ينظر يف االعرتا�ضات ويعلن نتائج االقرتاع.
املادة  )2( )2( 66من د�ستور منغوليا لعام 1992
املادة  :)2( 66ت�صدر املحكمة الد�ستورية ،وفقا للفقرة (� ،)1أحكام ًا �إىل الربملان الوطني ب�ش�أن:
 )2د�ستورية اال�ستفتاءات الوطنية وقرارات اللجنة املركزية لالنتخابات امل�شرفة على انتخابات الربملان الوطني
و�أع�ضائه ف�ض ًال عن االنتخابات الرئا�سية؛
املادة  84من د�ستور جمهورية زمبابوي ()1979
املادة  :84تعيني الق�ضاة
)( (1يتم تعيني رئي�س املحكمة العليا ونائبه والقا�ضي الرئي�س والق�ضاة الآخرين يف املحكمة الد�ستورية
واملحكمة العليا من قبل الرئي�س بعد الت�شاور مع جلنة اخلدمة الق�ضائية.
)�( (2إذا كان تعيني رئي�س املحكمة العليا �أو نائبه �أو القا�ضي الرئي�س �أو �أحد ق�ضاة املحكمة الد�ستورية �أو
املحكمة العليا ال يتفق مع �أي تو�صية من التو�صيات التي قدمتها جلنة اخلدمة الق�ضائية يف الفقرة
الفرعية ( ،)1يتخذ الرئي�س �إجراءات لإبالغ جمل�س ال�شيوخ يف �أقرب وقت ممكن عملي ًا.
)( (3يكون تعيني القا�ضي من حيث هذه الفقرة لفرتة حمددة� ،سواء مت يف تاريخ بدء العمل بالد�ستور املعدل
(قانون رقم  )4لعام � 1984أو قبله �أو بعده ،ويجوز لأي قا�ض يتم تعيينه ،حتى لو انتهت فرتة تعيينه،
�أن يجل�س قا�ضي ًا بغر�ض �إعطاء حكم �أو خالف ذلك النظر ب�أية دعاوى بد�أت �أو ا�ستمع �إليها منه حني
كان يف من�صبه.
املادة  104من د�ستور جمهورية مقدونيا (د�ستور  1991ب�صيغته املعدلة )2005
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
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(يتكون جمل�س الق�ضاء اجلمهوري من �سبعة �أع�ضاء.
(تنتخب الهيئة الت�شريعية �أع�ضاء املجل�س.
(يتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س من بني �صفوف �أع�ضاء بارزين يف ال�سلك القانوين ملدة �ست �سنوات مع
احلق يف �إعادة االنتخاب ملرة واحدة.
(يمُ نح �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء اجلمهوري احل�صانة .وتقرر الهيئة الت�شريعية ب�ش�أن ح�صانتهم.
(ال يجوز لع�ضو جمل�س الق�ضاء اجلمهوري �أن ي�شغل �أي وظيفة عامة �أو مهنة �أخرى وال �أن يكون ع�ضو ًا
يف حزب �سيا�سي.
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املادة  109من د�ستور جمهورية مقدونيا (د�ستور  1991ب�صيغته املعدلة )2005
تت�شكل املحكمة الد�ستورية جلمهورية مقدونيا من ت�سعة ق�ضاة.
تنتخب الهيئة الت�شريعية ق�ضاة املحكمة الد�ستورية ب�أغلبية الأ�صوات من �إجمايل عدد النواب .مدة ع�ضوية
الق�ضاة ت�سع �سنوات دون احلق يف �إعادة االنتخاب.
ينتخب ق�ضاة املحكمة الد�ستورية رئي�س ًا من بينهم ملدة ثالث �سنوات دون احلق يف �إعادة انتخابه.
يتم تعيني ق�ضاة املحكمة الد�ستورية من بني �صفوف �أع�ضاء بارزين يف ال�سلك القانوين.
املادة ( )3( 19ك) من د�ستور جمهورية هنغاريا (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة )2003
املادة 19

(� )3ضمن هذا النطاق من ال�صالحيات يقوم الربملان مبا يلي:
(ك) انتخاب رئي�س اجلمهورية ،ورئي�س الوزراء ،و�أع�ضاء املحكمة الد�ستورية ،و�أمناء املظامل الربملانية ،ورئي�س
ونواب رئي�س مكتب تدقيق ح�سابات الدولة ،ورئي�س املحكمة العليا واملدعي العام؛
املادة �( 32أ) ( )4من د�ستور جمهورية هنغاريا (د�ستور 1949ب�صيغته املعدلة )2003
تت�شكل املحكمة الد�ستورية من �أحد ع�شر ع�ضو ًا يتم انتخابهم من قبل الربملان .يعني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية
من قبل جلنة الرت�شيح التي تتكون من ع�ضو واحد من كل حزب �سيا�سي ممثل يف الربملان .مطلوب �أغلبية ثلثي
�أ�صوات �أع�ضاء الربملان النتخاب ع�ضو يف املحكمة الد�ستورية.
املادة  48من د�ستور جمهورية هنغاريا (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة )2003
)( (1بناء على تو�صية يقدمها رئي�س اجلمهورية ،يتعني على الربملان انتخاب رئي�س للمحكمة العليا؛ بناء
على التو�صية التي يقدمها رئي�س املحكمة العليا ،يقوم رئي�س اجلمهورية بتعيني نائب رئي�س املحكمة
العليا .مطلوب �أغلبية ثلثي �أ�صوات �أع�ضاء الربملان النتخاب رئي�س للمحكمة العليا.
)( (2يقوم رئي�س اجلمهورية بتعيني الق�ضاة املحرتفني بالطريقة التي يحددها القانون.
)( (3ال يجوز عزل الق�ضاة من منا�صبهم �إال بحجة ووفق ًا للإجراءات التي يحددها القانون.
املواد �( 24أ) – (ج) من د�ستور جمهورية �إندوني�سيا (د�ستور  1945ب�صيغته املعدلة لعام )2002
املادة �( 24أ)
( )3الق�ضاة املر�شحني للمحكمة العليا يتم اقرتاحهم على جمل�س النواب ال�شعبي من قبل اللجنة الق�ضائية بغية
املوافقة عليه من وبقوم رئي�س اجلمهورية بتعيينهم ر�سمي ًا يف منا�صبهم.
املادة ( 24ب)
( )3يعني رئي�س اجلمهورية �أع�ضاء اللجنة الق�ضائية ويقيلهم ،مبوافقة جمل�س النواب ال�شعبي.
املادة ( 24ج)
( )3تت�شكل املحكمة الد�ستورية من ت�سعة �أ�شخا�ص من الق�ضاة الد�ستوريني يعينهم رئي�س اجلمهورية .ثالثة منهم
تر�شحهم املحكمة الد�ستورية ،وثالثة ير�شحهم جمل�س النواب ال�شعبي وثالثة ير�شحهم رئي�س اجلمهورية.
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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املادة  174من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ()1996
املادة  :174تعيني املوظفني الق�ضائيني
)(1
)(2
)(3
)(4

(يجوز تعيني �أي �شخ�ص منا�سب وم�ؤهل على نحو مالئم �سواء كان رج ًال �أو امر�أة موظف ًا ق�ضائي ًا.
ويجب �أن يكون ال�شخ�ص املعني يف املحكمة الد�ستورية من مواطني جنوب �إفريقيا.
(تراعى �ضرورة �أن تعك�س ال�سلطة الق�ضائية ب�شكل وا�سع ت�شكيلة العرق واجلن�س يف جنوب �إفريقيا عند
تعيني املوظفني الق�ضائيني.
(يعني رئي�س اجلمهورية ب�صفته رئي�س ال�سلطة التنفيذية الوطنية ،بعد الت�شاور مع جلنة اخلدمات
الق�ضائية وزعماء الأحزاب املمثلة يف اجلمعية الوطنية ،رئي�س الق�ضاة ونائبه ،ويعني بعد الت�شاور مع
جلنة اخلدمات الق�ضائية رئي�س ونائب رئي�س حمكمة اال�ستئناف العليا.
(يعني رئي�س اجلمهورية ،ب�صفته رئي�س ال�سلطة التنفيذية الوطنية ،الق�ضاة الآخرين يف املحكمة
الد�ستورية بعد الت�شاور مع رئي�س الق�ضاة وزعماء الأحزاب املمثلة يف اجلمعية الوطنية وفق ًا
للإجراءات التالية:
)أ(تعد جلنة اخلدمات الق�ضائية قائمة ب�أ�سماء املر�شحني تت�ضمن ثالثة �أ�سماء زيادة على العدد
املطلوب ،وتقدم تلك القائمة للرئي�س.
)ب(يجوز للرئي�س اختيار املعينني من القائمة ،ويبلغ جلنة اخلدمات الق�ضائية ،مع �إبداء الأ�سباب،
�إذا كان �أي من املر�شحني غري مقبول وب�أي تعيينات مل ت�ستكمل بعد.

)(5
)(6
)(7
)(8

)ت(ت�ستكمل جلنة اخلدمات الق�ضائية القائمة باملزيد من املر�شحني وي�ستكمل رئي�س اجلمهورية
التعيينات املتبقية من القائمة التكميلية.
(يف جميع الأحوال ،يكون �أربعة على الأقل من �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية �أ�شخا�ص ًا كانوا ق�ضاة وقت
تعيينهم يف تلك املحكمة.
(يعني رئي�س اجلمهورية ق�ضاة جميع املحاكم الأخرى بناء على م�شورة جلنة اخلدمات الق�ضائية.
(يعني املوظفون الق�ضائيون الآخرون مبوجب قانون برملاين ي�ضمن �إمتام تعيني� ،أو ترقية� ،أو نقل �أو
ف�صل �أو اتخاذ �أي خطوات ت�أديبية �ضد ه�ؤالء املوظفني الق�ضائيني دون حماباة �أو حتيز.
(ي�ؤدي امل�س�ؤولون الق�ضائيون قبل البدء يف �أداء مهام عملهم ،ق�سم ًا �أو �إقرار ًا ،وفق ًا للملحق ( ،)2ب�أنهم
�سوف يلتزمون بالد�ستور ويحمونه.

املادة  81من د�ستور جمهورية �إثيوبيا االحتادية الدميقراطية ()1995
املادة  :81تعيني الق�ضاة
)(1
)(2
)(3
)(4
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(يعني جمل�س النواب رئي�س ونائب رئي�س املحكمة االحتادية العليا ،بناء على تو�صية من رئي�س الوزراء.
(ويف حالة الق�ضاة االحتاديني الآخرين ،يحيل رئي�س جمل�س الوزراء �إىل جمل�س النواب املر�شحني
الذين اختارهم جمل�س الإدارة الق�ضائية االحتادي.
(يعني جمل�س الوالية ،بناء على تو�صية من حاكم الوالية ،رئي�س ونائب رئي�س املحكمة العليا يف الوالية.
(يعني جمل�س الوالية ق�ضاة املحكمة العليا والعالية يف الوالية ،بناء على تو�صية من جمل�س الإدارة
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الق�ضائية يف الوالية .ويتعني على جمل�س الإدارة الق�ضائية يف الوالية ،قبل تقدمي الرت�شيحات �إىل
جمل�س الوالية ،طلب واحل�صول على �آراء جمل�س الإدارة الق�ضائية االحتادي ب�ش�أن املر�شحني و�أن
يرفق هذه الآراء مع تو�صياته� .إذا مل يقدم جمل�س الإدارة الق�ضائية االحتادي �آراءه يف غ�ضون ثالثة
�أ�شهر ،يجوز ملجل�س الوالية �إ�صدار التعيينات.
)( (5يعني جمل�س الوالية ق�ضاة املحاكم االبتدائية يف الوالية ،بناء على تو�صية من جمل�س الإدارة الق�ضائية
يف الوالية.
)( (6يقرر جمل�س الإدارة الق�ضائية املعني ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بقواعد ال�سلوك املهني واالن�ضباط وكذلك
نقل الق�ضاة من �أي حمكمة.
املادة  101من د�ستور جمهورية الربازيل االحتادية ()1988
يعني ق�ضاة املحكمة االحتادية العليا من قبل رئي�س اجلمهورية ،بعد �أن تتم املوافقة على اختيارهم ب�أغلبية مطلقة
يف جمل�س ال�شيوخ االحتادي.
املادة  135من د�ستور اجلمهورية الإيطالية (د�ستور  1948ب�صيغته املعدلة )2003
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

(تت�ألف املحكمة الد�ستورية من خم�سة ع�شر قا�ضي ًا يعني ثلثهم من قبل رئي�س اجلمهورية ،وثلثهم من
قبل الربملان املنعقد يف جل�سة م�شرتكة ،وثلثهم من قبل املحاكم العليا و الإدارية.
(يتم اختيار ق�ضاة املحكمة الد�ستورية من بني ق�ضاة املحاكم العليا العادية والإدارية ،حتى لو كانوا
متقاعدين ،ومن بني �أ�ساتذة اجلامعات املخت�صني بالق�ضايا القانونية ،ومن بني املحامني بعد
ممار�ستهم املهنة لع�شرين عاما.
(يعني ق�ضاة املحكمة الد�ستورية لت�سع �سنوات ،تبد�أ ،بالن�سبة لكل منهم ،من يوم ت�أدية اليمني ،وال ميكن
�أن يعاد تعيينهم.
(مع انق�ضاء مدة الوالية ،يكف القا�ضي الد�ستوري عن مزاولة من�صبه وممار�سة املهام املرتبطة به.
(تنتخب املحكمة الد�ستورية من بني �أع�ضائها ،وفقا للقواعد التي يبينها القانون ،رئي�سا لها ي�شغل
املن�صب لثالث �سنوات ،وميكن �أن يعاد انتخابه ،مع االحتفاظ ،بجميع الأحوال ،مبوعد انق�ضاء والية
القا�ضي يف من�صبه.
(يتعار�ض من�صب القا�ضي يف املحكمة الد�ستورية مع ع�ضويته يف الربملان ويف جمل�س �إقليمي ،ومع
ممار�سة مهنة املحاماة ومع �أي وظيفة �أو من�صب �آخر يعينه القانون.
(ي�شارك يف �أحكام اتهام رئي�س اجلمهورية ،بالإ�ضافة �إىل ق�ضاة املحاكم العاديني� ،ستة ع�شر ع�ضوا
اختريوا بالقرعة من قائمة مواطنني م�ؤهلني لع�ضوية جمل�س ال�شيوخ ،ويقوم الربملان ،كل ت�سعة �أعوام،
ب�إعداد القائمة بطريقة االنتخاب وفقا لنف�س الطرق املتبعة لتعيني الق�ضاة العاديني.

املادة  118من د�ستور جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ()2004
يجب على ع�ضو املحكمة العليا �أن يتمتع بامل�ؤهالت التالية:ال يجوز �أن يكون عمر رئي�س املحكمة العليا و�أع�ضائها �أقل من �أربعني �سنة يف وقت تعيينهم.يجب �أن يكون من مواطني �أفغان�ستان.دليل عملى لبناء الد�ساتري
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حا�صل على �شهادة عليا يف القانون �أو يف الفقه الإ�سالمي ،و�صاحب خربة وجتربة كافية يف النظامالق�ضائي يف �أفغان�ستان.
�أن يتمتع ب�أخالق عالية و�سمعة ح�سنة.�أن ال يكون قد �أدين بارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية� ،أوجرائم� ،أوحكم عليه من قبل حمكمة باحلرمانمن حقوقه املدنية.
ال يجوز �أن يكون ع�ضو ًا يف �أي حزب �سيا�سي خالل فرتة عمله يف املحكمة.املادة  )6( 182من د�ستور دولة بوليفيا متعددة القوميات (*)2009
يجب �أن يحقق املر�شح ملن�صب قا�ضي يف حمكمة العدل العليا املتطلبات العامة املقررة ملوظفي اخلدمة العامة� :أن
يكون قد بلغ من العمر ثالثني عام ًا ،لديه �شهادة يف القانون� ،أن يكون قد �شغل وظائف ق�ضائية� ،أو مار�س املحاماة
�أو عمل �أ�ستاذ ًا جامعي ًا ،ب�أمانة و�أخالق ،ملدة ثماين �سنوات ومل يعاقب قط بالف�صل من قبل جمل�س الق�ضاء .ي�أخذ
حتديد الكفاءة بعني االعتبار الأداء ك�سلطة �أ�صيلة �ضمن نظام العدالة.
* من د�ستور دولة بوليفيا متعددة القوميات ،ترجمه �إىل الإجنليزية لوي�س فران�سي�سكو فايل.
املادة  106من د�ستور اجلمهورية الإيطالية ( 1948ب�صيغته املعدلة )2003
)( (1يتم تعيني الق�ضاة عن طريق امل�سابقة.
)( (2ي�سمح القانون اخلا�ص بالتنظيم الق�ضائي بتعيني� ،أو حتى انتخاب ،ق�ضاة فخريني جلميع املنا�صب
امل�سندة �إىل الق�ضاة الأفراد.
)( (3ميكن �أن يدعى �إىل من�صب م�ست�شار يف حمكمة النق�ض �أ�ساتذة اجلامعات املخت�صون بالق�ضايا
القانونية ،وكذلك حمامون لهم ممار�سة خم�س ع�شرة �سنة وم�سجلون يف لوائح خا�صة لدى املحاكم
العليا ،على �أ�سا�س جدارتهم املتميزة وبتعيني من جمل�س الق�ضاء الأعلى.
املادة  135من د�ستور اجلمهورية الإيطالية (د�ستور  1948ب�صيغته املعدلة )2003
)( (1تت�ألف املحكمة الد�ستورية من خم�سة ع�شر قا�ضي ًا يعني ثلثهم من قبل رئي�س اجلمهورية ،وثلثهم من
قبل الربملان املنعقد يف جل�سة م�شرتكة ،وثلثهم من قبل املحاكم العليا و الإدارية.
)( (2يتم اختيار ق�ضاة املحكمة الد�ستورية من بني ق�ضاة املحاكم العليا العادية والإدارية ،حتى لو كانوا
متقاعدين ،ومن بني �أ�ساتذة اجلامعات املخت�صني بالق�ضايا القانونية ،ومن بني املحامني بعد
ممار�ستهم املهنة لع�شرين عاما.
)( (3يعني ق�ضاة املحكمة الد�ستورية لت�سع �سنوات ،تبد�أ ،بالن�سبة لكل منهم ،من يوم ت�أدية اليمني ،وال ميكن
�أن يعاد تعيينهم.
)( (4مع انق�ضاء مدة الوالية ،يكف القا�ضي الد�ستوري عن مزاولة من�صبه وممار�سة املهام املرتبطة به.
)( (5تنتخب املحكمة الد�ستورية من بني �أع�ضائها ،وفقا للقواعد التي يبينها القانون ،رئي�سا لهل ي�شغل
املن�صب لثالث �سنوات ،وميكن �أن يعاد انتخابه ،مع االحتفاظ ،بجميع الأحوال ،مبوعد انق�ضاء والية
القا�ضي يف من�صبه.
)( (6يتعار�ض من�صب القا�ضي يف املحكمة الد�ستورية مع ع�ضويته يف الربملان ويف جمل�س �إقليمي ،ومع
ممار�سة مهنة املحاماة ومع �أي وظيفة �أومن�صب �آخر يعينه القانون.
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)( (7ي�شارك يف �أحكام اتهام رئي�س اجلمهورية ،بالإ�ضافة �إىل ق�ضاة املحاكم العاديني� ،ستة ع�شر ع�ضوا
اختريوا بالقرعة من قائمة مواطنني م�ؤهلني لع�ضوية جمل�س ال�شيوخ ،ويقوم الربملان ،كل ت�سعة �أعوام،
ب�إعداد القائمة بطريقة االنتخاب وفقا لنف�س الطرق املتبعة لتعيني الق�ضاة العاديني.
املادة �( )1( 6أ) من د�ستور البو�سنة والهر�سك ()1995
 )1تتكون املحكمة الد�ستورية للبو�سنة والهر�سك من ت�سعة �أع�ضاء.
(�أ) يتم اختيار �أربعة �أع�ضاء من جمل�س النواب لالحتاد ،وع�ضوين من الهيئة الت�شريعية جلمهورية �صربيا.
ويتم اختيار الأع�ضاء الثالثة الباقني من قبل رئي�س املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان بعد الت�شاور مع الرئا�سة.
املادة  142من د�ستور جمهورية �أوغندا (* )1995
 :142تعيني امل�س�ؤولني الق�ضائيني
)( (1يتم تعيني رئي�س املحكمة العليا ونائبه والقا�ضي الرئي�س وق�ضاة املحكمة العليا وق�ضاة اال�ستئناف
وق�ضاة املحكمة العالية من قبل رئي�س اجلمهورية بناء على تو�صية من جلنة اخلدمة الق�ضائية
ومبوافقة الربملان.
)( (2مع حتقق �أحد ال�شروط التالية:
(�أ) �إذا كان من�صب قا�ض يف املحكمة العليا �أو حمكمة اال�ستئناف �أو املحكمة العالية �شاغر ًا؛
(ب)	�إذا كان قا�ضي املحكمة العليا �أو حمكمة اال�ستئناف �أو املحكمة العالية غري قادر على �أداء وظيفته
لأي �سبب من الأ�سباب؛ �أو
(ج)	�إذا �أبلغ رئي�س املحكمة العليا جلنة اخلدمة الق�ضائية �أن حالة العمل يف املحكمة العليا �أو حمكمة
اال�ستئناف �أو املحكمة العالية تقت�ضي ذلك ،يجوز للرئي�س ،بناء على م�شورة جلنة اخلدمة
الق�ضائية ،تعيني �شخ�ص م�ؤهل يف من�صب قا�ض يف املحكمة العليا �أو حمكمة اال�ستئناف �أو
املحكمة العالية حتى لو كان هذا ال�شخ�ص قد بلغ �سن التقاعد الواجب مراعاته لهذا املن�صب.
)( (3يوا�صل ال�شخ�ص املعني مبوجب البند ( )2من هذه املادة عمله قا�ضي ًا يف املحكمة العليا �أو حمكمة
اال�ستئناف �أو املحكمة العالية حتى تنتهي فرتة تعيينه �أو� ،إن مل يكن هناك فرتة حمددة ،حتى يتم
�إلغاء تعيينه من قبل الرئي�س بناء على تو�صية من جلنة اخلدمة الق�ضائية� ،أيهما �أ�سبق.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.constitutionnet.org> :

املادة  148من د�ستور جمهورية �أوغندا (* )1995
 :148تعيني املوظفني الق�ضائيني الآخرين
وفق �أحكام هذا الد�ستور ،يجوز للجنة اخلدمة الق�ضائية تعيني �أ�شخا�ص ل�شغل �أو العمل يف �أي وظيفة من الوظائف
الق�ضائية الأخرى با�ستثناء تلك املن�صو�ص عليها يف املادة  )3( 147من هذا الد�ستور ،وت�أكيد هذه التعيينات،
وممار�سة الرقابة الت�أديبية على الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون �أو يعملون يف هذه الوظائف ،و�إقالتهم منها.
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* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.constitutionnet.org>:

املادة  222من د�ستور اجلمهورية الربتغالية ( 1976ب�صيغته املعدلة * )2005
املادة ( :222تكوين ومركز الق�ضاة)
)( (1تتكون املحكمة الد�ستورية من ثالثة ع�شر قا�ضي ًا ،ع�شرة منهم يعينون من قبل اجلمعية الوطنية
للجمهورية وثالثة يختارون ب�شكل م�شرتك من قبل �أولئك الع�شرة.
)( (2يجب اختيار �ستة من ق�ضاة املحكمة الد�ستورية ،الذين يتم تعيينهم من قبل اجلمعية الوطنية
للجمهورية �أو اختيارهم ب�شكل م�شرتك ،وجوب ًا من بني ق�ضاة املحاكم الأخرى� ،أما الق�ضاة الباقون
فيتم اختيارهم من الفقهاء القانونيني.
)( (3فرتة والية القا�ضي يف املحكمة الد�ستورية ت�سع �سنوات غري قابلة للتجديد.
)( (4ينتخب ق�ضاة املحكمة الد�ستورية رئي�سها.
)( (5يتمتع ق�ضاة املحكمة الد�ستورية بنف�س �ضمانات اال�ستقالل ،والأمن الوظيفي ،واحلياد وعدم امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية ويخ�ضعون لنف�س معايري عدم التوافق التي يخ�ضع لها ق�ضاة املحاكم الأخرى.
)( (6يحدد القانون و�ضع احل�صانات وغريها من القواعد التي تنظم و�ضع ق�ضاة املحكمة الد�ستورية.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.en.parlamento.pt/> :

املادة  147من د�ستور جمهورية بلغاريا ()1991
)(1
)(2
)(3
)(4

(تتكون املحكمة الد�ستورية من  12قا�ضي ًا ،ثلثهم ينتخبون من قبل اجلمعية الوطنية ،ويعني ثلثهم من
قبل الرئي�س ،وينتخب الثلث الباقي يف اجتماع م�شرتك لق�ضاة حمكمة النق�ض العليا واملحكمة الإدارية
العليا.
(ينتخب ق�ضاة املحكمة الد�ستورية �أو يعينون ملدة ت�سع �سنوات وال يجوز �إعادة انتخابهم �أو �إعادة
تعيينهم .يتجدد ت�شكيل املحكمة الد�ستورية كل ثالث �سنوات وفق ًا للح�ص�ص �أعاله ،وبنظام التعاقب
الذي يحدده القانون.
(يتم اختيار ق�ضاة املحكمة الد�ستورية من القانونيني ذوي النزاهة املهنية والأخالق العالية وخربة
مهنية ال تقل عن خم�سة ع�شر عام ًا.
(ينتخب ق�ضاة املحكمة الد�ستورية باالقرتاع ال�سري رئي�س ًا للمحكمة ملدة ثالث �سنوات.

)( (5يتعار�ض مركز القا�ضي يف املحكمة الد�ستورية مع والية التمثيل� ،أو �أي من�صب حكومي� ،أو الع�ضوية يف
حزب �سيا�سي �أو نقابة عمالية� ،أو مع ممار�سة العمل احلر �أوالتجاري �أو �أي عمل مدفوع �آخر.
)( (6يتمتع ق�ضاة املحكمة الد�ستورية بنف�س احل�صانة التي يتمتع بها �أع�ضاء اجلمعية الوطنية.
املادة  135من د�ستور اجلمهورية الإيطالية (د�ستور  1948ب�صيغته املعدلة )2003
)( (1تت�ألف املحكمة الد�ستورية من خم�سة ع�شر قا�ضي ًا يعني ثلثهم من قبل رئي�س اجلمهورية ،وثلثهم من
قبل الربملان املنعقد يف جل�سة م�شرتكة ،وثلثهم من قبل املحاكم العليا و الإدارية.
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)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

(يتم اختيار ق�ضاة املحكمة الد�ستورية من بني ق�ضاة املحاكم العليا العادية والإدارية ،حتى لو كانوا
متقاعدين ،ومن بني �أ�ساتذة اجلامعات املخت�صني بالق�ضايا القانونية ،ومن بني املحامني بعد
ممار�ستهم املهنة لع�شرين عاما.
(يعني ق�ضاة املحكمة الد�ستورية لت�سع �سنوات ،تبد�أ ،بالن�سبة لكل منهم ،من يوم ت�أدية اليمني ،وال ميكن
�أن يعاد تعيينهم.
(مع انق�ضاء مدة الوالية ،يكف القا�ضي الد�ستوري عن مزاولة من�صبه وممار�سة املهام املرتبطة به.
(تنتخب املحكمة الد�ستورية من بني �أع�ضائها ،وفقا للقواعد التي يبينها القانون ،رئي�سا لها ي�شغل
املن�صب لثالث �سنوات ،وميكن �أن يعاد انتخابه ،مع االحتفاظ ،بجميع الأحوال ،مبوعد انق�ضاء والية
القا�ضي يف من�صبه.
(يتعار�ض من�صب القا�ضي يف املحكمة الد�ستورية مع ع�ضويته يف الربملان ويف جمل�س �إقليمي ،ومع
ممار�سة مهنة املحاماة ومع �أي وظيفة �أو من�صب �آخر يعينه القانون.
(ي�شارك يف �أحكام اتهام رئي�س اجلمهورية ،بالإ�ضافة �إىل ق�ضاة املحاكم العاديني� ،ستة ع�شر ع�ضوا
اختريوا بالقرعة من قائمة مواطنني م�ؤهلني لع�ضوية جمل�س ال�شيوخ ،ويقوم الربملان ،كل ت�سعة �أعوام،
ب�إعداد القائمة بطريقة االنتخاب وفقا لنف�س الطرق املتبعة لتعيني الق�ضاة العاديني.

املادة  132من د�ستور جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ()2004
)( (1يتم تعيني الق�ضاة بتو�صية من املحكمة العليا وموافقة الرئي�س.
)( (2متلك املحكمة العليا �صالحية تعيني ونقل وترقية ومعاقبة الق�ضاة و�إحالتهم للتقاعد وفق ًا للقانون.
)( (3تن�شئ املحكمة العليا مكتب الإدارة العامة لل�سلطة الق�ضائية لغر�ض حت�سني ترتيب ال�ش�ؤون الإدارية
والق�ضائية وت�أمني التح�سينات املطلوبة.
املادة  110من د�ستور الأمة الأرجنتينية (* )1994
ميار�س ق�ضاة املحكمة العليا وق�ضاة املحاكم الأدنى يف الدولة وظائفهم بح�سن ال�سرية وال�سلوك ،ويتقا�ضون لقاء
خدماتهم تعوي�ضات يحددها القانون ،وال يجوز �إنقا�صها ب�أي �شكل من الأ�شكال يف حني عقد املكتب.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط:
http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_ingles.pdf

املادة  147من د�ستور جمهورية ا�ستونيا ()1992
)(1
)(2
)(3
)(4

(يعني الق�ضاة مدى احلياة .ويحدد القانون القواعد والإجراءات اخلا�صة بعزل الق�ضاة.
(ال يعزل الق�ضاة �إال بقرار حمكمة.
(ال يجوز للق�ضاة �شغل �أي من�صب �سواء باالنتخاب �أو بالتعيني� ،إال يف حاالت يحددها القانون.
(يحدد القانون �ضمانات ا�ستقالل الق�ضاة ومركزهم القانوين.

املادة  77من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية ت�شيلي ()1980
يبقى القا�ضي يف من�صبه طاملا ي�ؤدي واجباته ب�شكل �صحيح ،ومع ذلك ،ي�ؤدي ق�ضاة املحاكم الأدنى �إجراءات
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املحاكمات للفرتة التي يحددها القانون.
على الرغم مما تقدم ،تتوقف وظيفة القا�ضي عند �إمتامه �سن  75عام ًا� ،أو ا�ستقالته �أو �إ�صابته بعجز قانوين
طارئ �أو يف حال عزله من وظيفته بحكم قانوين .ال ت�سري القاعدة املتعلقة بال�سن على رئي�س املحكمة العليا حيث
يبقى يف من�صبه حتى نهاية فرتة واليته.
على �أية حال ،يجوز للمحكمة العليا ،بناء على طلب من رئي�س اجلمهورية� ،أو بناء على طلب مقدم من �أحد
الأطراف املعنية �أو عن طريق ر�سالة ر�سمية ،الإعالن �أن القا�ضي مل ي�ؤدي واجباته ب�شكل �صحيح ،ويجوز
لأع�ضائها ،مبوجب بيان من قبل املدعى عليه وتقرير من حمكمة اال�ستئناف املعنية� ،أن يتخذوا بالأغلبية قرار ًا
ب�إقالته من من�صبه .تر�سل هذه االتفاقات �إىل رئي�س اجلمهورية لكي تدخل حيز التنفيذ.
يقر رئي�س اجلمهورية ،بناء على اقرتاح �أو قرار من املحكمة العليا ،تنقالت وترقيات الق�ضاة �أو غريهم من
امل�س�ؤولني والعاملني يف الق�ضاء.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://confinder.richmond.edu/> :

املادة  291من د�ستور جمهورية نيجرييا االحتادية
املر�سوم ()1999
)( (1يجوز �أن يتقاعد امل�س�ؤول الق�ضائي املعني يف املحكمة العليا �أو حمكمة اال�ستئناف عند بلوغه �سن
اخلام�سة وال�ستني ،ويرتك من�صبه عند بلوغه �سن ال�سبعني عام ًا.
)( (2يجوز �أن يتقاعد امل�س�ؤول الق�ضائي املعني يف �أي حمكمة �أخرى ،بخالف �أولئك املحددين يف البند ()1
من هذه املادة ،عند بلوغه �سن ال�ستني ويرتك من�صبه عند بلوغه �سن اخلام�سة وال�ستني.
)( (3يحق لأي �شخ�ص تق ّلد وظيفة ق�ضائية:
(�أ) ملدة تزيد عن خم�س ع�شرة �سنة� ،إذا كان تقاعده يف �سن اخلام�سة وال�ستني �أو بعد يف حالة رئي�س
ق�ضاة نيجرييا ،وق�ضاة املحكمة العليا ،ورئي�س حمكمة الطعن �أو ق�ضاة حمكمة اال�ستئناف� ،أو
يف �سن ال�ستني �أو بعد يف �أي حالة �أخرى ،احل�صول على معا�ش تقاعدي مدى احلياة مبعدل �آخر
راتب �سنوي وكافة العالوات بالإ�ضافة �إىل �أي ا�ستحقاقات تقاعدية �أخرى؛
(ب) ملدة �أقل من خم�س ع�شرة �سنة� ،إذا كان تقاعده يف �سن اخلام�سة وال�ستني �أو ال�ستني �أو بعد،ح�سب
احلالة ،احل�صول على معا�ش تقاعدي مدى احلياة باملعدل الوارد يف الفقرة (�أ) من هذه الفقرة
الفرعية على �أ�سا�س تنا�سبي لعدد �سنوات اخلدمة يف الوظيفة الق�ضائية من مدة خم�سة ع�شر عام ًا،
وكافة العالوات بالإ�ضافة �إىل اال�ستحقاقات التقاعدية الأخرى مبوجب �أحكام و�شروط اخلدمة.
)ج( مهما كانت املدة ،احل�صول على معا�ش ومكاف�آت التقاعد الأخرى التي ينظمها قانون ت�سنه
اجلمعية الوطنية �أو قانون ي�سنه جمل�س الوالية.
)( (4لي�س يف هذه املادة �أو يف �أي مكان �آخر يف هذا الد�ستور ما مينع تطبيق �أحكام �أي قانون �آخر يحدد املعا�شات
واملكاف�آت وغريها من اال�ستحقاقات التقاعدية للموظفني يف اخلدمة العامة يف االحتاد �أو الوالية.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.nigeria-law.org/> :
54

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

املادة  105من د�ستور جمهورية كوريا (د�ستور  1948ب�صيغته املعدلة )1987
)( (1مدة والية رئي�س املحكمة العليا �ست �سنوات وال ميكن �إعادة تعيينه.
)( (2مدة والية ق�ضاة املحكمة العليا هي �ست �سنوات وميكن �إعادة تعيينهم على النحو الذي يحدده القانون.
)( (3مدة ع�ضوية الق�ضاة بخالف رئي�س املحكمة العليا وق�ضاة املحكمة العليا هي ع�شر �سنوات ،وميكن
�إعادة تعيينهم على النحو الذي يحدده القانون.
)( (4يحدد القانون �سن التقاعد للق�ضاة.
املادة  207من د�ستور جمهورية غواتيماال (د�ستور  1985ب�صيغته املعدلة )1993
املادة :207ال�شروط الواجب حتققها يف الق�ضاة
يجب �أن يكون الق�ضاة من �أ�صل غواتيمايل ،وم�شهود لهم بالنزاهة ،و�أن يكونوا متمتعني بحقوقهم كمواطنني و�أن
يكونوا م�سجلني كمحامني ،مع اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف القانون بخ�صو�ص ال�شرط الأخري بالن�سبة لبع�ض
الق�ضاة ذوي االخت�صا�ص الق�ضائي اخلا�ص وق�ضاة املحاكم الأدنى.
يحدد القانون عدد الق�ضاة ف�ض ًال عن تنظيم و�سري عمل املحاكم والإجراءات التي يتعني مراعاتها ،وفق ًا للق�ضية
قيد النظر.
ال يجوز للق�ضاة �شغل �أي وظيفة�أخرى وال تقلد منا�صب قيادية يف النقابات والأحزاب ال�سيا�سية ،وال �أن يكونوا رجال دين.
يحلف ق�ضاة حمكمة العدل العليا اليمني �أمام الكونغر�س ،ويق�سمون على حتقيق العدالة ب�شكل كامل و�سريع.
ويحلف الق�ضاة الآخرون اليمني �أمام املحكمة العليا.
* مرتجمة من الن�سخة الإ�سبانية متاحة على الرابط<http://pdba.georgetown.edu/> :

املادة  215من د�ستور جمهورية غواتيماال (د�ستور  1985ب�صيغته املعدلة * )1993
املادة  :215انتخاب �أع�ضاء املحكمة العليا
ينتخب ق�ضاة املحكمة العليا من قبل كونغر�س اجلمهورية ملدة خم�س �سنوات ،من قائمة ت�ضم �ستة وع�شرين
مر�شح ًا مقرتح ًا من قبل جلنة تر�شيح مكونة من ممثل عن ر�ؤ�ساء اجلامعات يف البالد ،يكون رئي�س اللجنة،
وعمداء كليات القانون و�أق�سام القانون والعلوم االجتماعية من كل جامعة يف البالد ،وعدد مماثل من املمثلني
املنتخبني من قبل اجلمعية العامة لكلية املحامني وكاتبي العدل يف غواتيماال وعدد مماثل من املمثلني املنتخبني
من قبل ق�ضاة حمكمة اال�ستئناف واملحاكم الأخرى امل�شار �إليها يف املادة  217من هذا الد�ستور.
يتطلب اختيار املر�شح �أ�صوات ثلثي �أع�ضاء اللجنة على الأقل.
ال يقبل �أي متثيل يف الت�صويت على الإدراج يف جلنة الرت�شيح �أو قائمة املر�شحني.
ينتخب ق�ضاة املحكمة العليا من بينهم ،بال�صوت الإيجابي لثلثي الأع�ضاء ،رئي�س املحكمة العليا ،الذين ي�شغل
من�صبه ملدة عام واحد وال يجوز �إعادة تعيينه خالل فرتة والية املحكمة.
* مرتجمة من الن�سخة الإ�سبانية متاحة على الرابط<http://pdba.georgetown.edu/> :
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املادة  79من د�ستور اليابان ()1946
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

(تت�شكل املحكمة العليا من رئي�س املحكمة العليا وعدد من الق�ضاة يحدده القانون ،ويعني جمل�س الوزراء
كافة ق�ضاة املحكمة با�ستثناء رئي�سها.
(يراجع تعيني ق�ضاة املحكمة العليا من قبل ال�شعب يف االنتخابات العامة الأوىل لأع�ضاء جمل�س النواب،
بعد تعيينهم ،ويخ�ضعون للمراجعة ثانية يف االنتخابات العامة الأوىل لأع�ضاء جمل�س النواب بعد مرور
ع�شر �سنوات ،وبنف�س الأ�سلوب.
(يف احلاالت املذكورة يف البند ال�سابق ،يعزل القا�ضي عندما ت�صوت �أغلبية الناخبني ل�صالح عزله.
(يحدد القانون الأمور املتعلقة باملراجعة.
(يحال ق�ضاة املحكمة العليا على التقاعد لدى بلوغهم ال�سن التي يحددها القانون.
(يح�صل كل ه�ؤالء الق�ضاة ،يف فوا�صل زمنية منتظمة ،تعوي�ض ًا منا�سب ًا ال يتناق�ص خالل فرتات بقائهم
يف املن�صب.

املادة  4من قانون املحكمة الد�ستورية االحتادية يف �أملانيا (قانون  1951ب�صيغته املعدلة )2009
)( (1مدة والية القا�ضي اثني ع�شر عام ًا ،دون �أن يتجاوز �سن التقاعد.
)( (2ينتخب الق�ضاة لوالية واحدة فقط.
)( (3يحال القا�ضي �إىل التقاعد يف نهاية ال�شهر الذي يبلغ فيه من العمر � 68سنة.
)( (4عند انتهاء فرتة واليته ،يوا�صل القا�ضي �أداء مهامه حتى يتم تعيني خلف له.
املادة  128من الد�ستور الألباين ()1998
يعزل القا�ضي يف املحكمة الد�ستورية من من�صبه بقرار تتخذه اجلمعية الوطنية ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها �إذا خالف
الد�ستور� ،أو ارتكب جرمية �أو �أ�صيب بعجز عقلي �أو ج�سدي� ،أو ت�صرف ب�شكل ي�ضر بجدية املن�صب و�سمعة
القا�ضي .تتم مراجعة قرار اجلمعية من قبل املحكمة الد�ستورية ،التي تعلن ،بعد حتققها من وجود �أحد هذه
الأ�سباب� ،إعفاء القا�ضي من مهامه كع�ضو يف املحكمة الد�ستورية.
املادة  141من د�ستور غامبيا (* )1997
 :141والية الق�ضاة
)( (1ال يلغى من�صب القا�ضي طاملا توفر ق�ضاة ي�شغلونه ب�شكل قانوين.
)( (2مع مراعاة �أحكام هذا املادة ،ف�إن قا�ضي املحكمة العليا:
(�أ) يجوز �أن يتقاعد على املعا�ش يف �أي وقت بعد بلوغه �سن اخلام�سة وال�ستني؛
)ب( يرتك من�صبه عند بلوغه �سن ال�سبعني؛
)ج( يتم �إنهاء تعيينه من قبل الرئي�س بالت�شاور مع جلنة اخلدمة الق�ضائية.
)( (3حتى لو بلغ القا�ضي �سن ترك املن�صب املحدد يف هذه املادة ،ف�إنه ي�ستمر يف وظيفته ملدة �ستة �أ�شهر
بعد بلوغ هذا ال�سن ليتمكن من �إ�صدار الأحكام �أو القيام ب�أي �شيء �آخر يف ما يتعلق بالإجراءات التي
كان قد بد�أها من قبل.
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)(4
)(5

)(6
)(7

(ال يعزل رئي�س املحكمة العليا ،وال ق�ضاة املحكمة العليا وحمكمة اال�ستئناف واملحكمة العالية و�أع�ضاء
املحكمة اجلنائية اخلا�صة من منا�صبهم �إال بداعي عدم القدرة على �أداء مهام املن�صب الق�ضائي
املنوط بهم� ،سواء كان ذلك نا�شئ ًا من عجز بدين �أو عقلي �أو �سوء �سلوك.
(ال يجوز عزل القا�ضي من من�صبه �إال مبوجب �إ�شعار خطي يقدم �إىل رئي�س املجل�س الت�شريعي ،وموقع
على الأقل من ن�صف عدد الأع�ضاء امل�صوتني يف اجلمعية الوطنية ،مقرتحه �أن القا�ضي غري قادر على
ممار�سة وظيفته لأي �سبب من الأ�سباب املذكورة يف البند ( )4واقرتاح التحقيق يف امل�س�ألة مبوجب
هذه املادة.
(�إذا ا�ستلم رئي�س املجل�س الت�شريعي �إ�شعار ًا خطي ًا باقرتاح مبوجب الفقرة الفرعية ( ،)5يطلب فور ًا
الت�صويت على هذا االقرتاح دون مناق�شة.
(�إذا مت اعتماد هذه االقرتاح ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي على الأقل:
(�أ) يعني املجل�س الت�شريعي ،ح�سب القرار ،حمكمة تتكون من ثالثة �أ�شخا�ص ،واحد منهم على الأقل
ي�شغل �أو �شغل من�صب ًا ق�ضائي ًا عالي ًا ويكون هو رئي�س هذه املحكمة؛
)ب( حتقق املحكمة يف الق�ضية وتقدم تقريراً �إىل املجل�س الت�شريعي عرب رئي�س املجل�س ب�ش�أن تو�صلهم
�أو عدم تو�صلهم �إىل �إثبات املزاعم املحددة يف االقرتاح.
)ج( �إذا �أفاد تقرير املحكمة �إىل املجل�س الت�شريعي بعدم التو�صل �إىل �إثبات تفا�صيل االدعاء ،ال يجوز
اتخاذ �أي �إجراءات �أخرى مبوجب هذا الق�سم بخ�صو�ص هذا االدعاء؛

)�( (8إذا �أفاد تقرير املحكمة �إىل املجل�س الت�شريعي بالتو�صل �إىل �إثبات تفا�صيل االدعاء ،يبحث املجل�س
التقرير يف �أول جل�سة مريحة و�إذا قرر املجل�س ،بعد ح�صول االقرتاح على دعم ثلثي �أ�صوات املجل�س
على الأقل� ،إعفاء القا�ضي من من�صبه ،يتعني على القا�ضي �أن يرتك من�صبه فور ًا.
)�( (9إذا ت�شكلت حمكمة حتت هذا املادة فيما يتعلق ب�أي قا�ض ،يعلق القا�ضي ممار�سة مهامه .ينتهي مفعول
هذا التعليق �إذا �أفاد تقرير املحكمة بعد التو�صل �إىل �إثبات �أي من االدعاءات املوجهة �ضد القا�ضي
�أو �إذا مل يح�صل اقرتاح �إقالة القا�ضي على الأ�صوات املطلوبة على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة
(د) من البند (.)7
)( (10جترى جميع �إجراءات املحكمة مبوجب هذه املادة �سر ًا يف غرفة القا�ضي ،ويحق للقا�ضي املعني �أن
يظهر ويكون ممث ًال قانوني ًا �أمام املحكمة.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf> :
املادة  124من د�ستور جمهورية الهند (د�ستور  1950ب�صيغته املعدلة )1995
املادة �:124إن�شاء وتكوين املحكمة العليا
)( (1يجب �أن يكون هناك حمكمة عليا يف الهند تتكون من رئي�س ق�ضاة الهند �إ�ضافة �إىل �سبعة ق�ضاة
�آخرين على الأكرث حتى يقرر الربملان مبوجب القانون عدد ًا �أكرب من �سبعة.
)( (2يعني كل قا�ض من ق�ضاة املحكمة العليا من قبل الرئي�س مبذكرة حتمل ختمه وتوقيعه بعد الت�شاور مع
ق�ضاة املحكمة العليا و املحاكم العالية يف الواليات �إذا ارت�أى الرئي�س ذلك �ضروري ًا للغر�ض ويبقى يف
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من�صبه حتى بلوغه �سن اخلام�سة وال�ستني:
�شريطة �أن تتم ا�ست�شارة رئي�س ق�ضاة الهند يف حالة تعيني �أي قا�ض �آخر غري رئي�س املحكمة العليا:
و�أي�ض ًا ب�شرط �أن:
(�أ) يجوز للقا�ضي اال�ستقالة من من�صبه ،بطلب خطي يحمل توقيعه مرفوع �إىل الرئي�س؛
)ب( ميكن عزل القا�ضي من من�صبه بالطريقة التي تقدم ذكرها يف الفقرة (.)4
(�2أ) حتدد �سن قا�ضي املحكمة العليا من قبل �سلطة وبطريقة يحددها الربملان بقانون.
)( (3ال يعترب �أي �شخ�ص م�ؤه ًال لتعيينه قا�ضي ًا يف املحكمة العليا �إال �إذا كان من مواطني الهند و -
(�أ) عمل قا�ضي ًا ملدة خم�س �سنوات على الأقل يف حمكمة عالية �أويف اثنتني �أو �أكرث من املحاكم على
التوايل؛ �أو
)ب( عمل حمامي دفاع ملدة ع�شر �سنوات على الأقل يف حمكمة عالية �أو يف اثنتني �أو �أكرث من املحاكم
على التوايل؛ �أو
)ت( يعترب ،يف ر�أي الرئي�س ،حقوقي ًا مرموقاً.
التف�سري الأول :تعني «املحكمة العالية» يف هذه الفقرة �أي حمكمة عالية متار�س� ،أو مار�ست قبل بدء هذا الد�ستور،
واليتها الق�ضائية يف �أي جزء من �أرا�ضي الهند.
التف�سري الثاين :لأغرا�ض هذه الفقرة ،ويف ح�ساب الفرتة التي عمل فيها ال�شخ�ص حمامي دفاع ،حت�سب �أي فرتة
�شغل فيها ال�شخ�ص وظيفة ق�ضائية لي�ست �أدنى من قا�ضي �صلح بعد �أن �أ�صبح حمامي دفاع.
)(4

)(5
)(6
)(7

(ال يجوز عزل �أي قا�ض من ق�ضاة املحكمة العليا من من�صبه �إال ب�أمر من الرئي�س ميرر ،بعد تقدمي
خطاب ،من كل غرفة من غرفتي الربملان مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء تلك الغرفة ومبوافقة �أغلبية ال تقل
عن ثلثي �أع�ضاء تلك الغرفة احلا�ضرين وامل�صوتني� ،أمام الرئي�س يف الدورة نف�سها املنعقدة لغر�ض
عزل القا�ضي على �أ�سا�س �سوء �سلوك �أو عجز مثبت.
(ينظم الربملان مبوجب القانون �إجراءات تقدمي خطاب والتحقيق يف و�إثبات �سوء �سلوك �أو عجز
القا�ضي مبوجب البند (.)4
(يجب على كل �شخ�ص عني ليكون قا�ضي ًا يف املحكمة العليا ،قبل �أن يبا�شر مهامه� ،أن ي�ؤدي �أمام
الرئي�س� ،أو من ينوب عنه ،الق�سم �أو التوكيد وفق ًا للنموذج املبني لهذا الغر�ض يف اجلدول الثالث .
(ال يجوز لأي �شخ�ص تقلد من�صب قا�ض يف املحكمة العليا املرافعة �أو الت�صرف يف �أي حمكمة �أو �أمام
�أي �سلطة داخل �أرا�ضي الهند.

املادة  123من د�ستور جمهورية كرواتيا (د�ستور  1990ب�صيغته املعدلة )2001
)( (1يعني الق�ضاة ويعزلون وفق ًا للد�ستور والقانون من قبل جمل�س الق�ضاء الوطني الذي يقرر �أي�ض ًا ب�ش�أن
جميع امل�سائل املتعلقة مب�س�ؤولياتهم الت�أديبية.
)( (2يطلب جمل�س الق�ضاء الوطني يف عملية تعيني وعزل الق�ضاة ر�أي اللجنة املفو�ضة من الربملان الكرواتي.
)( (3يتكون جمل�س الق�ضاء الوطني من �أحد ع�شر ع�ضو ًا ينتخبهم الربملان الكرواتي وفق ًا للقانون ،من
الق�ضاة واملحامني و�أ�ساتذة القانون البارزين .وتكون غالبية �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الوطني من بني
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�صفوف الق�ضاة.
)( (4ال يجوز �أن ينتخب ر�ؤ�ساء املحاكم �أع�ضاء يف جمل�س الق�ضاء الوطني.
)( (5ينتخب �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الوطني ملدة �أربع �سنوات ،وال يجوز انتخاب �أي ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س لأكرث من واليتني متتابعتني.
)( (6ينتخب رئي�س جمل�س الق�ضاء الوطني باالقرتاع ال�سري ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س لوالية مدتها �سنتان.
)( (7ينظم اخت�صا�ص و�إجراءات جمل�س الق�ضاء الوطني مبوجب القانون.
املادة  105من د�ستور اجلمهورية الإيطالية ( 1948ب�صيغته املعدلة )2003
ملجل�س الق�ضاء الأعلى �صالحية ت�شغيل الق�ضاة وتعيينهم ونقلهم وترفعيهم ،وكذلك اتخاذ االجراءات الت�أديبية
بحقهم ،وفقا لقواعد التنظيم الق�ضائي.
الف�صل  ،12املادة  8من وثيقة حكم ال�سويد (د�ستور  1975ب�صيغته املعدلة )2002
)( (1تقدم الدعاوى املرفوعة مبوجب قانون العقوبات ب�سبب فعل �إجرامي يرتكبه ع�ضو يف املحكمة العليا �أو
املحكمة الإدارية العليا يف ممار�سة مهامه الر�سمية �إىل املحكمة العليا من قبل �أمني املظامل الربملاين
�أو عن طريق وزير العدل.
)( (2تنظر املحكمة العليا �أي�ض ًا الدعوى وتقرر ،وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا ال�صدد ،ب�ش�أن
�إقالة ع�ضو املحكمة العليا �أو املحكمة الإدارية العليا من من�صبه �أو توقيفه عن العمل� ،إلزام �إخ�ضاعه
للفح�ص الطبي.
تبد�أ الإجراءات يف هذا ال�ش�أن من قبل �أمني املظامل الربملاين �أو عن طريق وزير العدل.
املادة  97من القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا االحتادية (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة )2009
ا�ستقاللية الق�ضاة
)( (1الق�ضاة م�ستقلون ويخ�ضعون فقط للقانون.
)( (2ال جتوز �إقالة الق�ضاة الذين يتقلدون وظائف دائمة والق�ضاة الذين مت تعيينهم يف وظائفهم ب�شكل
نهائي بنا ًء على خطة ،ال جتوز �إقالتهم من منا�صبهم �أو �إبعادهم عنها ب�صورة دائمة �أو لفرتة
حمدودة� ،أو نقلهم �إىل موقع �آخر� ،أو �إحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم وكل ذلك �ضد رغبتهم،
�إال مبوجب قرار ق�ضائي ولأ�سباب حتددها القوانني .وميكن للت�شريعات �أن حتدد ال�سن القانوين الذي
يدخل فيه الق�ضاة املوظفون مدى احلياة مرحلة التقاعد .و�إذا ح�صل تغيري على و�ضع املحاكم �أو
و�ضع مناطقها الإدارية ،فيمكن عندها نقل الق�ضاة العاملني فيها �إىل حمكمة �أخرى� ،أو �إبعادهم عن
منا�صبهم �شريطة �إبقاء منحهم ورواتبهم كاملة.
املادة  98من القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا االحتادية (د�ستور  1949ب�صيغته املعدلة )2009
)( (1ينبغي تنظيم الو�ضع القانوين لق�ضاة الإحتاد من خالل قانون احتادي خا�ص.
)�( (2إذا �أخل �أحد ق�ضاة الإحتاد �أثناء ممار�سته لوظيفته �أو خارجها بالقواعد الأ�سا�سية للقانون الأ�سا�سي،
�أو بالنظام الد�ستوري لإحدى الواليات ،ت�ستطيع املحكمة الد�ستورية االحتادية ب�أغلبية ثلثي هيئتها بنا ًء
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على طلب من جمل�س النواب االحتادي� ،إ�صدار �أمر بنقل ذلك القا�ضي �إىل وظيفة �أخرى �أو �إحالته
على التقاعد .ويف حال تبني �أن الإخالل كان ب�سبق الإ�صرار ،فيمكن الإقرار ب�إقالته.
)( (3ينبغي تنظيم الو�ضع القانوين لق�ضاة الواليات من خالل قوانني حملية خا�صة .وي�ستطيع الإحتاد
�إ�صدار تعليمات �أطرية بذلك ما دامت املادة ط  47فقرة  72ال حتدد خالف ذلك.
)( (4ت�ستطيع الواليات �أن تقرر ب�أن يكون القرار حول تعيني ق�ضاة الواليات بيد وزير العدل يف الوالية جنبا
�إىل جنب مع جلنة اختيار الق�ضاة.
)( (5ت�ستطيع الواليات �أن ت�ضع لق�ضاة الواليات �أنظمة متماثلة مع تلك الواردة يف الفقرة  ،2مع عدم
امل�سا�س بالأحكام الد�ستورية ال�سارية املفعول يف الوالية .تكون املحكمة الد�ستورية االحتادية هي
�صاحبة القرار يف التهم املوجهة �ضد الق�ضاة.
املادة  122من د�ستور جمهورية كرواتيا (د�ستور  1990ب�صيغته املعدلة )2001
)( (1املن�صب الق�ضائي من�صب دائم.
)( (2ب�صورة ا�ستثنائية لن�ص البند  1من هذه املادة ،عند تويل املهام الق�ضائية لأول مرة ،يعني القا�ضي
يف من�صبه لفرتة مدتها خم�س �سنوات .وبعد جتديد التعيني ،يتوىل القا�ضي من�صبه ب�شكل دائم.
يعفى القا�ضي من من�صبه الق�ضائي:
 بنا ًء على طلبه،
 �إذا �أ�صبح عاجز ًا ب�شكل دائم عن �أداء وظيفته،
 �إذا �أدين بجرم جنائي جعله غري جدير بتقلد من�صب ق�ضائي،
 �إذا ،وفق ًا للقانون ،قرر جمل�س الق�ضاء الوطني ذلك نظرا الرتكاب فعل ي�شكل انتهاك ًا خطري ًا لقواعد
ال�سلوك،
 عند بلوغ �سن ال�سبعني.
)( (3يحق للقا�ضي الذي اتُخذ قرار ب�إعفائه من من�صبه اال�ستئناف �أمام املحكمة الد�ستورية ،يف غ�ضون
15يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ القرار ،وتقرر املحكمة الد�ستورية ب�ش�أن هذا اال�ستئناف بالإجراءات
والرتتيبات املحددة يف القانون الد�ستوري للمحكمة الد�ستورية جلمهورية كرواتيا.
)( (4يحق للقا�ضي تقدمي تظلم �ضد قرار جمل�س الق�ضاء الوطني ب�ش�أن امل�س�ؤولية الت�أديبية� ،أمام املحكمة
الد�ستورية جلمهورية كرواتيا يف غ�ضون 15يوما من تاريخ القرار .وتقرر املحكمة الد�ستورية البت يف
التظلم بالطريقة والإجراءات التي يحددها القانون الد�ستوري للمحكمة الد�ستورية جلمهورية كرواتيا.
)( (5يف احلاالت من الق�سمني  4و  5من هذه املادة ،تقرر للمحكمة الد�ستورية يف مدة ال تزيد عن 30يوم ًا
بدء ًا من تاريخ تقدمي اال�ستئناف .وي�ستثني قرار املحكمة الد�ستورية احلق يف ال�شكوى الد�ستورية.
)( (6ال يجوز نقل القا�ضي دون �إرادته �إال يف حالة �إلغاء املحكمة �أو �إعادة هيكلتها وفق ًا للقانون.
)( (7ال يحق للقا�ضي �أن ي�شغل من�صب ًا �أو ي�ؤدي عم ًال يعتربه القانون متعار�ض ًا مع من�صبه الق�ضائي.
املادة  134من د�ستور جمهورية �سلوفينيا (د�ستور  1991ب�صيغته املعدلة )2003
)( (1ال يخ�ضع �أي ممن ي�شارك يف �صنع القرارات الق�ضائية للم�ساءلة عن ر�أي �أعرب عنه خالل عملية �صنع
القرار يف املحكمة.
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)�( (2إذا ا�شتبه ب�أن قا�ضي ًا ارتكب جرم ًا جنائي ًا خالل �أداء مهامه الق�ضائية ،ال يتم حجزه �أو بدء الإجراءات
اجلنائية �ضده دون موافقة اجلمعية الوطنية.
املادة  121من د�ستور ماليزيا ( 1957ب�صيغته املعدلة لعام )1994
)( (1مبوجب البند ( )2متنح ال�سلطة الق�ضائية لالحتاد �إىل املحاكم العليا املت�ساوية يف ال�صالحيات
واحلالة� ،أي
(�أ) �إحدى الواليات يف ماليزيا ،والتي تعرف باملحكمة العليا والتي يكون مقر ت�سجيلها املركزي يف
كواالملبور ،و
)ب( �إحدى واليتي �صباح و�ساراواك ،والتي تعرف باملحكمة العليا يف بورنيو ويكون مقر ت�سجيلها
املركزي يف مواقع يف واليتي �صباح و�ساواراك بال�شكل الذي يحدده يانغ دي بريتوان �أغونغ.
)ت( ملغي.
)( (2متنح ال�صالحيات التالية ملحكمة �أغونغ (حمكمة التمييز) ومقر ت�سجيلها املركزي يف كواالملبور ،ما يلي:
(�أ) �أية �صالحية ح�صرية للتمييز بني ق�ضايا اال�ستئناف والقرارات التي ت�صدرها حمكمة عليا
�أو قا�ضي من تلك املحكمة( .با�ستثناء قرار املحكمة العليا الذي ي�صدره امل�سجل العام �أو �أي
م�س�ؤول يف املحكمة وميكن ا�ستئناف هذا القرار مبوجب قانون االحتاد لدى قا�ض يف املحكمة).
)ب( مثل هذه ال�صالحية الأ�صيلة �أو اال�ست�شارية كما هو مبني يف املواد  128و.130
(ج) �أية �صالحية �أخرى متنح مبوجب قانون االحتاد.
)( (3تبعا للمحددات املفرو�ضة مبوجب قانون االحتاد ،يكون لأي نظام �أو مر�سوم �أو قرار من املحاكم امل�شار
�إليها يف البند (� )1أو ي�صدره قا�ض من تلك املحكمة (بالقدر الذي ت�سمح فيه طبيعة هذه املحكمة)
مطلق ال�صالحية وال�سلطة وفقا لن�ص هذا القرار يف جميع �أرجاء االحتاد ،وبالتايل ميكن تنفيذه �أو
تفعيله يف �أي جزء من �أجزاء االحتاد ،ويوجه قانون االحتاد املحاكم �أو موظفيها يف �أحد �أجزاء االحتاد،
ويوجه قانون االحتاد املحاكم �أو موظفيها يف �أحد �أجزاء االحتاد للتعاون مع حماكم �أخرى من جزء �آخر.
) ( (4بهدف حتديد مكان املقر الت�سجيل الرئي�سي للمحكمة العليا يف بورنيو ،يعمل يانغ دي بريتوان �أغونغ
بن�صيحة رئي�س الوزراء ،والذي بدوره ي�ست�شري كبار وزراء واليتي �صباح و�ساراواك وقا�ضي الق�ضاة يف
املحكمة العليا.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf> :
املادة  4من د�ستور جمهورية موزمبيق ( 16نوفمرب )2004
تعرتف الدولة مبعايري و�أنظمة ت�سوية النزاعات املختلفة املوجودة يف املجتمع املوزمبيقي ،طاملا �أنها ال تتعار�ض
مع املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور وقيمه
�أعيد طبعها ومتاحة على:
)<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05
>(English)-Mozlegal.pdf
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املادة  )3( 212من د�ستور جمهورية موزمبيق ( 16نوفمرب )2004
ين�شئ القانون �آليات م�ؤ�س�سية و�إجرائية للروابط بني املحاكم وغريها من املحافل التي تهدف �إىل �إقامة توازن
بني امل�صالح وت�سوية النزاعات.
�أعيد طبعها ومتاحة على:

)<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05
>(English)-Mozlegal.pdf

املادة  246من الد�ستور ال�سيا�سي لكولومبيا (د�ستور  1991ب�صيغته املعدلة لعام )2005
ميكن ل�سلطات �أقاليم ال�شعوب الأ�صلية [الهندية] �أن متار�س مهامها الق�ضائية �ضمن واليتها الق�ضائية الإقليمية
وفق ًا لقوانينها و�إجراءاتها اخلا�صة ،ما دامت ال تخالف الد�ستور وقوانني اجلمهورية .يقرر القانون �أ�شكال
تن�سيق هذه ال�سلطة الق�ضائية اخلا�صة مع النظام الق�ضائي الوطني.
املادة ( )4( 15ج)من د�ستور بوت�سوانا ()1996
احلماية من التمييز على �أ�سا�س العرق ،الخ
)( (1وفقا لأحكام البنود ( )5( ،)4و()7من هذه المادة ،يجب �أال يحوي القانون �أي ن�ص تمييزي في ذاته
�أو في �أثره.
)( (2وفقا لأحكام البنود ( )7( ،)6و()8من هذه المادة ،ال يجوز معاملة �أي �شخ�ص بطريقة تمييزية من
جانب �أي �شخ�ص يت�صرف بموجب �أي قانون مكتوب�أ وفي �أداء مهام �أية وظيفة عامة �أو �أية �سلطة عامة.
)( (3في هذا المادة ،تعبير «تمييزية» يعني اختالف المعاملة باختالف الأ�شخا�ص بناء ،ب�شكل كلي �أو
رئي�سي،على �أو�صافهم ال�شخ�صية من حيث العرق ،القبيلة ،المن�ش�أ ،الآراء ال�سيا�سية ،اللون �أو
العقيدة ،بحيث يتعر�ض الأ�شخا�ص المنتمون �إلى �أحد هذه الأو�صاف �إلى �إعاقة �أو قيود ال يتعر�ض لها
�أ�شخا�ص ينتمون �إلى و�صف �آخر �أو يمنحون مزايا ال تمنح لأ�شخا�ص ينتمون �إلى و�صف �آخر.
)( (4الينطبق البند ( )1من هذه المادة على �أي قانون يتعلق:
(�أ) بتوزيع الإيرادات العامة �أوالأموال العامة الأخرى؛
)ب( بالأ�شخا�ص الذين لي�سوا من مواطني بوت�سوانا؛
)ت( بالتبني ،الزواج ،الطالق ،الدفن ،الإرث �أوغريها من ق�ضايا قانون الأحوال ال�شخ�صية؛
متوفر على الرابط التايل<http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf> :
املادة ( 7و) من د�ستور غامبيا ()1997
قوانني غامبيا
بالإ�ضافة �إىل هذا الد�ستور ،تتكون قوانني غامبيا من:
)( (1قرارات اجلمعية الوطنية املتخذة مبوجب هذا الد�ستور والت�شريعات الفرعية ال�صادرة مبوجب تلك
القرارات؛
)�( (2أية �أوامر ،قواعد� ،أنظمة �أو ت�شريعات فرعية �أخرى مت اتخاذها من قبل �شخ�ص �أو هيئة مبوجب
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ال�سلطة التي مينحها هذا الد�ستور �أو �أي قانون �آخر؛
)( (3القوانني القائمة مبا يف ذلك جميع املرا�سيم ال�صادرة عن جمل�س احلكم الع�سكري امل�ؤقت؛
)( (4القانون العام ومبادئ امل�ساواة؛
)( (5القانون العرفى يف حالة �أفراد املجتمعات املحلية التي يطبق عليها؛
)( (6ال�شريعة فيما يتعلق مب�سائل الزواج والطالق واملرياث بني �أفراداملجتمعات التي يطبق عليها.
* �أعيد طبعها ومتاحة على الرابط<http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf> :
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الهوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 1ماربوري ف .مادي�سون 5 ،الواليات املتحدة.)1803( 137 .
�2 2أنظر ،كمثال ،املادة  121من د�ستور جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية (.)2004
3 3املواد  143 ،167و 144من د�ستور جمهورية جنوب �إفريقيا (.)1996
4 4املادة ( 167)4من د�ستور جمهورية �صربيا (.)2006
5 5املادة ( 111)1من د�ستور جمهورية كوريا ( 1948ب�صيغته املعدلة لعام .)1987
6 6املادة ( 47)1من د�ستور جمهورية الكامريون (1972ب�صيغته املعدلة لعام .) 1996
7 7املادة  232من د�ستور جمهورية نيجرييا االحتادية ،مر�سوم ( ،)1999املادة 131من د�ستور جمهورية
الهند ( 1950ب�صيغته املعدلة لعام  )1996املادة  128من د�ستور ماليزيا ( 1957ب�صيغته املعدلة لعام
،)1994املادة  105من الد�ستور ال�سيا�سي للواليات املتحدة املك�سيكية ( 1917ب�صيغته املعدلة.)2007
8 8املادة ( 137)3من د�ستور جمهورية �أوغندا (. )1995
9 9املادة  152من د�ستور جمهورية �إ�ستونيا (.)1992
1 10املادة  204من د�ستور اجلمهورية الربتغالية ( 1976ب�صيغته املعدلة لعام .)2005
�أنظر �أي�ضا موقع املحاكم الد�ستورية ،متوفر على ><http://www.concourts.net/
1 11مافيي� ،أرنو ،مواد يف املراجعة الد�ستورية ( ،)2001يتوفر الن�ص املعدل على الرابط
><http://www.concourts.net

1 12املادة ( 80)3واملادة  120من د�ستور جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية ( 1978ب�صيغته املعدلة
لعام .)2000
1 13املادة ( 46)5واملادة  61من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية ( 1958ب�صيغته املعدلة لعام .)2005
1 14املادة  82من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية ت�شيلي (.)1980
1 15املادة (�()3أ) /32من د�ستور جمهورية هنغاريا ( 1949ب�صيغته املعدلة لعام  ،)2007املادة ( 167)6من
د�ستور جمهورية جنوب �إفريقيا ( 1996ب�صيغته املعدلة لعام .)2007
�1 16أنظر موقع املجل�س الد�ستوري لفرن�سا على الرابط
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-laune/juin-2010-la-publicite-des-audiences-auconseil-constitutionnel.48374.
html>.

1 17قرار املحكمة الد�ستورية الهنغارية رقم � 19 ، 32أكتوبر .1989
1 18املادة  120من د�ستور مملكة هولندا ( 1983ب�صيغته املعدلة لعام .)2002
1 19املادة  74من د�ستور جمهورية فنلندا ( 2000ب�صيغته املعدلة لعام .)2007
2 20املادة  77من د�ستور جمهورية فنلندا ( 2000ب�صيغته املعدلة لعام .)2007
املادة  53من قانون املحكمة العليا الكندية القرار ) (R.S., 1985, c. S-26متوفر على الرابط:
><http://laws.justice.gc.ca/eng/S-26/page-1.html

2 21املادة (()4د) 167من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ( 1996ب�صيغته املعدلة لعام.)2007
2 22املادة  157واملادة  159من د�ستور �أوكرانيا (.)1996
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2 23املادة  185من د�ستور مملكة تايالند (.)2007
2 24املادة  185من د�ستور مملكة تايالند (.)2007
2 25املادة  69من د�ستور جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ( ،)2004املادة ( 60)2من الد�ستور الوطني امل�ؤقت
جلمهورية ال�سودان( 2005 ،معدّل).
2 26املادة  69من د�ستور جمهورية تركيا ( 1982ب�صيغته املعدلة لعام  ،)2007املادة 21من القانون الأ�سا�سي
جمهورية �أملانيا االحتادية ( 1949ب�صيغته املعدلة لعام  ،)2006املادة( 8)4من د�ستور جمهورية كوريا
( 1948ب�صيغته املعدلة لعام .)1987
2 27املادة  58من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية ( 1958ب�صيغته املعدلة لعام  ،)2008املادة ( 66)2()2من
د�ستور منغوليا (.)1992
2 28تقرير حول ا�ستقاللية الق�ضاء متوفر على الرابط:
><http://www.constitutionmaking.org/reports.html

2 29املادة  84من د�ستور جمهورية زمبابوي (.)1979
3 30املادتان  104و 109من د�ستور جمهورية مقدونيا ( 1991ب�صيغته املعدلة لعام .)2005
3 31املواد (ك)( ،19)3املواد (� )4أ  32واملادة  48من د�ستور جمهورية هنغاريا ( 1949ب�صيغته املعدلة لعام
.)2003
3 32املواد �أ-ج  24من د�ستور جمهورية �إندوني�سيا ( 1945ب�صيغته املعدلة لعام .)2002
3 33املادة  174من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا ( ،)1996املادة 81من د�ستور جمهورية �إثيوبيا االحتادية
الدميقراطية (.)1995
3 34املادة  101من د�ستور جمهورية الربازيل االحتادية (.)1998
3 35املادة  135من د�ستور اجلمهورية الإيطالية ( 1948ب�صيغته املعدلة لعام .)2003
3 36املادة  118من د�ستور جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ( ،)2004املادة (182)6من د�ستور دولة بوليفيا
متعددة القوميات ( ،)2009املادتان  106و  135من د�ستور اجلمهورية الإيطالية ( 1948ب�صيغته املعدلة
لعام .)2003
3 37املادة (�أ) )1(VIمن د�ستور البو�سنة والهر�سك (.)1995
3 38املواد  142و 148من د�ستور جمهورية �أوغندا (.)1995
3 39املادة  222من د�ستور اجلمهورية الربتغالية ( 1976ب�صيغته املعدلة لعام .)2005
4 40املادة  147من د�ستور جمهورية بلغاريا(� ،)1991أنظر �أي�ضا املادة  135من د�ستور اجلمهورية الإيطالية
( 1948ب�صيغته املعدلة لعام .)2003
4 41املادة  132من د�ستور جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية ()2004
4 42املادة  110من د�ستور الأمة الأرجنتينية (.)1994
4 43املادة  147من د�ستور جمهورية �إ�ستونيا (.)1992
4 44املادة  77من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية ت�شيلي ( ،)1980املادة  291من د�ستور جمهورية نيجرييا
االحتادية (ال�صادر)مر�سوم (.)1999
4 45املادة  105من د�ستور جمهورية كوريا ( 1948ب�صيغته املعدلة لعام .)1987
4 46املواد  207و 215من د�ستور جمهورية غواتيماال ( 1985ب�صيغته املعدلة لعام .)1993
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4 47املادة  79من د�ستور اليابان (.)1946
4 48املادة  4من قرار املحكمة الد�ستورية االحتادية يف �أملانيا ( 1951ب�صيغته املعدلة لعام .)2009
4 49املادة  128من الد�ستور الألباين (.)1998
5 50املادة  141من د�ستور غامبيا (.)1997
5 51املادة  124من د�ستور جمهورية الهند ( 1950ب�صيغته املعدلة لعام .)1995
5 52املادة  123من د�ستور جمهورية كرواتيا ( 1990ب�صيغته املعدلة لعام  ،)2001املادة  105من د�ستور
اجلمهورية الإيطالية ( 1948ب�صيغته املعدلة لعام .)2003
5 53الف�صل  ،12املادة  8من وثيقة احلكم ال�سويدية ( 1975ب�صيغته املعدلة لعام .)2002
5 54املواد  97و 98من القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا االحتادية ( 1949ب�صيغته املعدلة لعام .)2009
5 55املادة  122من د�ستور جمهورية كرواتيا ( 1990ب�صيغته املعدلة لعام .)2001
5 56املادة  134من د�ستور جمهورية �سلوفينيا ( 1991ب�صيغته املعدلة لعام .)2003
�5 57أوتّو  ،جان مي�شيل ،ال�شريعة والقانون الوطني يف البلدان امل�سلمة� :ضغوط وفر�ص لل�سيا�سة اخلارجية الأملانية
والأوربية ( اليدن :من�شورات جامعة اليدن .)2008
5 58يل فان كوت  ،د « ،.حتليل �سيا�سي للتعددية القانونية يف بوليفيا وكولومبيا »� ،صحيفة درا�سات �أمريكا
الالتينية� ,)2000( 32( ،ص .)34–207
5 59لوبني ،تيموثي ،ديفيز ،دونالد �آر .جي �آر وكري�شنان كي .الهندو�سية والقانون :مدخل (كامربيدج :من�شورات
جامعة كامربيدج.)2010 ،
�6 60أنظر املادة 121و «البيان الر�سمي» من د�ستور ماليزيا ( 1957ب�صيغته املعدلة لعام  )1994والتي تخ�ص�ص
جماالت حمددة من ال�سلطة الق�ضائية للمحاكم ال�شرعية.
�6 61أنظر على �سبيل املثال التقرير ال�سنوي للجنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،م�ستند الأمم املتحدة
� 18 ، 38/58/Aأغ�سط�س  ،2003بارة ،160 .متوفر على الرابط:

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ <N03/468/20/PDF/N0346820.
>pdf?OpenElement

تعليقا على تقرير قدمته جمهورية الكونغو« :وتعرب اللجنة عن قلقها �إزاء ا�ستمرار وجود تعددية قانونية
تنطوي على عنا�صر متييزية و�أحكام بالية يف القانون العريف والقانون الو�ضعي ،وهذا الأخري ي�شمل القانون
اجلنائي املتعلق بالزنا ،وقوانني العمل وال�ضرائب ،وقانون الأ�سرة ،ال�سيما االختالف يف ال�سن القانوين
للزواج بني الن�ساء والرجال».
�6 62إيريجوين فاجاردو ،راكيل« ،التعددية القانونية ،القانون املحلي و ال�سلطة الق�ضائية اخلا�صة يف بلدان
الأنديز»  ،ما وراء القانون ،العدالة العامة والتعددية القانونية يف دول اجلنوب ،)2004( 27/10 ،ت�شري �إىل
االتفاق  169من جمموعة العمل العاملية لعام 1989حول الأ�شخا�ص املحليني والقبائل يف البلدان امل�ستقلة،
والتي تن�ص على �أنه يجب �أال يتعار�ض القانون العريف مع احلقوق الأ�سا�سية التي يحددها النظام الق�ضائي
الوطني �أو مع حقوق الإن�سان املعرتف بها عاملي ًا.
6 63املادة  4من د�ستور جمهورية موزمبيق ( 16نوفمرب  ،)2004متوفر على الرابط
>( <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1e597b2.htmlتاريخ الت�صفح 27 :فرباير
.)2011
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6 64املادة ( 212)3من د�ستور جمهورية موزمبيق ( 16نوفمرب  ،)2004متوفر على الرابط
( http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1e597b2.htmlتاريخ الت�صفح :يف  27فرباير
.)2011
6 65املادة  246من الد�ستور ال�سيا�سي لكولومبيا ( 1991ب�صيغته املعدلة لعام .)2005
6 66غونزالي�س وا�سورنا �ضد اجلمعية العامة ملجال�س ال�سكان الأ�صليني يف منطقة �شامي وعمدة كبيلدو يونيكو،
القرار رقمT 349/96
6 67املادة (ج)( 15)4من د�ستور بوت�سوانا ( ،)1966املادة (و) 7من د�ستور غامبيا (.)1997
6 68املواد (و) 16 ،5 ،2من اتفاقية الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة� 3 ،أيلول ، 1981
املادة )(5، 1249 U.N.T.S. 13.
6 69لتحليل �أقرب للفقرات الإق�صائية واملوا�ضيع ذات ال�صلة� ،أنظر بوند ،جوهانا« ،الإق�صاء الد�ستوري واملر�أة
يف كومنويلث �أفريقيا» � 20 ،أغ�سط�س � ،2010صحيفة فوردهام للقانون الدويل ،)2008( 31 ،متوفر على
الرابطhttp://ssrn.com/abstract=1662654:
؛فولب ،ليتي«،الن�سوية مقابل التعددية الثقافية» ،كولومبيا ملراجعة القانون،
) (101/5 (June 2001), pp. 1181–1218ن�شر جمعية كولومبيا ملراجعة القانون ،متوفر على
الرابط:
 http://www.jstor.org/stable/1123774؛�أوكني� ،سوزان مولر« ،هل التعددية الثقافية �سيئة
للمر�أة؟» حترير جو�شوا كوهني و�آخرون  ،هل التعددية الثقافية �سيئة للمر�أة؟ (برين�ستون : NJ ،من�شورات
جامعة برين�ستون .)1999
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نماذج الحكم الالمركزي

ماركو�س بوكنفورديه

تظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�صل ال�سابع 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�ضمـن ف�صـال عن مبادئ ومو�ضوعـات متداخـلــة 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 ما يتعلق ببناء الد�ساتري
(الف�صل ال�سابع).
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دليل عملي لبناء الدساتري
© جميع احلقوق حمفوظة للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات2011 ،
ال يرتبط هذا الإ�صدار ب�أي م�صالح وطنية �أو �سيا�سية خا�صة .والآراء الواردة �ضمن هذا الإ�صدار ال تعرب
بال�ضرورة عن �آراء امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات �أو جمل�س �إدارتها �أو جمل�س الدول الأع�ضاء التابع
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Sweden
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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 عقد ًا اجتماعي ًا 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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نماذج الحكم الالمركزي

 ) 1الهدف من هذا الفصل وملحة عامة
 )1- 1ما هي الالمركزية؟
ميثل م�صطلح «الالمركزية» عدة ظواهر متنوعة .فقد اعترب كل من ال�سيا�سيني واملعنيني وامل�ؤ�س�سات متعددة
اجلن�سيات �أن الالمركزية هي احلل الأمثل مل�شكالت دول عدة ،ال�سيما تلك التي متر بحقبة ما بعد النزاع .وبناء
عليه ،بات كثري من املفاهيم مرتبط ًا بهذا امل�صطلح حتى �أن بع�ض املخت�صني ربطوه مبعانٍ �أخرى .ويع ّقد هذا
االرتباك مهمة حتليل مفهوم الالمركزية وتطبيقه يف عملية بناء الد�ساتري.
ويع ّرف هذا الف�صل ودليل «امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات» (دليل عملي لبناء الد�ساتري) الالمركزية
تعريف ًا �أكرث عمومية ب�أنها توزيع �سلطات احلكم و�صالحياته بعيد ًا عن املركز الوطني �إىل م�ؤ�س�سات �أخرى على
م�ستويات �أخرى من احلكم� 1أو من الإدارة .2وبالتايل تُع َّرف الالمركزية ب�أنها م�صطلح مناطقي تمُ نح فيها
ال�سلطات وال�صالحيات �إىل م�ستويات الأقاليم واملحافظات وامل�ستوى املحلي (انظر ال�شكل .)1

ُ 1يق�صد مب�صطلح «م�ستوى احلكم» اجلزء من الت�سل�سل الهرمي الذي َّ
توظف من خالله �سلطات الدولة يف مكان معني يف الرتتيب الر�أ�سي
للدولة .وتكون امل�ستويات وطنية� ،أو �إقليمية� ،أو حملية.
 2ي�صف «م�ستوى الإدارة» بيئة م�ؤ�س�سية تدعم �إداري ًا تنفيذ ال�سيا�سات احلكومية يف الأقاليم ،وعلى امل�ستوى املحلي ،الخ .وهو يختلف عن
م�ستوى احلكم ب�أنه ال ير�سم ال�سيا�سات بل ينفذها فح�سب.

دليل عملى لبناء الد�ساتري

1

الشكل  :1نقل الصالحيات تصاعدياً إىل مؤسسة دولية أو إقليمية

امل�ستوى الدويل/الإقليمي
التدويل ،واالندماج الإقليمي
املركز الوطني

الالمركزية
وحدة فرعية

وحدة فرعية

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

تعد الالمركزية طريق ًا ذا اجتاهني ي�ستخدمه املخت�صون لو�صف نقل ال�صالحيات وال�سلطة من امل�ستوى الوطني
�إىل م�ستوى املحافظات �أو امل�ستوى املحلي من احلكم داخل الدولة� ،أو
�إن «الالمركزية» م�صطلح عام ي�شري �إىل توزيع
�سلطات احلكم و�صالحياته بعيد ًا عن املركز نقل ال�صالحيات ت�صاعدي ًا من امل�ستوى الوطني �إىل م�ؤ�س�سة دولية �أو
الوطني �إىل م�ؤ�س�سات �أخرى على م�ستويات �إقليمية ،3حيث ُي�شار �إىل هذا النقل الت�صاعدي عادة با�سم «االندماج
�أخرى من احلكم �أو من الإدارة.
الإقليمي» �أو «تدويل» �صالحيات معينة .وعلى الرغم من انطواء نقل
ال�صالحيات �إىل هيئات دولية على عنا�صر لنقل �صالحيات مركزية،
يركز هذا الف�صل على �سمات الالمركزية داخل الدولة ،كما يتناول ولكن ب�إيجاز �آثار «الالمركزية الت�صاعدية»
و�أهميتها يف نظر املمار�سني الد�ستوريني (انظر الإطار .)1

ُ 3يق�صد مب�صطلح «�إقليمي»� :أ) �إقليم عاملي (ك�أوروبا ،و�شرق �أفريقيا� ،إلخ) وذلك يف �سياق دويل �أو �إقليمي .ب) الوحدة الفرعية بني امل�ستويني
الوطني واملحلي (متاثل م�ستوى املحافظات �أو الواليات) وذلك يف �سياق حملي �أو مناطقي.
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الإطار  :1االندماج الإقليمي والتدويل
ت�سمح الالمركزية بتوزيع ال�صالحيات داخل البلد و�إىل م�ستوى دويل �أو �إقليمي .وتلتزم الدول امل�صادقة
على �أغلب املعاهدات الدولية والإقليمية بتطبيق �شروط �صريحة دولية �أو �إقليمية من خالل �آليات وم�ؤ�س�سات
تُعتمد وطني ًا .ومع ذلك ،تُن�شئ بع�ض املعاهدات الدولية م�ؤ�س�سات دولية �أو �إقليمية م�ستقلة متار�س وظائف
بعينها نقلتها �إليها الدول الأع�ضاء يف املعاهدة (االحتاد الإفريقي ،واحتاد دول جنوب �شرق �آ�سيا ،واتفاقية
التجارة احلرة ل�شمال �أمريكا ،وجتمع دول �شرق �أفريقيا ،وجامعة الدول العربية� ،إلخ) .وقد تتطور بع�ض
هذه امل�ؤ�س�سات الدولية �أو الإقليمية �إىل هيئات �شبه حكومية مبرور الوقت .فطيلة العقود الأخرية واالحتاد
الأوروبي يكت�سب �صالحيات و�سلطات �إ�ضافية من الدول الأع�ضاء فيه ،ما �أدى �إىل �إن�شاء حكومة دولية تتمتع
ب�صالحيات تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية .وبالرجوع �إىل التاريخ ،جند �أن عملية الالمركزية «الت�صاعدية»
املتوا�صلة قد �أدت �إىل �إن�شاء بلدان مثل �سوي�سرا ،والإمارات العربية املتحدة ،والواليات املتحدة.
ومن املرجح �أال يكون «للتدويل» و«االندماج الإقليمي» �إال ت�أثري غري مبا�شر وبعيد عند التفاو�ض على د�ستور
جديد و�صياغته .فاحلكومات والربملانات الالحقة هي التي تنظر عموم ًا يف توقيع وت�صديق االتفاقيات
الدولية التي تن�ص على نقل ال�صالحيات �إىل هيئات دولية ولي�س اجلمعية الد�ستورية .ولكن كما تو�ضح
حالة �إ�سبانيا ،قد ينبغي تناول الق�ضيتني يف الوقت ذاته .فعقب وفاة اجلرنال فران�سي�سكو فرانكو ،تعني على
وا�ضعي الد�ستور يف الفرتة  1978-1975النظر يف ال�شروط الد�ستورية املحتملة لالن�ضمام �إىل املجموعة
االقت�صادية الأوروبية بعد تقدمي طلب لالنت�ساب لها يف عام .1976
وبعيد ًا عن االندماج الإقليمي ،تت�سم تلك الق�ضية ب�أهمية كبرية يف ما يتعلق بوا�ضعي الد�ساتري على
امل�ستوى العاملي كذلك .فعلى �سبيل املثال ،من �شروط االن�ضمام �إىل منظمة التجارة العاملية �أو نظام روما
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية اعتماد الدولة هيكلاً د�ستور ًيا معي ًنا .ومن �أجل حتقيق �شروط نظام
روما الأ�سا�سي وكذلك االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي ،تعني على �أملانيا تعديل بع�ض من �أحكام د�ستورها
اخلا�صة بت�سليم الرعايا الأملان .و�أ�صبحت املادة  *)2(16من القانون الأ�سا�سي الأملاين تن�ص على ما يلي:
«ال يجوز ت�سليم �أي مواطن �أملاين �إىل دولة �أجنبية» .وثمة الئحة خمتلفة تن�ص على ت�سليم املواطنني الأملان
�إىل الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي �أو �إىل حمكمة دولية مع مراعاة املبادئ الأ�سا�سية للدول اخلا�ضعة
للقانون .وعلى نحو �أعم ،تت�ضمن د�ساتري عدة يف الوقت الراهن ن�صو�ص ًا تخول �صراح ًة نقل ال�سيادة �إىل
م�ؤ�س�سات دولية (مثل املادتني  23و 24من د�ستور �أملانيا** ،واملادة  7من د�ستور �سنغافورة*** ،واملادة 70
من د�ستور جمهورية �أفريقيا الو�سطى ( ،)2004واملادة �(2أ) من د�ستور هنغاريا****).
وبعيد ًا عن التفكري يف الفر�ص امل�ستقبلية «للتدويل» و «االندماج الإقليمي» �إبان �صياغة الد�ساتري ،يتعني على
وا�ضعي الد�ساتري كذلك �إقرار ال�صالحيات التي ُنقلت بالفعل �إىل هيئات دولية �أو �إقليمية .ويف الدول التي
متر بحقبة ما بعد النزاع (عقب انتهاء حرب �أهلية) �أو يف ظل �أو�ضاع �أخرى ذات تغيري جذري (كاالنتقال
�إىل الدميقراطية) ،يتعني على وا�ضعي الد�ساتري واحلكومات اجلديدة مبوجب القانون الدويل االمتثال �إىل
االلتزامات الدولية املربمة م�سبق ًا .ولذا ينبغي �أن يدرك وا�ضعو الد�ساتري االلتزامات التي توجيها خمتلف
املعاهدات التي تظل ملزمة للحكومة اجلديدة.
* القانون الأ�سا�سي جلمهورية �أملانيا الفيدرالية ( )1949اعتبار ًا من .2010
** امل�صدر ال�سابق.
*** د�ستور �سنغافورة ( )1965اعتبار ًا من .2008
**** د�ستور هنغاريا ( )1949اعتبار ًا من .2007
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تنطوي الالمركزية على جانبني� :أو ًال ،منح عنا�صر احلكم الذاتي مل�ستويات احلكم املحلية مبا ي�سمح لها بتنظيم
و�/أو �إدارة وظائف �أو خدمات حمددة بنف�سها كالرعاية ال�صحية ،والتعليم االبتدائي ،الخ .ثاني ًا ،ال�سماح
للكيانات املحلية عن طريق و�ضع نظام «للحكم امل�شرتك» بامل�شاركة يف احلكم الوطني ،غالب ًا من خالل غرفة
ت�شريعية ثانية �أو عرب �إعداد قائمة «بال�صالحيات املتزامنة» التي ت�سمح لعدة م�ستويات من احلكم بتنظيم جمال
حمدد مع ًا .وعادة ما يكون اجلانبان جزء ًا من الالمركزية.
 )2- 1أهداف الالمركزية
يتفاوت الدافع وراء اعتماد الالمركزية من دولة لأخرى ،ومتثل املجموعتان التاليتان الأهداف الأكرث انت�شار ًا:
•و�ضع نظام فعال لتقدمي اخلدمات ي�ستند �إىل مبد�أ التبعية �إذ ينبغي �أن ت�صبح اخلدمات التي تقدمها
بفاعلية م�ستويات �أدنى من احلكم �ضمن نطاق اخت�صا�صها ،وتوزيع ال�صالحيات العامة توزيع ًا وا�سع ًا
لتحقيق حكم فعال وم�ستجيب ،وتو�سيع نطاق احل�صول على اخلدمات احلكومية واملوارد االقت�صادية،
والت�شجيع على م�شاركة اجلمهور يف احلكم.
•ت�شكيل هيكل حكومي تعي�ش يف �إطاره املجموعات املتنوعة مع ًا وب�سالم ،وال�سماح للجهات املعنية املمثلة
لأقليات �أو لأقاليم مهم�شة ب�إيجاد موطئ قدم لها داخل النظام وبالتايل دعم ا�ستقرار البالد عرب
�إقناعها بالوالء للدولة.
غالب ًا ما ت�ؤثر الأهداف التي ت�سري يف ظل ظرف بعينه على ال�شكل العام للجهود الرامية �إىل حتقيق الالمركزية.
وت�شري الأدبيات �إىل �أن نقل امل�س�ؤوليات من م�ستوى احلكم الوطني �إىل املحلي يح�سن اخلدمات املقدمة وامل�ساءلة،
يف حني �أن نقل ال�سلطة �إىل م�ستوى الأقاليم �أو املحافظات �أو الواليات قد ي�ستوعب التنوع العرقي ا�ستيعاب ًا �أف�ضل.
ومع ذلك ،ينبغي توخي احلذر واحليطة عند �صياغة ال�شكل الأمثل لالمركزية ،ال�سيما يف مرحلة ما بعد النزاع،
يتمثل �أحد �أهداف الالمركزية يف ت�شكيل هيكل لتجنب �أي �آثار عك�سية .فقد ي�ؤدي �ضعف الهياكل املحلية واالفتقار
حكومي تعي�ش يف �إطاره املجموعات املتنوعة مع ًا �إىل موارد ب�شرية ماهرة �إىل �إنتاج حكم حملي فا�سد وغري كفء،
وب�سالم ،وال�سماح للجهات املعنية املمثلة لأقليات �أو بينما قد تعزز الالمركزية العرقية �سيئة الت�صميم احلركات
لأقاليم مهم�شة ب�إيجاد موطئ قدم لها داخل النظام.
االنف�صالية �أكرث من ذي قبل.
يقدم هذا الف�صل قائمة خيارات بهدف تي�سري البحث واملفاو�ضات على الت�صميم الأمثل لالمركزية .وال تُعترب
الالمركزية �أولوية جلميع اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة .فقد تطمح بع�ض اجلهات ال�سيا�سية املعنية بعملية بناء
الد�ستور �إىل تركيز ال�سلطة يف املركز .وعادة ما يوفر التحكم بالدولة �إمكانية �إحكام ال�سيطرة على ال�سلطة
االقت�صادية لأن الدولة ،ال�سيما يف البلدان النامية واالنتقالية ،متثل الرتكيز ال�سائد لر�أ�س املال .ولهذا ،كثري ًا ما
يعمد و�سطاء ال�سلطة �إىل املناف�سة ال�شديدة لفر�ض �سيطرتهم على �أجهزة الدولة على ح�ساب تقدمي اخلدمات
يف الأقاليم وحملي ًا بفاعلية .ويف واقع الأمرُ ،يعترب التهمي�ش املتوا�صل للمحيط من �أهم �أ�سباب ت�أجيج النزاعات
الداخلية.
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 )3-1عناصر الالمركزية وخصائصها
يعمل احلكم املركزي اخلال�ص على تركيز ال�صالحيات واملوارد من منظور مناطقي ووظيفي .ولكن ي�صعب للغاية
ت�شكيل حكومة مركزية خال�صة ،مع اال�ستثناء املحتمل لدولة الفاتيكان والدول ال�صغرية الأخرى .فبمجرد �أن
تقوم احلكومة املركزية ب�إن�شاء هياكل فرعية �أو تنقل �أي من تتخذ الالمركزية �أ�شكا ًال كثرية .وثمة جمموعة
�صالحياتها �أو مواردها �إىل الهياكل الفرعية القائمة ،يتحقق �شكل كبرية من النماذج التي ت�ضم يف الأغلب عن�صر ًا �شكلي ًا
من �أ�شكال الالمركزية .وتتخذ الالمركزية �أ�شكا ًال كثرية ،ما يوفر و�آخر مو�ضوعي ًا.
عدة خيارات ملواجهة خمتلف التحديات .وثمة جمموعة كبرية من
النماذج التي حتقق جمموعتي الأهداف املذكورتني �آنف ًا .وغالب ًا ما ي�ضم كل من هذه النماذج عن�صر ًا �شكلي ًا
و�آخر مو�ضوعي ًا .ويتناول هذا الف�صل تلك الق�ضايا كما هو مو�ضح يف ال�شكل .2
يتناول العن�صر ال�شكلي من الالمركزية (ي�شار �إليه �أحيان ًا با�سم «الالمركزية اجلغرافية») هيكل احلكم عن
طريق حتديد م�ستويات احلكم بدء ًا من امل�ستوى املحلي وانتها ًء بالوطني ،وعدد الوحدات الفرعية داخل كل
م�ستوى (انظر العمود الأي�سر يف ال�شكل  .)2وبعبارة �أخرى ،يجيب هذا العن�صر على ال�س�ؤالني التاليني :كم عدد
م�ستويات احلكم �أو الإدارة يف الدولة (انظر الق�سم )1-1-3؟ كم عدد الوحدات يف كل م�ستوى من احلكم �أو
الإدارة (على �سبيل املثال ،كم عدد الأقاليم التي يجب �إن�شا�ؤها على م�ستوى الأقاليم) (انظر الق�سم )2-1-3؟
ميكن لأي من ال�س�ؤالني حتديد هياكل غري متناظرة ،ما يعني �أن بع�ض م�ستويات احلكم �أو الإدارة قد ال تتواجد
يف كامل الدولة ،بل يف بع�ض �أجزائها فح�سب .وتتمثل املهمة يتناول العن�صر ال�شكلي من الالمركزية هيكل احلكم
التالية الأكرث حتديد ًا يف الإعداد امل�ؤ�س�سي الفعلي داخل الوحدات :عن طريق حتديد م�ستويات احلكم بدء ًا من امل�ستوى
وانتهاء بالوطني ،وعدد الوحدات الفرعية
هل يجب �أن يكون هناك فرع تنفيذي�/إداري للحكم فح�سب املحلي
ً
ً داخل كل م�ستوى ،ف�ض ًال عن النظام امل�ؤ�س�سي الفعلي
لتطبيق ال�سيا�سات الوطنية� ،أم ينبغي وجود جمل�س ت�شريعي �أي�ضا
داخل الوحدات والتي تعتمد على بع�ضها على نحو
ُيعنى ب�سن �سيا�سات الأقاليم �أو حتى �سلطة ق�ضائية تف�صل يف متبادل.
الق�ضايا ا�ستناد ًا �إىل القانون الإقليمي؟ (انظر الق�سم .)3-2-3

 4ي .غاي« ،هياكل الدولة :الفدرالية واال�ستقالل» ،يف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات« ،الدميقراطية والنزاع عميق اجلذور:
خيارات للمفاو�ضات»�( ،ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات� )3002 ،ص.861-551 :
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وتنبثق جمموعة �أخرى من التحديات من حماوالت اختيار رموزٍ للدولة من رموزٍ خا�ص ٍة بدين جمتمع �أو عرق
حمدد �أو بهويته �أو تقاليده ،حيث ت�سمح تلك التلميحات امل�ستفزة للحكام برت�سيخ قاعدة �سلطتهم ،بيد �أنها
تق�صي املجتمعات الأخرى يف الوقت نف�سه� .أما الرموز املحايدة �أو االلتزام ال�صارم بالقوانني امل�ضادة للتمييز
ف ُيحدث �أثر ًا عك�سي ًا� ،إال �إنها قد ال ت�ضمن بال�ضرورة الوالء املن�شود للم�ؤيدين �أو املواطنني على نحو �أعم.4

ال�شكل  :2خيارات الالمركزية
خيارات الالمركزية

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

جوهرية
عدد الوحدات يف كل م�ستوى من
م�ستويات احلكم/الإدارة
(انظر )2-2-3

متناظر

غري متناظر

عدد م�ستويات
احلكم/الإدارة
مت�سا ٍو عرب �أرجاء
البالد

عدد م�ستويات
احلكم/الإدارة يف
بع�ض املناطق �أكرب
منه يف غريها

النظام امل�ؤ�س�سي (م�ؤ�س�سات
تنفيذية
و�/أو ت�شريعية و�/أو ق�ضائية على
امل�ستوى املحلي؟ انظر )3-2-3

عمق الالمركزية
درجات خمتلفة من الالمركزية الإدارية
وال�سيا�سية واملالية (انظر )1-2-3
منح ال�صالحيات �إىل الفروع املعنية على امل�ستوى
املحلي (انظر )3-2-3

م�ستقل

متناظر
تتمتع كل وحدة فرعية
بال�سلطات وال�صالحيات
اجلوهرية نف�سها

غري متناظر
تتمتع الوحدات الفرعية
ب�صالحيات و�سلطات
جوهرية غري مت�ساوية
(انظر )2-2-3

م�ستوى احلماية القانونية �ضد الإق�صاء �أحادي
الطرف من املركز (انظر )3-3

ميكن لالتفاقيات ال�سابقة والأحداث التاريخية �أن حتدد الهيكل املناطقي واحلكومي القابل للتطبيق .ولكن
قد يلج�أ وا�ضعو الد�ساتري ،ال�سيما عقب نزاع عنيف �أو �أزمة داخلية� ،إىل �إعادة ت�شكيل هذا الهيكل مبا يعك�س
االتفاقيات �أو الإ�صالحات اجلوهرية اجلديدة كما حدث يف �أملانيا عقب احلرب العاملية الثانية ويف جنوب �أفريقيا
بعد الق�ضاء على نظام التمييز العن�صري.
يقي�س العن�صر اجلوهري لالمركزية (انظر اجلانب الأمين من ال�شكل  )2كيفية ملء الهيكل ال�شكلي فعلي ًا بال�سلطات
اجلوهرية (وهو ما ي�شار �إليه �أحيان ًا با�سم «الالمركزية الوظيفية») .ما ال�صالحيات الفعلية املمنوحة �إىل امل�ستويات
الأدنى من احلكم؟ قد تت�شابه بع�ض البلدان بالهيكل ال�شكلي ،ولكنها تختلف اختالف ًا كبري ًا على �صعيد ال�صالحيات
واالخت�صا�صات املمنوحة �إىل خمتلف امل�ستويات (وهو ما ي�شار �إليه عادة با�سم «عمق الالمركزية»).
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وعلى الرغم من �أن الهيكل ال�شكلي لالمركزية بالكاد يحدد مدى عمقها� ،إال �إنه ي�ضيق نطاق خياراتها اجلوهرية.
وح�سبما هو م�شار �إليه بال�سهم املوجود يف ال�شكل  ،2يعتمد الهيكل ال�شكلي وال�صالحية اجلوهرية الفعلية على
بع�ضهما البع�ض على نحو متبادل� ،إذ يتطلب منح �صالحيات كبرية للم�ستويات الأدنى من احلكم توافر بيئة
م�ؤ�س�سية مالئمة يف املقام الأول .فعلى �سبيل املثال� ،إذا مل ين�ص الهيكل ال�شكلي على وجود هيئة ت�شريعية منتخبة
على امل�ستوى املحلي ،ال ميكن منح هذا امل�ستوى �صالحيات ت�شريعية جوهرية .وهكذا ي�ؤثر �إن�شاء فروع منف�صلة
للحكم (�سلطة تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية) على امل�ستوى املحلي على عمق الالمركزية بكل املقايي�س (انظر
الق�سم .)2-3
ال يعتمد بقاء الالمركزية على هيكل وعمق توزيع ال�صالحيات فح�سب ،بل وعلى حماية قانونية ي�ؤمنها وا�ضعو
الد�ساتري لهذا التوزيع �ضد �إلغاء املركز الوطني لهذه ال�صالحيات من جانب واحد �أي�ض ًا (انظر الق�سم .)3-3
ويف هذه املرحلة ،يع َّرف م�صطلح «الفيدرالية» ب�أنه �شكل حمدد من �أ�شكال الالمركزية .ولعل ال�سمة الأكرث
متييز ًا للهيكل الفيدرايل هي احلماية القانونية التي يوفرها للوحدات الفرعية – وهي �إطار قانوين لي�س يف و�سع
املركز الوطني تعديله ب�سهولة على ح�ساب الوحدات الفرعية ،ف�ض ًال عن مراقب قانوين يكون يف الغالب ال�سلطة
الق�ضائية – لفر�ض �أي م�ساومة د�ستورية على الالمركزية .ال يعتمد بقاء الالمركزية على هيكل وعمق توزيع
وبالتايل ،ميكن لهيكل د�ستوري ي�صف عالقة قانونية فيدرالية ال�صالحيات فح�سب ،بل وعلى وجود حماية قانونية
بني خمتلف م�ستويات احلكم �أن يدعم �أي م�ساومة د�ستورية �ضد �ضد �إلغاء املركز الوطني لهذه ال�صالحيات من جانب
واحد �أي�ض ًا.
التغريات التي يجريها املركز من جانب واحد.

دليل عملى لبناء الد�ساتري
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مناذج احلكم الالمركزي

ويتفاوت عمق الالمركزية بني خمتلف الأنظمة بدءاً من تلك التي تت�سم باملركزية وانتها ًء بتلك التي تعترب �شديدة
الالمركزية .وي�ساعد التمييز بني عنا�صر الالمركزية الثالثة يقي�س العن�صر اجلوهري يف الالمركزية كيفية
التالية �إىل حد كبري يف تقييم درجتها الرتاكمية� ،أي الالمركزية ملء الهيكل ال�شكلي فعلي ًا بال�سلطات اجلوهرية� ،أي
عمق الالمركزية .وميكن قيا�سه من خالل الأخذ
الإدارية ،والالمركزية ال�سيا�سية ،والالمركزية املالية (انظر
باحل�سبان ثالثة جوانب :الالمركزية الإدارية،
الق�سم � .)1-2-3إىل �أي عمق يعتزم البلد حتقيق الالمركزية؟
وال�سيا�سية ،واملالية.

 )2األمور املتعلقة بالظروف العيانية

با�ستطاعة املخت�صني حتديد عدة و�سائل لت�صميم الالمركزية ب�شكل ميكنها من مواجهة التحديات يف الدول
املعر�ضة للنزاع .ومع ذلك ،قد يكون لبع�ض الظروف الوطنية والإقليمية �آثار عك�سية وت�ؤدي �إىل حتييد الآثار
الإيجابية لالمركزية على النزاع (انظر اجلدول  .)1وت�ؤكد الدرا�سات التجريبية �أنه فيما جنحت بع�ض الدول
يف ت�سوية نزاع �سابق بتحقيق الالمركزية ،منيت دول �أخرى بالف�شل ،ما زاد �أحيان ًا من حدة النزاع .ولهذا،
ُيعترب حتديد ال�شكل والت�صميم املنا�سبني لالمركزية من �أ�صعب مهام وا�ضعي الد�ساتري .وال يعتمد النجاح على
اخل�صائ�ص الفردية للدولة والنزاع فح�سب ،بل وعلى و�سطاء ال�صالحيات امل�شاركني ومدى التزامهم ببناء الأمة.
وقد تتباين الق�ضايا املثرية للخالف تبع ًا مل�ستوى الالمركزية .ففيما ينطوي نقل ال�سلطة �إىل م�ستوى الأقاليم �أو
الواليات �أو املحافظات على نزاع من �أجل التحكم يف ال�سلطة وموازنتها ،غالب ًا ما تتعلق المركزية ال�سلطة ونقلها
�إىل احلكومات املحلية بتقدمي اخلدمات.
وقد تعيق الثقافة ال�سيا�سية حتقيق الالمركزية ،ال�سيما حينما تُعلي من �ش�أن فكرة ال�سلطة النهائية – �سواء يف
ما يتعلق مب�ؤ�س�سات حكومية حمددة �أو «بالأمة» بحد ذاتها .وميكن لإدراك �أهمية تطبيق القانون بالت�ساوي على
اجلميع بغ�ض النظر عن الأمر املعني �أن يع ّقد عملية التحول �إىل الالمركزية ،متام ًا مثل افرتا�ض والء املواطنني
للدولة املركزية فقط .كما يفاقم حر�ص الزعماء ال�سيا�سيني على م�صاحلهم ال�شخ�صية تلك امل�شكالت .ولتحقيق
المركزية فعالة ،ينبغي �أن يلتزم الزعماء يف جميع م�ستويات احلكم بالفكرة ،وعلى الأخ�ص الزعماء الوطنيني
الذين يتعني عليهم التنازل عما يتمتعون به من نفوذ و�سلطة .وقد ميكن ت�صميم الالمركزية ب�شكل ميكنها من مواجهة
يلج�أ الزعماء ال�سيا�سيون للمجموعات الأقلية �أو املحلية �إىل التحديات يف الدول املعر�ضة للنزاع .ومع ذلك ،قد
ا�ستبدال كفاحهم �ضد الدولة والذي قد ينطوي على رغبة يف يكون لبع�ض الظروف الوطنية والإقليمية �آثار
عك�سية .وفيما جنحت بع�ض الدول يف ت�سوية نزاع
االنف�صال بفر�صة مواتية للم�شاركة يف حكم الدولة على نحو
ما بتحقيق الالمركزية ،منيت دول �أخرى بالف�شل .
م�سامل وب ّناء ،حتى و�إن كان على امل�ستوى املحلي.
وكما يو�ضح اجلدول  ،1تتحول النتائج الإيجابية لالمركزية �إىل �آثار �سلبية �إذا جتاهل وا�ضعو الد�ساتري الظروف
املحيطة �أو مل يلتزموا بتحقيق الالمركزية.
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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اجلدول  :1الآثار الإيجابية وال�سلبية لالمركزية
إيجابية :تساعد المركزية السلطة في:

سلبية :تؤدي المركزية السلطة إلى:

احلد من اال�ستبداد على امل�ستوى الوطني.تتطلب بع�ض مناذج الالمركزية م�شاركة ال�سلطة،
موزعة بذلك �إياها ر�أ�سي ًا.

تعزيز النخب املحلية التي قد ت�سيء ا�ستخدمال�سلطة.
قد يقوم �أ�صحاب امل�صالح من ذوي النفوذ ب�إ�ساءة
ا�ستخدام املجتمع �أو احلكومة املحلية لتحقيق
م�صاحلهم اخلا�صة .ومن الع�سري ا�ستئ�صال جذور
الف�ساد على م�ستوى احلكومات املحلية ال�صغرية والتي
تفتقر على الأرجح �إىل الكفاءة.
عدم الفاعلية نتيجة لعجز املوارد الب�شرية واملالية.قد تكون املجتمعات مغلوبة على �أمرها و�أ�صغر من �أن
تفي بوظائفها على نحو مالئم الفتقارها �إىل املوارد
الب�شرية واملالية الكافية.
قيام ال�سيا�سيني والنخب املحلية باملطالبة مبزيدمن اال�ستقاللية.
�إن�شاء جمموعات �أغلبية جديدة يف الأقاليم.قد ي�ؤدي منح و�ضع الأغلبية ملجموعة �أقلية وطنية يف
�إقليم بعينه �إىل �إن�شاء �أقليات جديدة ،حمو ًال بذلك
امل�شكلة �إىل مو�ضع �آخر عو�ض ًا عن حلها.

حت�سني تلبية احتياجات ال�شعب وتف�ضيالته.�إن املجتمعات املحلية �أكرث تلبية لالحتياجات
املحلية.
�إدارة التوترات والنزاع املحتمل داخل بالدت�ضم جمموعات �سكانية متنوعة.
قد تتيح الالمركزية ملجموعات الأقلية التمتع
بدرجة من درجات احلكم الذاتي و�أن حتظى
بو�ضع الأغلبية يف مناطقها اخلا�صة ،وت�سمح
لزعماءها ال�سيا�سيني ب�شغل من�صب قيادي
معرتف به ر�سمي ًا على م�ستوى الأقاليم.
احلث على تبني منهجيات �إيجابية وفاعلةعلى �صعيد احلكم وو�ضع ال�سيا�سات.
تعزز الالمركزية التناف�س ال�سيا�سي والتجريب
ال�سيا�سي والإبداع ال�سيا�سي عن طريق �إن�شاء
موارد بديلة لل�سلطة احلاكمة.

حدوث تناف�س �سلبي بني الأقاليم.قد ت�ؤدي الالمركزية �إىل عدم امل�ساواة والتناف�س
بني الأقاليم نظر ًا الختالف وفرة املوارد الطبيعية
وال�صناعات وفر�ص العمل بني �إقليم و�آخر .عالوة
على ذلك ،قد ي�سفر �إ�ضعاف الأقاليم للوائح تدريجي ًا
بهدف اجتذاب اال�ستثمارات ور�ؤو�س الأموال عن حدوث
«�سباق نحو احل�ضي�ض».
م�ضاعفة العمل وتكاليف الت�شغيل.تنظيم تعقيدات هيكل احلكم.توزع الالمركزية عبء احلكم وت�سمح للمركز ت�ضاعف الالمركزية حجم املهام احلكومية وت�ؤدي �إىل
الوطني بالرتكيز على التحديات والأولويات وجود �سيا�سات غري فعالة �أو متداخلة �أو متتاق�ضة يف
الرئي�سية عرب توزيع ال�صالحيات املنا�سبة على خمتلف �أرجاء البالد .كما تك ّلف النظم الالمركزية
�أكرث نظر ًا الزدياد عدد امل�س�ؤولني املنتخبني �أو امل�أجورين
حكومات الأقاليم �أو احلكومات املحلية.
يف خمتلف م�ستويات احلكم.
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دليل عملى لبناء الد�ساتري

11

 )2الأمور املتعلقة بالظروف العيانية

من املتغريات املهمة الأخرى املرتبطة بالظروف والتي ت�ؤثر على فاعلية الالمركزية ديناميكيات نظام الأحزاب
ال�سيا�سية يف البالد – وعلى الأخ�ص هل �أن الأحزاب موزعة ُيعترب حتديد ال�شكل والت�صميم املنا�سبني لالمركزية
على الأقاليم �أم ال .فعلى �سبيل املثال ،قد يحدد مدى هيمنة واحد ًا من �أ�صعب مهام وا�ضعي الد�ساتري .ويعتمد
الأحزاب الوطنية املوزعة على الأقاليم �أو الأحزاب الإقليمية النجاح على و�سطاء ال�سلطة امل�شاركني وديناميكيات
نظام الأحزاب ال�سيا�سية يف البالد .وقد ي�سيئ
امل�ستقلة على امل�شهد ال�سيا�سي الإقليمي درج َة حتول الالمركزية
�أ�صحاب امل�صالح من ذوي النفوذ ا�ستخدام الالمركزية
كت�صميم د�ستوري �إىل نزع مركزية القوى ال�سيا�سية.5
لتحقيق م�صاحلهم اخلا�صة.

 )3خيارات التصميم

 )1-3تركيبة الالمركزية :إعداد الهيكل الشكلي
توفر تركيبة الالمركزية الهيكل املناطقي للبالد .وفيما يلي عدة �أ�سئلة يتعني الإجابة عليها يف هذا ال�صدد:
•كم عدد م�ستويات احلكم التي يجب �أن تعمل يف البالد؟ هل ثمة �أ�سباب تدفع �إىل �إ�ضافة �أو اختزال
م�ستويات احلكم مقارنة بالهيكل احلكومي ال�سابق؟ ما عواقب هذا التغيري؟
•هل يتعني على جميع �أقاليم البالد تطبيق م�ستوى حكومي موحد؟
•كم عدد الوحدات املك ِّونة املالئم يف كل م�ستوى؟ على �سبيل املثال ،على امل�ستوى املحلي ،كم عدد الوحدات
الذي ي�ضاعف اخلدمات احلكومية املقدمة ب�أدنى التكاليف؟
•هل يتعني على وا�ضعي الد�ساتري ت�أجيل بع�ض عنا�صر الالمركزية ملرحلة الحقة ،وهل مبقدورهم حتقيق
ذلك؟
•ما اخليارات املتاحة الحق ًا لتعديل الهيكل الالمركزي الداخلي؟

دليل عملى لبناء الد�ساتري
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ال�شكل  :3م�ستويات احلكم

م�ستوى احلكم الوطني
م�ستويات
احلكم

امل�ستوى املحلي 1
امل�ستوى
املحلي 2

امل�ستوى
املحلي 2

امل�ستوى املحلي 1
امل�ستوى
املحلي 2

امل�ستوى
املحلي 2

امل�ستوى املحلي 1
امل�ستوى
املحلي 2

امل�ستوى
املحلي 2

امل�ستوى
املحلي 2

الوحدات املك ِّونة يف �أحد م�ستويات احلكم
 )1-1-3عدد مستويات الحكم
عادة ما يحمل نقل ال�سلطة �إىل م�ستوى الأقاليم �أو
الواليات �أو املحافظات يف طيه نزاع ًا لل�سيطرة على
مقاليد ال�سلطة وموازنتها .وتتعلق المركزية ال�سلطة
ونقلها �إىل احلكومات املحلية بتوفري اخلدمات �أ�سا�س ًا.

هناك عموم ًا ثالثة م�ستويات بارزة من احلكم/الإدارة هي امل�ستوى
الوطني ،وم�ستوى الأقاليم/املحافظات/الواليات ،وامل�ستوى املحلي.
�إال �أن الأمر يختلف على �أر�ض الواقع� ،إذ قد ينطوي امل�ستوى املحلي،
مث ًال ،على عدة م�ستويات فرعية من احلكم/الإدارة.

وقد حتدد امل�ساومات ال�سابقة �أو الأحداث التاريخية عدد م�ستويات
احلكم والتي غالب ًا ما تتواجد على نحو متناظر يف جميع �أرجاء البلد .ومع ذلك ،تختار البالد �أحيان ًا هيك ًال
خارجي ًا غري متناظر ،ما ي�ؤدي �إىل �إن�شاء م�ستويات حكم �أكرث يف بع�ض �أركان البالد منه يف غريها (انظر ال�شكل
.)4
الشكل  :4تشكيل مستويات الحكم يف السودان

حكومة وحدة وطنية
حكومة جنوب ال�سودان
 15والية

 10واليات

احلكم/الإدارة املحلية (مق�سمة يف حد ذاتها �إىل ثالثة م�ستويات)
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ويف بلدان �أخرى ،يقع م�ستوى املدن من احلكم مبا�شرة حتت امل�ستوى الوطني دون وجود �أي وحدات فرعية
حكومية بينهما .ويف �أملانيا ،ولأ�سباب تاريخية ،تُعترب ثالث مدنٍ بلديات وواليات يف الوقت نف�سه ،ما يلغي م�ستوى
احلكم الثالث القائم يف �أجزاء �أخرى من �أملانيا (رئي�س وزراء والية هامبورغ وحاكمها هو نف�سه عمدة مدينة
هامبورغ) (انظر ال�شكل .)5
ال�شكل  :5ت�شكيل م�ستويات احلكم/الإدارة يف �أملانيا
امل�ستوى الوطني

 13والية
ثالث (مدن) واليات
احلكم/الإدارة املحلية (مق�سمة يف حد ذاتها �إىل ثالثة م�ستويات)
وقد �أدرج وا�ضعو الد�ساتري يف بلدان �أخرى م�ستوى �إ�ضافي ًا من الإدارة يف الوحدات الفرعية املناطقية الأكرب.
وتدعم تلك الوحدات الإدارية احلكومات يف تطبيق �سيا�ساتها .ففي �سوي�سرا ،يوجد يف املقاطعات �أق�ضية
كوحدات �إدارية لتطبيق �سيا�سات املقاطعات .ومع ذلك ،ال حتتاج املقاطعات الأ�صغر �إىل هذه الوحدات لإدارة
�ش�ؤونها وبالتايل ال يوجد فيها �أق�ضية �إدارية.8

 6املادة  24من الد�ستور الوطني امل�ؤقت لل�سودان (.)2005
 7املادة  2من د�ستور تنزانيا اعتبار ًا من عام .1995
 8نظر ًا لأن د�ستور كل مقاطعة ينظم هيكلها الإداري �أو احلكومي ،ال ين�ص الد�ستور ال�سوي�سري على �إن�شاء م�ستويات �إدارية.
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ال يغطي م�ستوى احلكم الواقع مبا�شرة �أ�سفل امل�ستوى الوطني يف بع�ض البلدان �إال �أجزا ًء من املنطقة (ال�سودان
بني عامي  6 2005و ،2011وتنزانيا .)7ففي ال�سودان مث ًال� ،أوجد الد�ستور امل�ؤقت م�ستوى من احلكم �إ�ضافي ًا
وفريد ًا من نوعه يتمتع بال�صالحية يف جنوب ال�سودان فقط (انظر ال�شكل  .)4وطالب الثوار يف حمادثات ال�سالم
التي �أف�ضت �إىل د�ستور ال�سودان اجلديد امل�ؤقت بهذا امل�ستوى الإ�ضايف من احلكم بهدف �إيجاد �إقليم م�شرتك
ل�شعب جنوب ال�سودان بعد عقود من احلرب.

ال�شكل  :6ت�شكيل م�ستويات احلكم/الإدارة يف �سوي�سرا
امل�ستوى الوطني

 20مقاطعة � 6 +أن�صاف مقاطعات
�أق�ضية (يف  12مقاطعة و� 3أن�صاف مقاطعات)
احلكم املحلي
والأهم من ذلك هو �أن جمرد وجود هيكل غري متناظر ذي م�ستويات متنوعة من احلكم �أو الإدارة ال ي�شري يف حد
ميكن �أن ين�شئ وا�ضعو الد�ساتري وحدات فرعية على ذاته �إىل م�ستوى الالمركزية .فبينما ي�ؤثر م�ستوى احلكم
�أ�سا�س اجلدوى الإدارية واالقت�صادية �أو كفاءة كل الإ�ضايف يف جنوب ال�سودان ت�أثري ًا كبري ًا على التوازن ال�سيا�سي
وحدة �أو هويتها .وقد ت�ستدعي معاهدة ال�سالم �إن�شاء نظر ًا ملا يحظى به من �صالحيات جوهرية واعتباره �شرط ًا
وحدات فرعية حكومية قائمة على الهوية.
رئي�سي ًا لإبرام معاهدة ال�سالم ،لي�س للم�ستويات الإدارية غري
املتناظرة يف �سوي�سرا �أي ت�أثري فعلي.
 )2-1-3تصميم الوحدات املناطقية تحت إطار أحد مستويات الحكم
�إىل جانب عدد م�ستويات احلكم/الإدارة ،ينبغي �أن يحدد وا�ضعو الد�ساتري عدد الوحدات احلكومية/الإدارية يف
كل من تلك امل�ستويات .وتُعترب معايري ت�شكيل هذه الوحدات الفرعية ذات �أهمية ق�صوى .فعلى الرغم من �أن هذه
املعايري ُيحددها يف �أغلب الأحيان طابع نزاع �سابق ،ميكن لوا�ضعي الد�ساتري �إن�شاء وحدات فرعية على �أ�سا�س
اجلدوى االقت�صادية والإدارية �أو كفاءة كل وحدة �أو هويتها .وقد ال يتحقق االختيار القائم على مزايا كل خيار
لأن �إقرار الد�ستور قد ي�ستند �إىل جناح معاهدة �سالم ت�ستلزم وجود وحدات فرعية حكومية قائمة على الهوية
(البو�سنة والهر�سك ،وال�سودان ،الخ) .وقد ي�ؤدي حتديد وحدات فرعية اعتماد ًا على معيار الهوية �إىل دائرة من
توزيع ال�صالحيات املركزية لأنه غالب ًا ما تطلب كل وحدة فرعية امتيازات متوا�صلة �إ�ضافية تعزز هويتها اخلا�صة
(كتالونيا يف �إ�سبانيا) .وقد ت�ؤدي الوحدات الفرعية القائمة على الهوية �إىل �إيجاد �أقليات جديدة لأنه نادر ًا ما
يتواجد يف الوحدات الفرعية املناطقية هوية واحدة .كما �أن عدم مراعاة م�صالح هذه الأقلية اجلديدة ب�صورة
مالئمة قد ي�ؤجج النزاع .وعلى �صعيد �آخر ،ف�إن �إيثار «احلجم الأمثل» اقت�صادي ًا ا�ستناد ًا فقط �إىل معايري من
قبيل البنية التحتية واخل�صائ�ص اجلغرافية واملوارد والإمكانات ال ي�ضمن بال�ضرورة حتقيق حكم فاعل وكف�ؤ.
ويف حال جتدد النزاع العرقي ال�سيا�سي والتهمي�ش على م�ستوى الوحدة الفرعية نتيجة لر�سم حدودها ،لن ي�ؤدي
هذا �إىل ف�ض النزاع بل ينقله �إىل م�ستويات �أدنى فح�سب .وهكذا ،يلزم اللجوء �إىل مزيج من املنهجيات لإن�شاء
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الإطار  :2مناق�شة ت�شكيل نظام حكم المركزي يف نيبال*
ناق�شت «جلنة �إعادة هيكلة الدولة وتوزيع �صالحياتها» يف نيبال عدد و�أ�سماء وحدود الواليات يف �إطار
الهيكل الالمركزي/الفدرايل امل�ستقبلي ،و�أي�ض ًا ر�سم حدود الوحدات الفرعية بناء على الهوية واجلدوى
االقت�صادية والإدارية وتوزيع املوارد وغريها من العوامل .وقد �أُعدت خريطتان بديلتان وفق تلك البارامرتات
ت�ضم الأوىل  14حمافظة ،بينما ت�ضم الأخرى  6حمافظات.
* انظر مركز احلوار الد�ستوري بنيبال� ،أخبار جديدة عن العملية الد�ستورية ومركز احلوار الد�ستوري 18 ،كانون الثاين/يناير .2010

ومن الق�ضايا املهمة الأخرى هي هل يجب �أن يت�ضمن الد�ستور خيار ًا ي�سمح بتعديل احلدود الداخلية بعد الت�صديق
عليه ،و�إن كان احلال كذلك ،من ينبغي �أن ي�شارك يف تلك العملية .وكلما �أن�ش�أت احلدود الداخلية مزيد ًا من
الكيانات ذاتية احلكم عو�ض ًا عن الأق�ضية الإدارية ،ازدادت ح�سا�سية تلك امل�س�ألة .وتنطوي تلك العملية على
عن�صرين هما احلق يف املبادرة واحلق يف التقرير .ويف �إطار نظم �شديدة املركزية ،يمُ نح هذين احلقني ح�صري ًا
�إىل م�ؤ�س�سة وطنية كاملجل�س الت�شريعي عرب اقرتاح قانون عادي و�س ِّنه (بــنن .)10وقد ين�ص د�ستور �آخر على
�أن �سن قانون يعدل احلدود الداخلية ال ي�ستدعي �أ�صوات �أغلبية �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الوطني فح�سب،
بل و�أ�صوات ثلثي النواب املمثلني للمجموعات املت�أثرة بهذا القانون �أي�ض ًا (بلجيكا .)11وت�شرتط بلدان �أخرى
موافقة املجال�س الت�شريعية يف الأقاليم املت�أثرة بالقانون عليه (ماليزيا .)12و�إىل جانب الت�صويت الت�شريعي على
امل�ستويني الوطني واملحلي ،قد ي�شرتط الد�ستور �إجراء ا�ستفتاء عام ملواطني الوحدات الفرعية (�سوي�سرا.)13
 )2-3تحديد عمق الالمركزية
بعيد ًا عن الهيكل ال�شكلي لالمركزية ،يتعني على وا�ضعي الد�ساتري �أن ي�ضعوا يف اعتبارهم كذلك عمق الالمركزية
(ي�شار �إليه يف هذا الف�صل �أي�ض ًا با�سم «الالمركزية اجلوهرية») الذي حتدده ال�صالحيات الفعلية املنقولة من
املركز �إىل م�ستويات احلكم الأدنى .و�أثناء حتري هذا العمق ،ينبغي بحث الق�ضايا التالية بحر�ص بالغ:
•ما الوظائف الإدارية وال�سيا�سية واملالية التي ينبغي �أن ينزع وا�ضعو الد�ساتري مركزيتها و�إىل �أي م�ستوى
من م�ستويات احلكم؟
•هل يتعني على وا�ضعي الد�ساتري حتويل ال�صالحيات بالت�ساوي بني �أقاليم الدولة �أم على نحو غري
متناظر بناء على الظروف اخلا�صة بكل حالة (الكثافة ال�سكانية ،الأقليات� ،إلخ)؟
 9ج .باي�شلري« ،الفيدرالية املناطقية مقابل الفيدرالية الإثنية وال�شخ�صية :ق�ضايا وممار�سات» (،)2008
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive

 10املادة  150من د�ستور بنن (.)1990
 11املادة  4من د�ستور بلجيكا ( )1994اعتبار ًا من عام .2008
 12املادة  2من د�ستور ماليزيا ( )1957اعتبار ًا من عام .1994
 13املادة  53من د�ستور االحتاد ال�سوي�سري ( )1999اعتبار ًا من عام .2010
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وحدات ميكنها اال�ستمرار اقت�صادي ًا وتقبلها ال�شعوب املعنية .9ويو�ضح النقا�ش املتوا�صل يف نيبال ب�ش�أن معايري
ر�سم احلدود الداخلية التحديات املرتبطة بحل مثل تلك الق�ضايا (انظر الإطار .)2

•هل يجب �أن تعمل بع�ض امل�ستويات كوكالء �إداريني مل�ستوى �أعلى فح�سب؟ وهل يجب �أن حتظى م�ستويات
�أخرى من احلكم ب�سلطة احلكم الذاتي؟
•�أي من فروع احلكم الثالثة يتعني على وا�ضعي الد�ساتري و�ضعه يف امل�ستويات الأدنى؟
ميثل ال�شكل  7الهيكل ال�شكلي لالمركزية يف فرن�سا و�سوي�سرا .وعلى الرغم من �أنهما يبدوان مت�شابهني� ،إال �أن
احلكم يف فرن�سا – حتى بعد �إ�صالحات نزع املركزية يف عام � – 1982أكرث مركزية بكثري من احلكم يف �سوي�سرا
التي يعتربها الكثريون واحدة من �أكرث الدول المركزي ًة .وت�ؤكد الأ�شكال الهرمية �أن الهيكل ال�شكلي للحكم ال
يحدد درجة الالمركزية اجلوهرية ،بل �أن عمق الالمركزية يعتمد بالأحرى على ال�صالحيات واملوارد املخ�ص�صة
مل�ستويات احلكم املختلفة .فعلى �سبيل املثال ،تتمتع املقاطعات يف �سوي�سرا ب�سلطات و�صالحيات م�ستقلة �أكرث
منها يف �أقاليم فرن�سا ،وهو ما يتج�سد مث ًال يف �سلطة زيادة ال�ضرائب التي تتمتع بها املقاطعات .وعلى الرغم من
�أن الأق�ضية ال�سوي�سرية متثل وحدات �إدارية حم�ضة تدعم تطبيق �سيا�سة املقاطعات� ،إال �أن زعماءها ُينتخبون
انتخاب ًا ،يف حني تعينِّ الرئا�سة «احلكام» الفرن�سيني الذين يعملون كوكالء يف الأق�ضية ويطبقون �سيا�سة احلكومة
املركزية.
ال�شكل  :7هياكل الالمركزية يف فرن�سا و�سوي�سرا
فرن�سا
� 26إقليم ًا

�سوي�سرا
 23مقاطعة
(ثالث منها مق�سم
�إىل ن�صفي مقاطعة)

 96دائرة
 342ق�ضاء
 4039مقاطعة

نحو  149ق�ضاء (( )2008املقاطعات
ال�صغرية جد ًا ال ت�ضم �أق�ضية)

 36682ناحية

 2636ناحية ()2009

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

 )1-2-3األبعاد اإلدارية والسياسية واملالية لالمركزية
يق�صد بالالمركزية اجلوهرية منح ال�سلطة وال�صالحيات �إىل م�ستويات خمتلفة من احلكم .ويتفاوت عمق
الالمركزية بني خمتلف الأنظمة بدء ًا من تلك التي تت�سم مبركزية �شديدة وانتها ًء بتلك التي تعترب �شديدة
الالمركزية .ولقيا�س م�ستوى الالمركزية بدقة ينبغي درا�سة عنا�صرها الثالث وهي الالمركزية الإدارية،
والالمركزية ال�سيا�سية ،والالمركزية املالية .و ُيق�صد بالالمركزية الإدارية حجم اال�ستقالل الذي تتمتع به
الكيانات احلكومية غري املركزية مقارنة باحلكومة املركزية� .أما الالمركزية ال�سيا�سية فتقي�س حجم ما ت�سمح به
احلكومات املركزية للوحدات الفرعية من تقلد للوظائف ال�سيا�سية للحكم كالتمثيل النيابي .و�أخري ًاُ ،يق�صد
بالالمركزية املالية م�ستوى تفوي�ض احلكومات املركزية للم�س�ؤوليات املالية �إىل الوحدات الفرعية .وفيما ي�سهل
18
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الالمركزية اإلدارية
ً
لالمركزية الإدارية ثالثة �أ�شكال متنوعة هي �إزالة تركيز ال�سلطات ،وتفوي�ضها ،ونقلها ،علما �أن كل �شكل ينطوي
على ا�ستقالل �إداري �إ�ضايف (انظر ال�شكل .)8
ال�شكل � :8إزالة تركيز ال�سلطات,وتفوي�ضها ,ونقلها :الفروق
نقل ال�سلطات

التفوي�ض

�إزالة تركيز ال�سلطات

الهوية امل�ؤ�س�سية
الإ�شراف/العالقة بني الأ�صيل والوكيل
حتويل ال�صالحيات

امل�ستوى الوطني
امل�ستوى املحلي

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

حتدث �إزالة تركيز ال�سلطات عندما تنقل احلكومة املركزية م�س�ؤولية تطبيق �سيا�سة ما �إىل مكاتبها امليدانية،
حيث يغري هذا النقل التوزيع اجلغرايف لل�سلطة مع بقاء امل�س�ؤولية وال�صالحية يف يد احلكومة املركزية .وال تنقل
�إزالة تركيز ال�سلطات ال�صالحيات الفعلية �إىل م�ستويات �أدنى من احلكم ،وهي لذلك ال تن�شئ م�ستويات �إ�ضافية
من احلكم .فعلى �سبيل املثال ،تُعترب املدار�س الثانوية ق�ضية وطنية تخ�ضع لقانون وطني وتديرها وكاالت وطنية
– �إن�شاء املدار�س ،و�إدارتها ،وو�ضع املناهج الدرا�سية ،وتعيني املعلمني ودفع مرتباتهم – �أي �أن جميع املهام
ُينفذها امل�ستوى الوطني .ولكن نظر ًا لأن املدار�س الثانوية تنت�شر يف جميع
تعني الالمركزية الإدارية �إزالة تركيز
�أرجاء البالد ولي�س يف العا�صمة فح�سب ،يوفد موظفون ومعلمون وطنيون ال�سلطات� ،أو تفوي�ضها� ،أو نقلها.
�إىل جميع �أرجاء البالد لإدارتها دون تغيري طبيعة امل�ؤ�س�سة الوطنية.
يتطلب التفوي�ض نقل احلكومة الالمركزية م�س�ؤوليات �صنع القرار وامل�س�ؤوليات الإدارية املعنية بعدة وظائف
عامة �إىل م�ستوى �آخر من م�ستويات احلكم .وميثل التفوي�ض عالقة بني الأ�صيل (احلكومة املركزية) والوكيل
(امل�ؤ�س�سة املحلية) .وتتفاوت درجة الإ�شراف ،وقد تنطوي على �سيطرة مركزية مت�شددة متيحة قدر ًا �ضئي ًال
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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التمييز بني تلك العنا�صر الثالثة القيا�س ،ف�إن حتقيق المركزية فعالة يتطلب التن�سيق بينها .ف�ستظل المركزية
ال�سلطة تت�سم بال�ضحالة �إذا مل تدعم الالمركزية الإدارية واملالية هناك المركزية �إدارية ،و�سيا�سية ،ومالية.
ال الالمركزية ال�سيا�سية وتتبعانها .و�سنناق�ش بالتف�صيل هذه وي�ستدعي حتقيق المركزية فعالة التن�سيق
مث ً
بني الأنواع الثالثة.
العنا�صر الثالثة.

من حرية التقدير على امل�ستوى الأدنى .وعلى النقي�ض من ذلك ،قد تخ�ص�ص احلكومة املركزية م�س�ؤولية �إدارة
ال�سيا�سة وتطبيقها �إىل الوحدات الفرعية تخ�صي�ص ًا كلي ًا على الرغم من فر�ضها لاللتزام بالتوجيهات الر�سمية.
فعلى �سبيل املثال ،مازالت املدار�س الثانوية تُعترب م�ؤ�س�سات وطنية تخ�ضع لقوانني وطنية ،بيد �أن التنفيذ يقع على
عاتق الوحدات الفرعية ب�إ�شراف عام من وزارة الرتبية.
وميثل نقل ال�سلطات �أقوى �أ�شكال الالمركزية ،وهو ينطوي على نقل �أو حتويل جمموعة �صالحيات �إىل حكومات
الأقاليم �أو احلكومات املحلية .ومرة �أخرى ،ثمة مناذج عدة .فقد تت�ضمن املجموعة �إما �صالحيات حمدودة
لتطبيق جمموعة قوانني وطنية تتعلق مبجال معني مع قدر كبري من حرية التقدير ب�ش�أن التطبيق� ،أو قد تكون
�أ�شبه باحلكم الذاتي من حيث ممار�سة الوحدة الفرعية ل�صالحيات ت�شريعية فت�ضع القواعد واملعايري وتر�سم
ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات .وتبع ًا لدرجة نقل ال�سلطات ،قد تتدخل احلكومة املركزية ب�شكل حمدود فقط،
�أو ال تتدخل على الإطالق .ويجب �أن ي�صحب نقل ال�سلطات درجة ما من الالمركزية ال�سيا�سية لأنه مل يعد
للحكومة املركزية احلق يف فر�ض قوانني جزائية على الوحدات الفرعية ،وينبغي �أن يتقلد الناخبون تلك امل�س�ؤولية
بالت�صويت يف انتخابات عامة .مثال ،تُعترب املدار�س الثانوية ق�ضية حملية تخ�ضع لقانون حملي وتديرها وكاالت
حملية – �إن�شاء املدار�س ،و�إدارتها ،وو�ضع املناهج الدرا�سية ،وتعيني املعلمني ودفع مرتباتهم – �أي �أن جميع
املهام ُينفذها امل�ستوى املحلي .وتن�سق الوحدات املحلية فيما بينها �سيا�سة التعليم اخلا�صة بالبالد.
الالمركزية السياسية
تنطوي الالمركزية ال�سيا�سية على عن�صرين هما� :أ) نقل �صالحيات اختيار امل�س�ؤولني املحليني وتعيينهم من
احلكومات املركزية �إىل احلكومات املحلية؛ ب) نقل �سلطة هيكلة احلكم �إىل م�ستوى الأقاليم �أو امل�ستوى املحلي.
وميكن ت�سمية العن�صر الأول بالالمركزية االنتخابية التي تتيح للناخبني انتخاب ممثليهم يف الوحدات الفرعية
الإقليمية �أو املحلية .ومع ذلك ،لن يكون يف مقدور املواطنني الت�أثري على ال�سيا�سة �إال بدرجة حمدودة �إذا ظلت
م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات يف يد امل�ستوى الأعلى .فعلى �سبيل املثال ،ينتخب ال�سوي�سريون ر�ؤ�ساء الأق�ضية ،لكن
�صالحيات ه�ؤالء ت�شمل فقط تطبيق التوجيهات الإدارية الواردة من املقاطعات (انظر �أعاله) .وبالتايل ميكن
للمواطنني اعتبار ر�ؤ�ساء الأق�ضية م�س�ؤولني فقط عن التطبيق ،ولي�س عن ال�سيا�سات اجلوهرية التي ت�ضعها
املقاطعات.
�إن تعزيز العن�صر الثاين من الالمركزية ال�سيا�سية ي�ستدعي  -عالوة على ال�سماح للناخبني باختيار قيادتهم
املحلية – وجود ممار�سة وترتيب هيكلي يتيحان للم�ستوى املحلي �صياغة املهام املنقولة �إليه من املركز الوطني
ومراقبتها وتقييمها .و ُيجري ذلك هيئات ت�شريعية �أو �شبه ت�شريعية متتد اخت�صا�صاتها لت�شمل ت�صميم وتف�صيل
ق�ضايا ال�سيا�سات املحولة �إليها من احلكومة الوطنية.
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امل�ستوى الوطني

امل�ستوى الوطني

يوجه بوا�سطة القانون� ،أو
ِّ
املرا�سيم� ،أو الأوامر

ينقل �أحد جماالت االخت�صا�ص

امل�ستوى املحلي
وظيفة �إدارية ،ينفذ التوجيهات الواردة من
امل�ستوى الوطني

امل�ستوى املحلي
�سلطة جوهرية لتنظيم �أحد جماالت
االخت�صا�ص (مبا يف ذلك �سلطة �سن القوانني)

تقت�صر امل�ساءلة على طريقة
ينتخب التنفيذ ولي�س على املحتوى
ال�شعب

 )3خيارات الت�صميم

ال�شكل � :9أمثلة عن الالمركزية ال�سيا�سية

ينتخب

امل�ساءلة على طريقة
التنفيذ واملحتوى

ال�شعب

�سيطرة قوية
�سيطرة حمدودة�/شديدة ال�ضعف
امل�صدر :م .بوكينفورديه« ،الالمركزية من وجهة نظر قانونية :خيارات وحتديات» (غي�شن :تران�سميت.)2010 ،

الالمركزية املالية
حتدد الالمركزية املالية درجة اال�ستقالل املايل .فدون موارد مالية كافية ،لن يكون يف ا�ستطاعة ال�سلطات
الإقليمية �أو املحلية اال�ضطالع باملهام اجلديدة املوكلة �إليها على نحو واف ،ما ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف امل�ساءلة
وال�شرعية .عالوة على ذلك ،غالب ًا ما يقو�ض �إق�صاء الالمركزية املالية �أو ت�أجيلها من فاعلية عنا�صر �أخرى
من الالمركزية.
وثمة ثالثة عنا�صر رئي�سية يت�سم بها الت�صميم املايل يف الدول الالمركزية� :أ) تعيني م�س�ؤولية الإنفاق – � ُّأي
م�ستوى يقوم بال�سداد؛ ب) تعيني م�س�ؤولية زيادة الإيرادات – � ُّأي م�ستوى يفر�ض ال�ضرائب؛ ج) االنتقاالت بني
م�ستويات احلكم – كيف تقت�سم م�ستويات احلكم املختلفة الإيرادات وت�سوي حاالت اختالل التوازن .ول�ضمان
حتقيق �إدارة فعالة ،يجب �أن تقرتن القدرة على تعيني املهام واالخت�صا�صات بتعيني م�س�ؤولية الإنفاق – يتعني على
م�ستوى احلكم امل�ؤدي ملهمة ما �أن ي�سدد تكاليفها .وقد يتم االفرتا�ض ب�أن م�س�ؤولية الإنفاق غالب ًا ما ترتبط
مب�س�ؤولية زيادة الإيرادات� ،أو �صالحية رفع ال�ضرائب� ،إال �أن هذا ال يتواجد يف كل الأماكن .وثمة �أ�سباب جوهرية
تدفع �إىل حتقيق التوازن ال�صحيح يف هذا ال�صدد .ف�إذا منح الد�ستور اجلزء الأكرب من �سلطة فر�ض ال�ضرائب
دليل عملى لبناء الد�ساتري
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�إىل حكومات الأقاليم �أو احلكومات املحلية� ،ستفتقر احلكومة الوطنية �إىل �أدوات ال�ضرائب ال�ضرورية لإدارة
غالب ًا ما يقو�ض �إق�صاء الالمركزية املالية �أو ت�أجيلها االقت�صاد الكلي .وباملثل ،ي�ؤدي منح احلكومة الوطنية �سلطات
من فاعلية عنا�صر �أخرى من الالمركزية .ويجب فر�ض ال�ضرائب كافة �إىل عواقب وخيمة .فقد يقو�ض ف�صل
�أن ي�صاحب منح �صالحية الإنفاق توزيع املهام �سلطة الإنفاق عن م�س�ؤولية زيادة الإيرادات الرابط القائم بني
واالخت�صا�صات.
مزايا الإنفاق العام وتكاليفه� ،أي ال�ضرائب املفرو�ضة لتوفري
التمويل الالزم بحيث ال ي�ؤدي الف�صل �إىل تعزيز امل�س�ؤولية املالية بني ال�سيا�سيني الإقليميني واملحليني وناخبيهم.
وبناء عليه ،يتعني على وا�ضعي الد�ساتري مراعاة املبد�أين التاليني عند حتديدهم هل ينبغي منح �صالحية رفع
ال�ضرائب والإنفاق �إىل احلكومات الإقليمية �أو املحلية �أم ال� :أ) ينبغي �أن تكون الإيرادات املخ�ص�صة للحكومات
الإقليمية �أو املحلية كافية – على الأقل للحكومات الرثية منها – لتمويل جميع اخلدمات املقدمة حملي ًا التي
ت�صب يف �صالح ال�سكان املحليني ب�صفة رئي�سية .ب) يتعني على احلكومة املحلية جمع الإيرادات املحلية من
ال�سكان املحليني امل�ستفيدين من اخلدمات املحلية .فت�أمني رابط قوي بني ال�ضرائب املدفوعة واملزايا التي يتم
تلقيها يعزز م�ساءلة امل�س�ؤولني املحليني وبالتايل تقدمي اخلدمات احلكومية �أي�ض ًا.
كما �سبق و�أو�ضحنا ،غالب ًا ما يوجد خلل يف التوازن بني ال�ضرائب والإنفاق من حيث �أن امل�ستوى الوطني يتوىل
ال تتمتع جميع حكومات امل�ستوى املحلي ب�إمكانيات عادة جمع اجلزء الأكرب من ال�ضرائب لكنه مينح م�س�ؤوليات
حتقيق الإيرادات نف�سها ،كما �أن التحويالت بني الإنفاق الرئي�سية �إىل امل�ستوى الإقليمي �أو املحلي والذي ت�ضطر
م�ستويات احلكم من احلكومة الوطنية �إىل احلكومات حكوماته �إىل �إنفاق �أكرث مما ميكنها جمعه ك�إيرادات ،وهو ما
املحلية و�أي�ض ًا بني احلكومات املحلية �أمر حتمي.
ي�ؤدي �إىل حاالت عجز مايل �سابق للتحويل يطلق عليها ا�سم
حاالت خلل التوازن الر�أ�سي .كما تتواجد �أي�ض ًا حاالت خلل توازن
�أفقي �أي بني امل�ستويات املحلية� ،إذ ال تتمتع جميع حكومات امل�ستوى املحلي ب�إمكانيات حتقيق الإيرادات نف�سها
– فالأغنياء ال يقيمون يف جميع الأقاليم ،وال تتكبد جميعها التكاليف ذاتها – فبع�ض الأقاليم تقدم خدمات
�إ�ضافية� ،أو يقيم فيها عدد �أكرب من ال�سكان .جتعل حاالت خلل التوازن تلك التحويالت بني م�ستويات احلكم –
الر�أ�سية �إذا انتقلت املدفوعات من احلكومة الوطنية �إىل احلكومات املحلية ،والأفقية �إذا انتقلت بني احلكومات
املحلية – �أمر ًا حتمي ًا .وي�شمل م�صطلح «املِنح» التحويالت من م�ستويات احلكم الأعلى �إىل الأدنى .وبناء على نوع
املنحة – منح ذات �أغرا�ض عامة� ،أو منح خا�صة� ،أو �إعانات حكومية� ،أو منح �إ�ضافية – وال�شروط املرتبطة بها،
ت�ؤدي تلك التحويالت �إىل زيادة ا�ستقاللية الوحدات الفرعية.
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إيرادات الضرائب في كندا

إيرادات الضرائب في أستراليا

%2.93

%9.78
%42.19

%48.04

%0.22

%15.27

%37.78

%62.01

%81.80

إيرادات الضرائب في سويسرا

إيرادات الضرائب في األرجنتين

إيرادات الضرائب في جنوب أفريقيا إيرادات الضرائب في ماليزيا

%3.56
%0.88

%21.41

%3.33
%1.77

%32.29
%46.30

%95.56
املستوى املركزي

%94.90
مستوى األقاليم

املستوى املحلي

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

 )2-2-3الالمركزية املتناظرة وغري املتناظرة
ال يجب بال�ضرورة �أن يكون عمق الالمركزية على الأ�صعدة الإدارية وال�سيا�سية واملالية متناظر ًا يف جميع
�أرجاء البالد .ويف واقع الأمر ،قد تظهر الالمركزية غري املتناظرة ك�أداة �سيا�سية فعالة .ف�إذا اتفق
وا�ضعو الد�ساتري على حتقيق الالمركزية للحد من النزاع الداخلي بني �أقاليم بعينها ،يكون من املنطقي
�إذن منح حكم ذاتي لتلك الأقاليم فح�سب ،كما هو احلال يف فنلندا (�أوالند) ،و�إندوني�سيا (�آت�شيه)،
و�إيطاليا (تريول اجلنوبية) ،وماليزيا (بورنيو) ،والفلبني (مينداناو) ،وال�سودان (جنوب ال�سودان)،
وتنزانيا (زجنبار) .وجتمع بع�ض تلك الأنظمة الفروق يف العمق اجلوهري لالمركزية بالهيكل ال�شكلي
غري املتناظر للبالد ،كما هو احلال يف ال�سودان وتنزانيا .ومع ذلك ،كثري ًا ما مينح الد�ستور بع�ض الأقاليم
14
�سلطة �أكرب على �صعيد اللغة �أو الثقافة مث ًال ،مع احلفاظ على هيكل �شكلي متناظر (�إندوني�سيا
والفلبني.) 15
 14املادة � 18أ/ب من د�ستور �أندوني�سيا ( )1945اعتبار ًا من عام .2002
 15املادة  10من د�ستور الفلبني (.)1986
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ال�شكل  :10اخت�صا�صات حتقيق الإيرادات� :أمثلة من �ستة بلدان

وغالب ًا ما يعرت�ض الوطنيون على الرتتيبات غري املتناظرة التي متيز بني الأقاليم بناء على العرق �أو الدين،
زاعمني ب�أن هذه الرتتيبات تنذر مبزيد من التق�سيم وتعزز امليول االنف�صالية .ولكن �أقاليم الأقليات التي عانت
على مر التاريخ من التهمي�ش والتمييز تطالب يف �أغلب الأحيان باحلكم الذاتي ك�شرط لدعم الد�ستور .وا�ستناد ًا
�إىل نقاط القوة ال�سيا�سية الن�سبية للجهات املعنية امل�شاركة ،تتفاوت الرتتيبات غري املتناظرة تفاوت ًا كبري ًا .فقد
�صممت بع�ض البلدان (اململكة املتحدة و�إ�سبانيا) �أنظمة المركزية خمتلفة لكل �إقليم (انظر الإطارين  3و.)4
الإطار  :3درا�سة حالة :الالمركزية غري املتناظرة يف اململكة املتحدة
طبقت اململكة املتحدة عدة ت�صاميم لالمركزية على ا�سكتلندا
وويلز و�أيرلندا ال�شمالية مانحة �إياها م�ستويات خمتلفة من
التفوي�ض مقارنة ب�إجنلرتا التي ي�سن برملانها القوانني لتنفذها
الإدارة الوطنية.
ويوجد يف ا�سكتلندا برملان و�سلطة تنفيذية منبثقة عن منوذج
وي�ستمن�سرت .ومبوجب القانون اال�سكتلندي لعام  ،1998يجوز
للربملان اال�سكتلندي �سن قوانني* ،كما يجوز لل�سلطة التنفيذية
�سن لوائح �إدارية (يطلق عليها عادة ا�سم الت�شريعات الثانوية)
يف جميع املجاالت التي ال تخ�ضع ح�صري ًا الخت�صا�ص الربملان
الربيطاين .وعلى الرغم من �أن هذا القانون ي�سمح للربملان
الربيطاين بالت�شريع على نحو متزامن يف املجاالت التي مت نقل �صالحياتها �إىل الربملان اال�سكتلندي ،ال
يجوز له القيام بذلك �إال �إذا طلب الربملان اال�سكتلندي منه ذلك (معاهدة �سيويل).
املجل�س الت�شريعي الوطني

الإدارة الوطنية

ا�سكتلندا
�أيرلندا ال�شمالية

�إجنلرتا
ويلز
الإدارة

املجل�س الت�شريعي

املجل�س الت�شريعي
الإدارة

الإدارة

فو�ض «قانون حكومة ويلز» لعام � 1998صالحيات يف بع�ض املجاالت املنقولة �إىل اجلمعية الوطنية لويلز،
وهي �صالحيات �سبق ومار�سها وزراء بريطانيون .لكن ال يزال الربملان الربيطاين ي�سن الت�شريعات الرئي�سية
لويلز حتى يف املجاالت املنقولة �إليها ،مقل�ص ًا بذلك دور اجلمعية �إىل �سن الأوامر واللوائح الإدارية فح�سب.
�إن نقل ال�سلطات يف �أيرلندا ال�شمالية مرتبط ارتباط ًا معقد ًا بعملية ال�سالم .فقد دفعت امل�شكالت التي
�شهدتها �أيرلندا ال�شمالية بالربملان الربيطاين �إىل �إيقاف عمل اجلمعية العامة وال�سلطة التنفيذية فيها
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�أربع مرات ،كان �آخرها يف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2002وميكن لهذه اجلمعية العامة �سن ت�شريعات
رئي�سية ومف َّو�ضة يف جماالت �سيا�سية خمولة �إليها من الربملان الربيطاين الذي ي�ستمر يف �سن ت�شريعات
يف جماالت «م�ستثناة» و«حمجوزة» .وما مل يعدل الربملان الربيطاين قانون �أيرلندا ال�شمالية لعام ،1998
�سيوا�صل فر�ض �سيطرته على هذه املجاالت امل�ستثناة .وعلى النقي�ض من ذلك ،يجوز لهذا الربملان نقل
الق�ضايا «املحجوزة» مبوجب �أمر ي�صدر بذلك يف تاريخ الحق �شريطة موافقة الأع�ضاء .و ُيعترب هذا التق�سيم
الثالثي للم�س�ؤوليات فريد ًا من نوعه ويخ�ص نظام نقل ال�سلطات �إىل �أيرلندا ال�شمالية فح�سب.
* عالوة على ذلك ،يتمتع الربملان اال�سكتلندي ب�صالحية تغيري املعدل القيا�سي ل�ضريبة الدخل بن�سبة ت�صل �إىل ثالث نقاط
عن امل�ستوى الربيطاين (لكنه مل ي�ستخدم تلك ال�صالحية بعد) .انظر م .بوكينفورديه ،و ج� .شميدت ،و ف .فاي�سرن« ،دليل
ماك�س بالنك ملختلف �أ�شكال الالمركزية ،الطبعة الثالثة( ،هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون
الدويل� ،)2009 ،ص .46

يقدم د�ستور �إ�سبانيا منهج ًا �آخر غالب ًا ما ي�شار �إليه با�سم «الالمركزية ح�سب الطلب» .فبعد  40عام ًا من
املركزية اال�ستبدادية حتت وط�أة دكتاتورية اجلرنال فرانكو� ،أوجد وا�ضعو الد�ستور �آلية فريدة ال�ستيعاب تنوع
البالد �ضمن د�ستور عام  .1978ومتثلت اخلا�صية املبتكرة الرئي�سية للد�ستور الإ�سباين يف الن�ص على نظام
د�ستوري يتيح ملختلف املقاطعات/البلديات حتقيق م�ستوى مرتفع من اال�ستقاللية بوترية متفاوتة تعتمد جزئي ًا
على مبادرتها اخلا�صة .وتُق�سم �إ�سبانيا �إىل «بلديات ومقاطعات و�أي جمتمعات حملية م�ستقلة ميكن ت�شكيلها»
(املادة  .)137و ُيعترب احلكم الذاتي حق ًا اختياري ًا للبلديات واملقاطعات ،كما ين�ص الد�ستور على كيفية ممار�سة
هذا احلق وكيف ميكن حتقيق اال�ستقاللية للمجتمع املحلي .وتن�ص املادة  148على قائمة بال�صالحيات التي
تتمتع بها املجتمعات املحلية امل�ستقلة ذاتي ًا .عالوة على ذلك ،وفق ًا للمادة  ،150يجوز للحكومة الوطنية نقل بع�ض
ال�صالحيات الواردة يف قائمتها اخلا�صة (املادة � )149إىل هذه املجتمعات.16
الإطار  :4درا�سة حالة :الالمركزية ح�سب الطلب يف �إ�سبانيا
الإدارة الوطنية

قائمة
باالخت�صا�صات
الواردة يف
املادتني 148
و149

الإدارة الوطنية

وحدة فرعية
املجل�س الت�شريعي

الإدارة

وحدة فرعية

وحدة فرعية

املجل�س الت�شريعي

املجل�س الت�شريعي

الإدارة

الإدارة

وحدة فرعية

الإدارة

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

دليل عملى لبناء الد�ساتري

25

 )3-2-3ما أنواع الصالحيات املنقولة إىل كل مستوى من مستويات الحكم؟
يحدد وا�ضعو الد�ساتري عمق الالمركزية وهيكلها امل�ؤ�س�سي عن طريق توجيه ال�صالحيات �إىل فروع احلكم
الثالثة على امل�ستوى الإقليمي �أو املحلي .وتتطلب اخلطوة الأوىل ،كما �سبق وذكرنا ،حتديد �أي فرع يجب �إعداده
عند �أي م�ستوى من م�ستويات احلكم �أو الإدارة (انظر اجلدول  .)2وال ميكن نقل �صالحيات جوهرية حقيقية �إىل
م�ستوى �أدنى من احلكم ما مل ين�ص الت�صميم امل�ؤ�س�سي على وجود �سلطة ت�شريعية �أو ق�ضائية عند ذلك امل�ستوى.
اجلدول  :2ما �أنواع ال�صالحيات املنقولة �إىل كل م�ستوى من م�ستويات احلكم؟
ال�سلطة التنفيذية ال�سلطة الت�شريعية
امل�ستوى الوطني

ال�سلطة الق�ضائية

ü

ü

ü

؟

؟

؟

؟

؟

؟

امل�ستوى الثاين كالوحدات
الفرعية والأقاليم � ،إلخ
امل�ستوى الثالث كامل�ستوى
املحلي

كما �أو�ضحنا من خالل مثال اململكة املتحدة ،قد ينطوي امل�ستوى الثاين من احلكم على �سلطة تنفيذية فقط
(ويلز)� ،أو يتكون من �سلطتني ت�شريعية وتنفيذية (ا�سكتلندا) .وقد �أقامت بلدان �أخرى كالهند والواليات املتحدة
�سلطة ق�ضائية م�ستقلة على امل�ستوى املحلي تُعترب م�س�ؤولة عن الف�صل يف الق�ضايا واملنازعات املتعلقة بالقوانني
املحلية.
ويف اخلطوة الثانية ،يجب �أن يحدد الد�ستور املهام وال�صالحيات التي �ستمار�سها ال�سلطة التنفيذية �أو الت�شريعية
�أو الق�ضائية امل�ستقلة.
قد يحتاج وا�ضعو الد�ساتري �إىل ت�صميم �سلطات تنفيذية وت�شريعية وق�ضائية عند خمتلف م�ستويات احلكم .كما
يحتاج وا�ضعو الد�ساتري �إىل حتديد �أي من �سلطات يعتمد توزيع امل�س�ؤوليات املنا�سبة على املهمة املعنية ،وهل هي
احلكم الثالثة  -التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية �أقرب �إىل �سن القوانني (وظيفة ت�شريعية) �أم �إىل تطبيق القوانني
– �سيتم �إعداده عند م�ستويات احلكم املختلفة .وتنفيذها (وظيفة تنفيذية) �أم �إىل تف�سري القوانني وفر�ضها
ويعتمد توزيع امل�س�ؤوليات املنا�سبة على املهمة املعنية.
(وظيفة ق�ضائية).
نزع مركزية الصالحيات التشريعية
ي�ستدعي نزع مركزية الوظائف الت�شريعية مراعاة �أي من م�ستويات احلكم ينبغي �أن ي�سن القوانني املعنية مبهام
حمددة كاخلدمات العامة وهل ينبغي �أن تكون تلك ال�سلطة ح�صرية �أم م�شرتكة بني خمتلف م�ستويات احلكم.
وقد ين�ص الد�ستور على منح �سلطات ت�شريعية ح�صري ًا �إما �إىل امل�ستويات الوطنية �أو املحلية .ولكنه عندئذ
�سيواجه حتديان :فعقب نزاع عنيف جراء تهمي�ش �أقاليم بعينها ،على وجه اخل�صو�ص ،لن توافق الوحدات
املتناف�سة على الأرجح على منح �صالحيات ح�صرية �إىل �أي من م�ستويات احلكم� .أما التحدي الثاين فهو �أكرث
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وتعمل ال�صالحيات امل�شرتكة بطرق خمتلفة .ففي �ضوء الرتاكب الر�أ�سي لهذه ال�صالحيات بني املجال�س
الت�شريعية الوطنية والإقليمية ،تُثار م�شكلة �أي اللوائح ت�سود .ومينح الد�ستور الأولوية عموم ًا للمجل�س الت�شريعي
الوطني .وقد يجادل بع�ض النقاد يف الأقاليم وبقوة ب�أن جماالت ال�صالحيات امل�شرتكة هي بب�ساطة جماالت
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 مث ً
ال ال مينح ال�سيادة �أي من م�ستويات احلكم يجب �أن يتوىل مهمة �سن
�إال للت�شريعات الوطنية «ال�ضرورية» والتي ت�صب يف «�صالح القوانني؟ هل ينبغي �أن تكون تلك ال�سلطة ح�صرية
َ �أم م�شرتكة بني خمتلف م�ستويات احلكم؟ وعقب
الوطن» «�إذا جعلت �إقام ُة ،و�إىل احلد الذي يجعل �إقامة،
نزاع عنيف جراء تهمي�ش �أقاليم بعينها ،على وجه
ٍ
ظروف معي�شية مت�ساوية على كامل الأرا�ضي الفيدرالية �أو اخل�صو�ص ،لن توافق الوحدات املتناف�سة على الأرجح
احلفاظ على الوحدة القانونية �أو االقت�صادية الت�شري َع على منح �صالحيات ح�صرية �إىل �أي من م�ستويات
احلكم .
الفيدرايل �ضروري ًا ل�صالح الوطن.»17
منحى خمتلف ًا� ،إذ �أدخلت كندا
وقد اتخذت د�ساتري �أخرى
ً
ا�ستثنا ًء واحد ًا بارز ًا على ال�سيادة الوطنية .فحيثما يتعار�ض القانونان املحلي والوطني – كما هو احلال مع
قوانني املعا�شات التقاعدية – ي�سود القانون املحلي . 18ويخول نهج �آخر املجل�س الت�شريعي الوطني �صياغة �إطار
وطني مع ال�سماح للمجال�س الت�شريعية الإقليمية بو�ضع التفا�صيل مبا يتفق مع الأو�ضاع املحلية (وهو ما ي�شار �إليه
�أحيان ًا با�سم قانون الإطار �أو ال�صالحيات امل�شرتكة) .وقد تبنت د�ساتري �أخرى نهج ًا ثالث ًا لت�صنيف ال�صالحيات
امل�شرتكة يتيح ب�صفة رئي�سية مل�ستويي احلكم الت�شريع على نحو متزامن .وعندما يتعار�ض الت�شريعان الوطني
والإقليمي تعار�ض ًا مبا�شر ًا ،يتم تفعيل تدابري ف�ض النزاع الد�ستورية ح�سبما يطبقها الق�ضاة وفق ًا 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 نزاع حمتمل يف
املجاالت الوظيفية حيثما ت�سري ال�صالحيات امل�شرتكة (انظر الإطار .)5

 17املادة  72من د�ستور �أملانيا ( )1949اعتبار ًا من عام .2010
ً
 18املادة  94من د�ستور كندا (القوانني الد�ستورية � 1867إىل  ،1982والتوحيد احلايل) اعتبارا من عام .2008
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عملية .فقد يتجاهل االعتماد على �صالحيات ح�صرية وجود تداخل ال مفر منه يف �أغلب الأحيان يف املوا�ضيع
واالخت�صا�صات يف عدة جماالت تنظيمية .ولقد جل�أت د�ساتري عدة ،يف حماولة منها الكت�ساب املرونة� ،إىل توزيع
ال�صالحيات الت�شريعية على نحو متزامن بني احلكومات الوطنية والإقليمية.

الإطار  :5ال�سلطات امل�شرتكة :مثال من جنوب �أفريقيا
املادة رقم ( )164من د�ستور جنوب �أفريقيا
الت�ضارب بني الت�شريعات الوطنية واملحلية
 )1ي�سري هذا الباب على الت�ضارب بني الت�شريعات الوطنية واملحلية التي تقع �ضمن املجال الوظيفي
املُدرج يف اجلدول رقم ( 4ال�سلطات امل�شرتكة).
 )2للت�شريعات الوطنية التي تنطبق ب�شكل موحد يف البالد ككل الغلبة على الت�شريعات املحلية �إذا حتقق
�أي مما يلي:
	�أ) تتناول الت�شريعات الوطنية امل�سائل التي ال ميكن تنظيمها بفاعلية عرب ت�شريعات �سنتها املحافظات
املعنية �إفرادي ًا.
ب) تتناول الت�شريعات الوطنية امل�سائل التي تتطلب التجان�س يف خمتلف �أنحاء البالد حتى يجري
التعامل معها بفعالية .وحتقق الت�شريعات الوطنية هذا التجان�س من خالل ت�أ�سي�س:
 )1قواعد ومعايري.
� )2أطر.
� )3سيا�سات وطنية.
ج) تعترب الت�شريعات الوطنية �ضرورية من �أجل:
 )1احلفاظ على الأمن الوطني.
 )2احلفاظ على الوحدة االقت�صادية للبالد.
 )3حماية ال�سوق امل�شرتكة فيما يتعلق بحركة ال�سلع واخلدمات ور�أ�س املال والعمالة.
 )4تعزيز الأن�شطة االقت�صادية بني املحافظات.
 )5تعزيز مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص �أو امل�ساواة يف احل�صول على اخلدمات احلكومية.
 )6حماية البيئة.
 )3للت�شريعات الوطنية الغلبة على الت�شريعات املحلية �إذا كانت الأوىل ترنو �إىل منع حمافظة ما من
الإتيان بعمل:
	�أ) ي�ضر بامل�صالح االقت�صادية �أو ال�صحية �أو الأمنية ملحافظة �أخرى �أو للبالد ككل.
ب) �أو يحول دون تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية الوطنية.
 )4يف حال ن�شوب نزاع حول مدى �أهمية قانون وطني ما يف حتقيق �أحد الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف
الفقرة الفرعية -2ج ومت اللجوء �إىل املحكمة للف�صل فيه ،تراعي املحكمة قرار «املجل�س الوطني
للمحافظات» باملوافقة على القانون �أو رف�ضه.
 )5للت�شريعات املحلية الغلبة على الت�شريعات الوطنية� ،إذا مل تنطبق الفقرتان الفرعيتان  2و.3
 )6ال ت�سري القوانني ال�صادرة مبقت�ضى مر�سوم برملاين �أو قانون حملي �إال �إذا وافق عليها املجل�س
الوطني للمحافظات.
� )7إذا مل يتخذ املجل�س الوطني للمحافظات قراره يف غ�ضون  30يوم ًا من تاريخ �أول جل�سة له بعد �إحالة
القانون �إليهُ ،يعترب القانون معتمد ًا من املجل�س ويعتد به يف جميع الأغرا�ض التي ينطوي عليها.
� )8إذا مل يوافق املجل�س الوطني للمحافظات على القانون املحال �إليه مبوجب الفقرة الفرعية (،)6
ير�سل �أ�سباب عدم موافقته �إىل ال�سلطة التي �أحالت القانون �إليه ،وذلك يف غ�ضون  30يوم ًا من تاريخ
الرف�ض.
امل�صدر :د�ستور جنوب �أفريقيا ( )1996اعتبار ًا من عام http://www.constitutionnet.org 2007
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وتعتمد درجة توزيع ال�صالحيات على الوحدات الت�شريعية الفرعية على مدى التنوع القائم يف البالد� ،إذ ت�ؤثر
عدة معايري جغرافية وتاريخية ودينية واقت�صادية ودميغرافية ت�أثري ًا ملحوظ ًا على املفاو�ضني ب�ش�أن الد�ستور،
حمددة درجة الالمركزية الفعلية لل�صالحيات الت�شريعية .وعلى الرغم من �أن العادة قد درجت على منح
امل�ستوى الوطني ق�ضايا وموا�ضيع ت�شريعية عدة كالعالقات الدولية ،والدفاع الوطني ،والعملة ،واجلن�سية� ،إال �أن
توزيع عدد من جماالت ال�سيا�سات يعتمد على الظروف ذات ال�صلة وتوازن امل�صالح املعر�ضة للخطر .فد�ستور
الربازيل والهند وجنوب �أفريقيا يوزع �صالحيات حمددة �إىل م�ستوى حملي ثالث من م�ستويات احلكم.
نزع مركزية وظائف السلطة التنفيذية
يتعني على وا�ضعي الد�ساتري قبل حماولة نزع مركزية وظائف ال�سلطة التنفيذية درا�سة هل �ستطبق ال�سلطة
التنفيذية املحلية �أو الإقليمية ما يلي� :أ) القانون الوطني فح�سب نظر ًا لعدم وجود �سلطة ت�شريعية على امل�ستوى
الإقليمي �أو املحلي .ب) القانون الإقليمي �أو املحلي فقط الذي �صاغته ال�سلطة الت�شريعية الإقليمية �أو املحلية
نظر ًا لأن الإدارة الوطنية �ستنفذ القوانني الوطنية ح�صري ًا .ج) �أجزاء جوهرية من القانون الوطني بالإ�ضافة
�إىل القانون الإقليمي �أو املحلي �إذا كان امل�ستوى الإقليمي �أو املحلي ينفذ اللوائح الوطنية بفاعلية �أكرب (غالب ًا ما
ي�شار �إىل ذلك با�سم «الالمركزية التعاونية» �أو «الفيدرالية التعاونية»).
ويتفق اخلرباء بوجه عام على �أنه ل�ضمان تقدمي اخلدمات العامة ب�أكرث طريقة فعالة وجمدية اقت�صادي ًا ينبغي
�أن مينح وا�ضعو الد�ساتري �صالحية تقدمي تلك اخلدمات �إىل يتفق اخلرباء بوجه عام على �أنه ل�ضمان تقدمي
م�ستوى احلكم الأكرث متثي ً
ال للم�ستفيدين منها وكذلك الأكرث اخلدمات العامة ب�أكرث طريقة فعالة وجمدية
عر�ضة للم�ساءلة من قبلهم (غالب ًا ما ي�شار �إىل ذلك با�سم «مبد�أ اقت�صادي ًا ينبغي �أن مينح وا�ضعو الد�ساتري
ِ
�صالحية تقدمي تلك اخلدمات �إىل م�ستوى احلكم
19
تخ�صي�ص ال�صالحيات» ) .ويعزز مثل هذا الرتتيب ال�شفافية
الأكرث متثي ًال للم�ستفيدين منها وكذلك الأكرث
وامل�ساءلة لأن املواطنني ي�ستطيعون التعرف ب�سهولة �أكرب على من عر�ضة للم�ساءلة من قِ بلهم.
ينفق �أموالهم وكيف( .ال ي�ؤدي هذا املنطق دوم ًا �إىل نتيجة مفادها
هي �ضرورة تقدمي امل�ستويات الفرعية خدمات حمددة .فتحديد احلجم الأكرث كفاءة للربنامج يك�شف �أي�ض ًا عن
 19قارن ت .تري-مينا�سيان« ،العالقات املالية بني احلكومات من وجهة نظر االقت�صاد الكلي :ملحة عامة» ،يف ت .تري-مينا�سيان (املحرر)،
«الفيدرالية املالية يف النظرية واملمار�سة»( ،وا�شنطن� ،صندوق النقد الدويل� )1997 ،ص .4
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من �أجل جتنب احلالة التي ال يتمتع فيها �أي من م�ستويات احلكم ب�سلطة تنفيذ مهمة حمددةُ ،يعهد لإحدى هذه
امل�ستويات ب�صالحيات عامة �أو بال�صالحيات املتبقية مثل امل�ستوى الوطني (كندا والهند) �أو الوحدات الفرعية
(�أملانيا والواليات املتحدة).
وثمة طرق خمتلفة ميكن من خاللها جت�سيد توزيع ال�صالحيات يف الد�ستور .وتطبق بع�ض الدول نظام ح�صر
ال�صالحيات ،حيث يذكر الد�ستور ال�صالحيات الوطنية ،يف حني يعهد للوحدات الفرعية بال�سلطات املتبقية.
ً
وبالتايل ال يعود �ضروريا �إعداد قائمة حمددة ب�صالحيات هذه يتمثل �أحد النهج املتبعة يف متكني املجل�س الت�شريعي
الوحدات .ولعل نظام اجلداول هو الأكرث �شيوع ًا� ،إذ ي�سرد الوطني من �صياغة �إطار وطني مع ال�سماح للمجال�س
الد�ستور ال�صالحيات املتزامنة وال�صالحيات امل�شرتكة لكل الت�شريعية الإقليمية بو�ضع التفا�صيل وفق الظروف
من امل�ستوى الوطني والوحدات الفرعية ،وقد يقرتح �أي�ض ًا املحلية.
قائمة بال�صالحيات مل�ستوى �أدنى من احلكم.

امل�ستوى احلكومي الذي ينبغي �أن يقدم اخلدمة .وهناك برامج كالتنب�ؤ بالأحوال اجلوية ال تعمل بكفاءة �إال �إذا مت
تقدميها للبالد ككل).
وت�ؤثر �أي�ض ًا تف�ضيالت الأقاليم على حتديد �أي امل�ستويات احلكومية ينبغي �أن تقدم خدمات عامة حمددة .فعلى
�سبيل املثال ،قد تف�ضل عدة مناطق مناهج للتعليم الأ�سا�سي
قد يتفق وا�ضعو الد�ساتري على �أن م�ستوى احلكم الوطني
�أقدر على تقدمي خدمات عامة معينة ،كمعا�شات تت�ضمن تدري�س اللغة والثقافة املحليتني ،وهي خدمات تقدمها
ال�شيخوخة و�إعانات البطالة ،يجب �أن يح�صل عليها الوحدات احلكومية املحلية بفاعلية �أكرب .ومن ناحية �أخرى،
جميع املواطنني على قدم امل�ساواة بغ�ض النظر عن مكان قد يتفق وا�ضعو الد�ساتري على �أن م�ستوى احلكم الوطني �أقدر
�إقامتهم� ،أو �أقدر على �إدارة النفقات التي ت�ؤثر على الطلب على تقدمي خدمات عامة معينة ،كمعا�شات ال�شيخوخة و�إعانات
الإجمايل �أو تتذبذب مع تقلب الدورة االقت�صادية.
البطالة ،يجب �أن يح�صل عليها جميع املواطنني على قدم
امل�ساواة بغ�ض النظر عن مكان �إقامتهم ابتغا ًء لتحقيق مبد�أ العدالة االجتماعية .عالوة على ذلك ،قد حتتفظ
احلكومة الوطنية ببع�ض م�س�ؤوليات الإنفاق التي ت�ؤثر ب�شكل خا�ص على الطلب الإجمايل �أو التي تتذبذب مع تقلب
الدورة االقت�صادية ،مثل �إعانات البطالة ،لتجنب اال�ضطراب االقت�صادي �أو اختالل املوازنة .وقد ت�ستدعي
املطالب العامة مبعايري دنيا تغطي بع�ض اخلدمات العامة يف �شتى �أنحاء البالد كال�صحة والتعليم �سن ت�شريع
وطني قد ين�ص فح�سب على مبادئ توجيهية وطنية للحكومات الإقليمية التي �ستنفذ الربامج.
توزيع الصالحيات القضائية يف نظام المركزي  -هناك نموذجان:20
على نح ٍو ممُ اثل ،يتطلب �س�ؤال هل يجب نزع مركزية ال�سلطة الق�ضائية �أم ال �أن يقرر وا�ضعو الد�ساتري من يف�سر
القوانني الإقليمية �أو املحلية :هل هي املحاكم الوطنية املنت�شرة يف جميع �أرجاء البالد �أم املحاكم الإقليمية التي
�أن�ش�أتها احلكومات الإقليمية؟
وي�ضم النظام الالمركزي عادة جمموعتني من القوانني :القوانني الوطنية التي �سنها املجل�س الت�شريعي الوطني،
وقوانني الوحدات الفرعية التي �صاغتها الكيانات املعنية على امل�ستوى الإقليمي �أو حتى املحلي .وهنا يربز �س�ؤال
جوهري وهو كيف ميكن الف�صل يف النزاع مبقت�ضى قوانني خمتلفة .وبعبارة �أخرى� ،أي نوع من نظام املحاكم
ي�ضمن ا�ستخدام و�سيلة فعالة و�شفافة للف�صل يف النزاع مبقت�ضى جمموعات خمتلفة من القوانني؟ تنتهج الدول
�إذا كان من املقرر نزع مركزية ال�صالحيات الق�ضائية ،فيتمثل �شديدة الالمركزية منوذجني �أ�سا�سيني هما :النموذج
�أحد اخليارات يف �أن يحظى امل�ستوى الوطني وم�ستوى الواليات املنف�صل/الثنائي ،والنموذج املتكامل .ويوفر كالهما
بنظام حماكم خا�ص بكل منهما على حدة .وتطبق حماكم خيارات ل�سبل تقا�سم االخت�صا�صات الق�ضائية يف
الواليات عموم ًا قوانني والياتها فقط ،بينما تطبق املحاكم الأنظمة �شديدة الالمركزية.
الوطنية القوانني الوطنية .وتنت�شر املحاكم الوطنية املحلية
التي تطبق القوانني الوطنية يف جميع �أرجاء البالد.

 20م .بوكينفورديه و�آخرون« ،كتيبات ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ستور :خيارات لهيكل ال�سلطة الق�ضائية»( ،هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك
للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،
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يحظى كل من امل�ستوى الوطني وم�ستوى الواليات يف النموذج املنف�صل/الثنائي (الواليات املتحدة) بنظام حماكم
خا�ص من ثالث درجات (املحاكم املحلية ،وحماكم اال�ستئناف املناطقية ،واملحكمة العليا) (انظر ال�شكل .)11
وال تطبق املحاكم يف الواليات �سوى قوانني كل والية� ،أما القانون الوطني فتطبقه املحاكم الوطنية املنت�شرة يف
جميع �أنحاء البالد .وي�ؤثر النموذج املنف�صل �أي�ض ًا على متويل املحاكم و�إدارتها .ففيما ميول امل�ستوى الوطني
املحاكم الوطنية ويديرها ،متول الواليات حماكمها وتديرها.
ال�شكل  :11النموذج املنف�صل يف النظام الالمركزي :كما هو مطبق يف الواليات املتحدة الأمريكية

املحكمة العليا الوطنية
حماكم اال�ستئناف املناطقية

امل�ستوى الوطنى
يطبق القانون الوطنى
فح�سب

املحاكم املحلية
م�ستوى الوالية
يطبق قانون
الوالية فح�سب

املحكمة
العليا
للوالية
حمكمة ا�ستئناف
الوالية

املحكمة
العليا
للوالية
حمكمة ا�ستئناف
الوالية

املحكمة
العليا
للوالية
حمكمة ا�ستئناف
الوالية

املحاكم املحلية

املحاكم املحلية

املحاكم املحلية

امل�صدر :بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة معهد ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ستور :هيكليات الد�ستور ومبادئه» ،الطبعة الثانية
(هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل .)2009 ،انظر �أي�ض ًا م .بوكينفورديه و�آخرين�« .أدلة معهد ماك�س
بالنك ب�ش�أن بناء الد�ستور :خيارات لهيكل ال�سلطة الق�ضائية»)( .غري من�شور)2009 ،

النموذج املتكامل 21
مبوجب النموذج املتكامل ،تُدمج املحاكم الوطنية واملحاكم الداخلية يف نظام واحد (كما يوحي اال�سم) .وبينما
تكون املحكمة العليا حمكمة وطنية ،تكون املحاكم الدنيا هي حماكم الواليات .وتتمتع املحاكم بال�صالحيات
والقدرة على النظر يف ق�ضايا الواليات والق�ضايا الوطنية على حدٍ �سواء .وي� َّؤهل الق�ضاة ويخ َّولون النظر يف
 21بت�صرف من مناق�شة يف كاتارينا ديل و�آخرين« ،كتيبات ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ستور :هيكليات الد�ستور ومبادئه» ،الطبعة الثانية
(هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل.)2009 ،
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النموذج املنف�صل/الثنائي*

الق�ضايا با�ستخدام جمموعتني من القوانني هما القانون الوطني والقانون الداخلي للوالية املعنية .ويف الدول
التي ت�ستخدم النموذج املتكامل ،تخت�ص املحكمة العليا للبالد على ال�صعيد الوطني بالنظر يف ق�ضايا تندرج
حتت القانون الوطني فح�سب� ،أما املحكمة العليا يف الوالية فهي «حمكمة النهاية» لتطبيق قانون الوالية (�أملانيا
وال�سودان) .وميكن يف �أنظمة �أخرى الطعن بق�ضايا القانون الوطني وقانون الواليات �أمام املحكمة العليا (الهند).
ال�شكل  :12النموذج املتكامل

املحكمة العليا
الوطنية
يتم متويلها و�إدارتها على
ال�صعيد الوطنى

امل�ستوى الوطنى

املحكمة العليا الإقليمية
y yحمكمة درجة �أوىل يف ق�ضايا قانون الوالية
y yحمكمة درجة ثانية �أو ثالثة يف ق�ضايا
القانون الفيدراىل.
املحاكم املحلية والإقليمية الأخرى
على م�ستوى الوالية
امل�ستوى املحلى
y yيتم متويلها و�إدارتها من قبل الإدارة املحلية �أو الواليات
y yعادة ما تكون حماكم من الدرجة الأوىل
y yق�ضايا تتعامل مع القانون الفيدراىل والقانون الداخلى على حد �سواء

م�ستوى الوالية
امل�ستوى املحلى

بت�صرف من كاتارينا ديل و�آخرين�« ،أدلة معهد ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ستور :هيكليات الد�ستور ومبادئه» ،الطبعة الثانية
(هايدلبريغ :معهد ماك�س بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل .)2009 ،انظر �أي�ض ًا م .بوكينفورديه و�آخرين�« .أدلة معهد
ماك�س بالنك ب�ش�أن بناء الد�ستور :خيارات لهيكل ال�سلطة الق�ضائية» (مل تُن�شر).

مميزات كل نموذج
يت�سم كل نظام مبميزات تختلف عنها يف النظام الآخر .فنظام املحاكم املتكامل ال يثري عادة �إال نزاعات قليلة يف
ما يتعلق باخت�صا�صات �أو �صالحيات املحاكم املختلفة .وهو �أقل تكلفة لأنه ي�ضم عدد ًا �أقل من املحاكم والق�ضاة.
وتُط َّبق القوانني يف ظله ب�شكل �أكرث جتان�س ًا ،موفر ًا بذلك مقدرة �أكرب على التنب�ؤ بالقرارات الق�ضائية .وعلى
32
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 )3-3الضمانات القانونية للرتتيبات الالمركزية :أحد الجوانب الرئيسية لألنظمة الفيدرالية
 )1-3-3مقدمة
ميكن لوا�ضعي الد�ساتري تقييم درجة الالمركزية من خالل درا�سة ال�سلطات وال�صالحيات الرئي�سية املوزعة
على م�ستويات �أدنى من احلكم .وثمة �أي�ض ًا منظور تكميلي ،حيث ميكن لوا�ضعي الد�ساتري تقييم العالقة القانونية
بني �شتى م�ستويات احلكم ،مبا يف ذلك مدى االلتزام القانوين بالالمركزية .وتنطوي الأ�سئلة ذات ال�صلة على ما
يلي :هل حتدد ال�سلطات الوطنية ح�صري ًا التفوي�ض باحلكم الذاتي الإقليمي �أو املحلي �أو نقله �أو �سحبه؟ هل يحق
للمجل�س الت�شريعي الوطني وحده تقييد �أو حتى �إلغاء احلكم الذاتي الإقليمي واملحلي بنا ًء على تقديره املطلق (رغم
�صعوبة ذلك من الناحية ال�سيا�سية)؟ �أم هل يكفل الد�ستور حماية بع�ض عنا�صر الالمركزية م�شرتط ًا على �سبيل
املثال �إجراء تعديل د�ستوري لإلغاء ال�سلطات الإقليمية؟ هل ين�ص الد�ستور �صراح ًة على �إطار قانوين لالمركزية
يوجه امل�ؤ�س�سات احلكومية التي ت�سعى لتحقيق الالمركزية؟ هل تتحكم امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية �سواء على ال�صعيد
الوطني �أو الإقليمي بالالمركزية بتوجيه من الإطار القانوين املن�صو�ص عليه �صراح ًة؟
لي�س مب�ستغرب �أن تتناول الد�ساتري يف جميع �أنحاء العامل الالمركزية ب�أ�شكال خمتلفة .وال ت�شري بع�ض الد�ساتري
�إىل جميع م�ستويات احلكم املطبقة ،وال تقدم �سوى توجيهات قليلة ب�ش�أن �سبل عمل م�ستويات معينة .22وت�سمح
هذه الد�ساتري افرتا�ضي ًا للمجل�س الت�شريعي الوطني ب�إن�شاء الإطار القانوين وال�سيا�سي لتحقيق الالمركزية.
وت�سرد د�ساتري �أخرى م�ستويات احلكم �صراحة وت�ضع
بارامرتات الالمركزية ومبادئها التوجيهية كي يتبعها �إن العالقة القانونية بني خمتلف م�ستويات احلكم منظور
املجل�س الت�شريعي الوطني .23لكن د�ساتري �أخرى ت�ضع مهم .هل حتدد ال�سلطات الوطنية ح�صري ًا التفوي�ض
باحلكم الذاتي الإقليمي �أو املحلي �أو نقله �أو �سحبه؟ هل
�إطار ًا لتطبيق الالمركزية بني املركز الوطني والوحدات
يحق للمجل�س الت�شريعي الوطني وحده تقييد �أو حتى �إلغاء
احلكومية الفرعية الواقعة �أدناه مبا�شر ًة ،مبا ال يحظر
بناء على تقديره املطلق؟ �أم
احلكم الذاتي الإقليمي واملحلي ً
تطبيق الالمركزية وال ي�شجع على تطبيقها �إىل حدٍ �أبعد .هل يكفل الد�ستور حماية بع�ض عنا�صر الالمركزية؟
ويف �ضوء مثل هذا الرتتيب ،يقرر املجل�س الت�شريعي الوطني
 22لدى فرن�سا (انظر �أعاله) �ستة م�ستويات خمتلفة من احلكم ،ين�ص الد�ستور على �أربعة منها .وبعيد ًا عن امل�ستوى الوطني ،ال ينظم الد�ستور
بالتف�صيل �إال واحد ًا منها فقط.
� 23إ�ضافة �إىل امل�ستوى الوطني ،يذكر د�ستور البريو الأقاليم ،واملقاطعات ،واملحافظات ،والأق�ضية كم�ستويات لالمركزية ،ويخ�ص�ص ف�صالً
كام ًال للحديث عن اللوائح بالتف�صيل .وتن�ص املادتان  101و 102من د�ستور اليونان على «تنظيم الإدارة» الذي ي�شري �إىل وجود ما ال يقل
عن م�ستويني من م�ستويات احلكم املحلي .وين�ص د�ستور جنوب �أفريقيا على ثالثة م�ستويات من احلكم (الوطني ،واملحلي ،وم�ستوى
املحافظات) وينظمها على نطاق وا�سع جد ًا .وهو يق�سم احلكم املحلي ذاته �إىل طبقات خمتلفة من البلديات ،محُ دث ًا بذلك م�ستويات
�إ�ضافية من احلكم .انظر �أي�ض ًا د�ستور منغوليا ( ،)2000الف�صل الرابع ،املواد « ،63-57الوحدات الإدارية واملناطقية وهيئاتها احلاكمة».

دليل عملى لبناء الد�ساتري

33

 )3خيارات الت�صميم

النقي�ض من ذلك ،ي�ضمن النموذج امل�ستقل قدر ًا �أكرب من اال�ستقاللية والتنوع .وتتمتع الكيانات املختلفة (الواليات
�أو القبائل �أو الأقاليم) بحرية �أكرب يف و�ضع قوانينها .تعمل املحاكم الوطنية وحماكم الوحدات الفرعية يف النموذج
ويحظى هذا النموذج ب�أهمية �أكرب يف بلدان تطبق �أنظمة الق�ضائي املتكامل كنظام واحد .وبينما تكون املحكمة العليا
قانونية خمتلفة (القانون العام-القانون املدين (كندا حمكمة وطنية ،تكون املحاكم الدنيا هي حماكم الواليات.
وتتمتع املحاكم بال�صالحيات والقدرة على النظر يف ق�ضايا
واململكة املتحدة)) .وبنا ًء عليه ،من املمكن �أن تتواجد
الواليات والق�ضايا الوطنية على حدٍ �سواء .وي�ؤهَّ ل الق�ضاة
قوانني ومعايري خمتلفة يف واليات عدة �ضمن البلد ذاته يف ويخ َّولون النظر يف الق�ضايا با�ستخدام جمموعتني من القوانني
�آنٍ واحد .ويحقق النموذج املنف�صل �أي�ض ًا قدر ًا من هما القانون الوطني والقانون الداخلي للوالية املعنية .
التناف�سية بني الأوامر ملختلف الواليات.

ب�ش�أن �أي تو�سع يف تطبيق الالمركزية.
وتَعترب عدة د�ساتري الوحدات احلكومية الفرعية مبثابة وكالء للحكومة الوطنية ُ�شكلت لأغرا�ض �إدارية فح�سب.24
ميكن لوا�ضعي الد�ساتري �إقامة �شراكة بني ومن ناحية �أخرى ،قد تق ْيم الد�ساتري �شراكة بني احلكومة الوطنية
احلكومة الوطنية والوحدات الفرعية والوحدات الفرعية لغر�ض تقا�سم مهام احلكم وحتدياته .وميكن
با�شرتاط موافقة الوحدات الفرعية على لوا�ضعي الد�ساتري �إقامة هذه ال�شراكة با�شرتاط موافقة الوحدات
تعديالت �أحكام الالمركزية .
الفرعية على تعديالت �أحكام الالمركزية� ،إما من خالل الغرفة
الت�شريعية الثانية يف املجل�س الت�شريعي الوطني التي متثل الوحدات
الفرعية� ،أو من خالل املجال�س الت�شريعية على م�ستوى الوحدات الفرعية.
)2-3-3الفيدرالي مقابل الوحدوي ،واملركزي مقابل الالمركزي :الفروق القانونية
ثمة مفهومان خمتلفان ومت�شعبان يع ّقدان النقا�ش ب�ش�أن التوزيع الر�أ�سي لل�سلطات احلكومية .ف�أثناء ت�صميم هيكل
حكومي متعدد الطبقات ،ينبغي �أال يحدد وا�ضعو الد�ساتري هل �ستكون ال�سلطات احلكومية مركزية �أم المركزية
فح�سب ،بل وهل يجب �إن�شاء حكم وحدوي �أم فيدرايل �أي�ض ًا .وغالب ًا ما ي�ستخدم املمار�سون املفهومني بالتبادل،
حيث ت�صف الفيدرالية �شك ًال قوي ًا من �أ�شكال الالمركزية ،يف حني ُيق�صد بالوحدوية �شك ًال من �أ�شكال ال�صالحيات
املجمعة يف املركز الوطني .لكن فيما ت�ستدعي الفيدرالية بطبيعتها قدر ًا من الالمركزية ،وبالتايل فهي �أحد
�أ�شكالها ،فهي �أي�ض ًا تنطوي على معنى متميز .ويعزز فهم الفرق النقا�ش وي�شحذ مواقف املفاو�ضني ب�ش�أن الد�ستور.
وميكن لوا�ضعي الد�ساتري قيا�س عمق الالمركزية من خالل التوزيع الفعلي لل�صالحيات الإدارية وال�سيا�سية
واملالية من املركز �إىل خمتلف امل�ستويات الفرعية للحكم .وعلى النقي�ض من ذلك ،تُظهر م�صطلحات «الوحدوية»
و«الفيدرالية» العالقة القانونية القائمة بني خمتلف م�ستويات احلكم .وتتميز الدولة الفيدرالية بخم�سة عنا�صر
م�ستوحاة يف املقام الأول من �إن�شاء دول فيدرالية مثل �سوي�سرا والواليات املتحدة حيث �أن�ش�أت كياناتٌ �سيادية
كانت م�ستقلة يف ال�سابق ومت�صلة على نح ٍو هزيل دولة جديدة (م�شكلة فيدرالية فيما بينها:)25
•يحظى اثنان من م�ستويات احلكم على الأقل بال�سيادة على الأر�ض وال�شعب نف�سهما.
•ميتلك كل من احلكومة املركزية على ال�صعيد الوطني واحلكومة الإقليمية على م�ستوى الوحدات الفرعية
جمموعة �صالحيات ح�صرية ب�شكل متبادل (احلكم الذاتي) قد ت�ضم قدر ًا من اال�ستقاللية الت�شريعية
والتنفيذية �أو املالية.
•وثيقة قانونية تن�ص على عدم �أحقية �أي م�ستوى بتعديل م�س�ؤوليات و�صالحيات �أي م�ستوى �آخر من
م�ستويات احلكم من جانب واحد.
•ت�ضم امل�ؤ�س�سات الوطنية ل�صنع القرار ممثلني عن الوحدات الفرعية قد ي�شغلون مقاعد يف الغرفة
الثانية للمجل�س الت�شريعي الوطنية (احلكم امل�شرتك).
•ين�ص الد�ستور على �آلية للتحكيم – �سواء كانت املحكمة الد�ستورية �أم اال�ستفتاء ال�شعبي – تف�ض
النزاعات بني املركز الفيدرايل والوحدات الفرعية.
 24تن�ص املادة  3من د�ستور ليبرييا على �أن ليبرييا دولة وحدوية ذات �سيادة مق�سمة �إىل مقاطعات لأغرا�ض �إدارية.
 25انظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�صومال« ،الفيدرالية والالمركزية :خيارات لل�صومال»� ،2008 ،ص .10
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الإطار  :6الفيدرالية ال�شخ�صية
حظي م�صطلح «الفيدرالية ال�شخ�صية» يف ال�سنوات الأخرية بكثري من االهتمام .ونظر ًا لأن الفدرالية هي
�شكل حمدد من �أ�شكال الالمركزية التي ُع ّرفت �أعاله ب�أنها مفهوم مناطقي (انظر الق�سم  ،)1-1فقد
ُي�سبب هذا امل�صطلح �إرباك ًا .فالأ�سا�س املنطقي الذي تقوم عليه «الفيدرالية ال�شخ�صية» هو «االعرتاف
مبجتمع حتدده خ�صائ�ص ثقافية �أو دينية �أو لغوية ولي�س الأرا�ضي ،واالعرتاف بد�ستور لهذا املجتمع على
�أ�سا�س حتديد الفرد �أو اختياره ال�شخ�صي ولي�س املوقع املناطقي»* .وبنا ًء عليه ،ال تمُ نح حقوق و�صالحيات
معينة �إىل �إقليم معني بل �إىل جمموعة �أفراد (جمتمعات حملية) لي�سوا متمركزين جغرافي ًا يف �أغلب
الأحيان بل متفرقني يف جميع �أنحاء البالد.
وقد متتلك هذه املجتمعات م�ؤ�س�سات خا�صة بها �أي�ض ًا تنظم بع�ض ًا من �ش�ؤونها ،ال�سيما يف جماالت
الهوية (الثقافة و�/أو التعليم و�/أو اللغة و�/أو الدين) .فعلى �سبيل املثال ،تُركت بع�ض الق�ضايا يف عهد
الإمرباطورية العثمانية حتت ت�صرف الطوائف الدينية (املِلل) .وال تزال م�سائل الزواج يف الهند و�إ�سرائيل
ولبنان حتددها املجتمعات الدينية املختلفة .وقد �أقرت جمهورية فيجي بحق ال�سكان الأ�صليني يف �إدارة
�ش�ؤونهم اخلا�صة .كما تطبق بلجيكا نهج ًا خمتلط ًا وتنق�سم �إىل �أقاليم وجمتمعات حملية** .وميكن
لعنا�صر الفيدرالية ال�شخ�صية ا�ستيعاب املجموعات العرقية الثقافية ،غري �أن ذلك ينطوي على بع�ض
التحديات العملية �أي�ض ًا .فقد ي�صعب حتقيق امل�ستوى التنظيمي الالزم ،وتقدمي اخلدمات بكفاءة عالية
�إىل جمموعات متفرقة ،الخ .وترد جوانب فكرة «الفيدرالية ال�شخ�صية» يف بع�ض اخليارات الت�صميمية
لتمثيل الأقليات يف الف�صلني الرابع واخلام�س اللذين يتحدثان عن ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية.
* �أ .ثلمان ،و ك .ويدريغ« ،التنوع املعا�صر مقابل الفيدرالية ال�سوي�سرية» ،توجهات جديدة يف
الفيدرالية ،ورقة العمل ( 2فريبورغ :معهد الفيدرالية،)2004 ،
http://www.federalism.ch/files/documents/New_trends_in_federalism_WP2.pdf

** ج .باي�شلري« ،الفدرالية املناطقية مقابل الفدرالية الإثنية وال�شخ�صية :ق�ضايا وممار�سات» ،الوكالة
ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون (،)2008
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/Document_Archive

ومن الأهمية مبكان مناق�شة نقطتني يف هذا ال�صدد� .أو ًال :نظر ًا لأن م�صطلح الفيدرالية ي�شري �إىل وجود عالقة
مقررة قانون ًا بني احلكومات ،ف�إنه يقت�ضي �أن تكون �إحدى هذه العالقات بني م�ستويات احلكم املتعددة املحتملة
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وميكننا با�ستخدام هذه العنا�صر اخلم�س �صياغة �شرط واحد فقط للدولة الفيدرالية� ،أال وهو :ال يحق مل�ستوى
واحد من م�ستويات احلكم �أن يقوم من جانب واحد ب�إلغاء التوزيع القائم لل�صالحيات والتي ت�ضم االخت�صا�صات
احل�صرية على امل�ستوى املحلي .وبالأحرى ،يتطلب �أي تغيري يف ال�صالحيات بني م�ستويات احلكم موافقة جميع
امل�ستويات املعنية بالأمر .وكان هذا النوع من املعاهدات �أو ال�شراكة (يطلق عليه بالالتينية ا�سم « )»foedusيف
واقع الأمر م�صدر ت�سمية م�صطلح «الفيدرالية» .ويف معظم الدول الفيدرالية ،يح�صل ممثلو الوحدات الفرعية
على مقاعد يف الغرفة الثانية من املجل�س الت�شريعي الوطني تلبي ًة لهذا املعيار من خالل م�شاركتهم الفعلية يف
تعديل الد�ستور.

متوافقة مع ال�شرط املذكور �أعاله ب�ش�أن حقوق الإلغاء .فعلى �سبيل املثال� ،أوجدت جميع الدول الفيدرالية يف
العامل العالقة املحددة بني امل�ستوى الوطني وكل من م�ستوى الأقاليم واملحافظات والواليات .لكن مل توجد �أي دولة
عالق ًة بني امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي وم�ستوى احلكم املحلي .وحتى يف جنوب �أفريقيا حيث �ضمنت احلكومات
املحلية دور ًا بارز ًا مبوجب الد�ستور ،قد يلغي �أحد التعديالت الد�ستورية املنفَّذ دون ا�ست�شارة احلكومات املحلية
كافة ال�صالحيات املحلية .وعليه يكون ا�ستخدام م�صطلح «الفيدرالية ثالثية الدرجات» ،كما يحدث يف بع�ض
الأحيانُ ،م�ضل ًال .ثاني ًا� :إن جمرد وجود عالقة فدرالية بني م�ستويات احلكم ال ُيظهر �شيئ ًا عن العمق الفعلي
لالمركزية� ،أي حجم ال�صالحيات املخولة مبوجب الد�ستور للوحدات الفرعية.
ال�شكل  :13الالمركزية يف الأنظمة الفيدرالية
الالمركزية فى الأنظمة الفيدرالية
م�ستوى احلكم على ال�صعيد الوطنى
ال�سلطة ال�سيا�سية داخل الدولة
وحدة فرعية وحدة فرعية وحدة فرعية وحدة فرعية

نظام فيدراىل قوى الالمركزية

م�ستوى احلكم على ال�صعيد الوطنى
ال�سلطة ال�سيا�سية داخل الدولة
وحدة فرعية وحدة فرعية وحدة فرعية وحدة فرعية

نظام فيدراىل �ضعيف الالمركزية

بنا ًء عليه ،ال حتمل م�صطلحات مثل «دول فيدرالية مركزية» �أو «دول وحدوية المركزية» تناق�ض ًا ذاتي ًا ،بل ت�شري
�إىل العمق الفعلي لالمركزية �أو طبيعة ال�ضمانات القانونية احلامية للعالقات بني احلكومات داخل البلد .فعلى
�سبيل املثال ،قد تكون ال�صالحيات وال�سلطات امل�سندة من قبل الربملان الربيطاين ال�سكتلندا �أو�سع من تلك
امل�سندة �إىل الوحدات الفرعية يف ظل نظام فيدرايل .لكن نظام اململكة املتحدة لي�س فيدرالي ًا لأنه يحق للربملان
الربيطاين الذي ال ي�ضم غرفة ثانية ت�ضم ممثلني عن ا�سكتلندا �إلغاء كافة ال�صالحيات امل�سندة �إىل ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية اال�سكتلنديتني من جانب واحد .وال وجود للحكومة الفيدرالية يف تنزانيا نظر ًا لتمتع املركز
الوطني ب�سلطة �إلغاء جميع ال�صالحيات امل�سندة �إىل جميع الأقاليم با�ستثناء جزيرة زجنبار .وبالتايل لي�س
هناك م�ستويني من م�ستويات احلكم يعمالن يف �شتى �أنحاء البالد.
وميكن جتنب االلتبا�س الذي يزيد من تعقيد مهمة اختيار �أف�ضل هيكل حكومي من خالل التمييز ب�صورة �صحيحة
بني النظام الفيدرايل والوحدوي من ناحية واملركزية والالمركزية من ناحية �أخرى .فقد يحرم االلتزام املبكر
بالهيكل الفيدرايل يف �أجندة انتقالية (نيبال وال�صومال) وا�ضعي الد�ساتري من خيارات الالمركزية غري
املتناظرة التي قد تعك�س الظروف والتحديات يف البالد على نح ٍو �أف�ضل.
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 )3خيارات الت�صميم

الإطار  :7املحتوى مهم :البحث ال�سوداين عن �أف�ضل خيار لالمركزية
مل ن�ستخدم �أي كلمة ر�سمية يف اتفاقية ال�سالم ال�شامل ب�أكملها لتو�صيف نوع احلكم الذي تفاو�ضنا ب�ش�أنه
ُ�سم الطفل قبل والدته» ...ويف عملية ال�سالم
واتفقنا عليه ،وا�ضعني رمبا ن�صب �أعيننا املثل الأفريقي «ال ت ّ
اخلا�صة بالهيئة احلكومية للتنمية ...جل�ست احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان مع احلكومة ال�سودانية
من �أجل ...التفاو�ض و�إيجاد حل للم�شكلة اخلطرية املتمثلة يف احلرب وال�سالم عو�ض ًا عن التخبط يف
حتديد �شكل النظام :هل هو احتادي� ،أم كونفيدرايل �أم فيدرايل حقيقي .والآن بعد �أن ُولد الطفل ،ميكن
للباحثني �إطالق �أف�ضل ا�سم يرون �أنه يعك�س الرتتيبات التي اتفق عليها ال�سودانيون يف اتفاقية ال�سالم
ال�شامل».
من خطاب جون قرنق الرئي�س ال�سابق حلكومة جنوب ال�سودان و�أول نائب للرئي�س من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان مبنا�سبة امل�ؤمتر الثالث للفيدرالية ،بروك�سل ،بلجيكا ،يف جملة «ر�ؤية ال�سودان»12 ،
�آذار/مار�س  ،2005متاح على املوقع:
http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5800

(تاريخ الت�صفح � 22أيار/مايو )2010
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عادة ما تُطبق الالمركزية ل�سببني� :أ) جعل تقدمي اخلدمات �أقرب �إىل العامة لأ�سباب تتعلق بالكفاءة وامل�ساءلة.
ب) تعزيز التناغم بني املجموعات ال�سكانية املختلفة داخل البلد الواحد ،ما يتيح درجة معينة من احلكم الذاتي.
وتدعم الالمركزية التعاي�ش ال�سلمي بني اجلماعات والثقافات والأديان املختلفة ،ال�سيما يف جمتمعات مزقتها
النزاعات العنيفة.
وتت�ضمن املركزية عن�صر ًا �شكلي ًا و�آخر مو�ضوعي ًا .وفيما يتناول العن�صر ال�شكلي التكوين الهيكلي للحكومة ،يهتم
العن�صر املو�ضوعي بالعمق الفعلي لالمركزية ،والذي ميكن قيا�سه ب�شكل �أف�ضل على �صعيد الالمركزية الإدارية
وال�سيا�سية واملالية .و�إطالق املفهوم الثنائي للحكومة «الوحدوية» �أو «الفيدرالية» ال ي�شري مطلق ًا �إىل قوة وعمق
الالمركزية يف البالد ،بل ي�صف العالقة القانونية بني خمتلف م�ستويات احلكم .وغالب ًا ما تتطلب الأنظمة
الفيدرالية �ضمانات قانونية لتنفيذ وحماية احلكم الذاتي واحلكم امل�شرتك.
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اجلدول  :3املوا�ضيع التي يركز عليها هذا الف�صل*
املوا�ضيع

الأ�سئلة

(((1م�ستويات احلكم

•كم عدد م�ستويات احلكم التي يجب ت�أ�سي�سها وملاذا؟ هل ينبغي االكتفاء
بامل�ستوى الوطني وم�ستوى الأقاليم فح�سب �أم يجب �إيجاد م�ستويات �إ�ضافية
كاحلكم املحلي؟
•كم عدد م�ستويات الإدارة التي يجب تواجدها لتي�سري تطبيق ال�سيا�سات احلكومية؟
•هل يتعني و�ضع م�ستويات احلكم على نحو متناظر يف جميع �أرجاء البالد �أم
على نحو غري متناظر يف بع�ض �أجزاءها فقط؟
•�إذا كان هناك �أكرث من م�ستويني للحكم (امل�ستوى الوطني والأقاليم) ،هل
ينبغي تر�سيخ جميع م�ستويات احلكم وتنظيمها مبا�شرة يف الد�ستور؟
•هل يتمتع امل�ستوى الإقليمي ب�صالحية البت يف م�ستويات احلكم �أو الإدارة
الإ�ضافية الأدنى ،و�/أو تعيني حدودها ،و�/أو نقل ال�صالحيات و�/أو املوارد ؟
•هل هناك حل و�سط مثل بع�ض القواعد التنظيمية الأ�سا�سية الإلزامية �أو
االختيارية يف الد�ستور ف�ض ًال عن منح الأقاليم بع�ض عنا�صر املرونة؟
•ما املعايري التي يجب اال�ستناد �إليها (عرقية ،لغوية ،دينية ،جغرافية،
تاريخية ،اقت�صادية ،وحدات �إدارية موجودة م�سبق ًا ،احتمال حدوث نزاع،
غري ذلك� ،أم مزيج ًا مما �سبق)؟
•هل يجب �أن يكون هناك �شروط دنيا (عدد �أدنى من الأقاليم �أو ال�سكان� ،أو
م�ستوى �أدنى من املوارد؟)
•هل يجب �أن يذكر الد�ستور حدود الأقاليم �أم ت�ضمني املعايري فقط فى الد�ستور؟
•هل يحق لل�سكان/الأقليات يف مقاطعات حمتملة �إبداء ر�أيهم يف عملية ر�سم احلدود؟
•هل يجب �أن ينطوي الد�ستور على جداول زمنية (�أحكام انتقالية) للبت يف �أمر
�إن�شاء املقاطعات؟
•هل يجب �أن يت�ضمن الد�ستور الإجراء الالزم اتباعه لتعديل حدود الأقاليم� ،أو
�إن�شاء �أقاليم جديدة� ،أو دمج الأقاليم املتواجدة؟
•�إذا كانت الإجابة نعم ،فمن يحق له تعديل احلدود وكيف؟
•من يحق له �إبداء ر�أيه يف هذا الإجراء؟ هل هو امل�ستوى الوطني �أم الأقاليم
املعنية �أم الأقليات املقيمة داخل هذه الأقاليم �أم كل ما �سبق؟
•هل يجب �أن يكون هناك معايري حمددة (مثل احلد الأدنى لعدد ال�سكان
واجلدوى االقت�صادية) للحد من تغيري احلدود؟
•هل ينبغي توافر �شروط خا�صة على �صعيد الأغلبية ،و�إجراءات الت�شاور،
واال�ستفتاءات العامة؟

(((2ر�سم حدود
الأقاليم
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(((3عمق
الالمركزية

•ما درجة الالمركزية الإدارية املراد منحها للوحدات الفرعية؟
•هل ينبغي تفوي�ض الق�ضايا �إىل م�ستويات الإدارة الأدنى لتي�سري تطبيق
ال�سيا�سات؟
•هل يجب �أن تتمتع الوحدات الفرعية ب�صالحية البت يف كيفية معاجلة
الق�ضايا؟
•هل يجب �أن تكون درجة الالمركزية الإدارية متناظرة يف جميع �أرجاء البالد
�أم غري متناظرة بالنظر �إىل وجود �أقليات يف بع�ض املناطق؟
•ما درجة الالمركزية ال�سيا�سية املراد منحها للوحدات الفرعية؟
•هل ينبغي �أن تتمتع الوحدة الفرعية بالقدرة على انتخاب م�س�ؤولني عن تطبيق
ال�سيا�سات الوطنية؟
•�أم تنتخب جمل�س ًا ت�شريعي ًا ي�سن قوانني تتعلق بالق�ضايا املنقولة �إليها (ت�ستلزم
نقل ال�سلطات �إىل جانب الالمركزية الإدارية)؟
•ما درجة الالمركزية املالية املراد منحها للوحدات الفرعية؟
•ما احلد الأدنى من املوارد الذي حتتاجه م�ستويات احلكم املعنية كي يت�سنى
لها ممار�سة �سلطاتها؟
•ما موارد الإيرادات التي ينبغي تخ�صي�صها �إىل خمتلف م�ستويات احلكم؟
•هل يجب م�شاركة �أ�س�س العوائد �أم �إ�سنادها ح�صري ًا �إىل م�ستوى واحد فقط؟
•من يفر�ض ال�ضرائب على دخل الأفراد ،وال�شركات ،واملبيعات ،واخلدمات،
والأرا�ضي ،واملركبات ،الخ؟
•كيف ومن يحدد معدالت ال�ضرائب ،والر�سوم ،والأتعاب؟
•هل يجب �أن يكون هناك تناف�س مايل بني الوحدات الفرعية وفر�ض �أعباء
مالية متباينة على املواطنني؟
•كيف ومن يوزع الإيرادات؟ هل ثمة ِمنح م�شروطة وغري م�شروطة؟ هل يجب
�أن ين�ص الد�ستور على القواعد/احل�ص�ص املتبعة يف التوزيع؟ هل ثمة �آليات
مراجع ٍة منتظمة لتعديل التوزيع؟
•كيف يجب التعامل مع الفروق يف الإمكانيات املالية وتكاليف توفري اخلدمات
بني املقاطعات؟ هل ثمة �آليات لتحقيق امل�ساواة؟ كيف تتم امل�ساواة؟ و�إىل �أي
م�ستوى؟ ومن قبل َمن؟ من بيده القرار؟

دليل عملى لبناء الد�ساتري

41

(((4تنظيم
الالمركزية
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•�إذا كانت الوحدات الفرعية تتمتع باحلق يف التنظيم الذاتي ،هل ين�ص الد�ستور
على تنظيم م�ؤقت �إىل �أن تتمكن املقاطعات من تقرير كيفية تنظيمها اخلا�ص؟
•�أم هل يجب حتديد التنظيم الداخلي لهذه الوحدات يف الد�ستور (والقوانني
الوطنية)؟
•�أم هل ينبغي �أن يحدد الد�ستور املعايري واملبادئ التوجيهية للوحدات الفرعية
ب�ش�أن كيفية تنظيم ذاتها �أو ين�ص على �أ�شكال خمتلفة من التنظيم كي تختار
منها؟
•ما �أنواع ال�صالحيات احل�صرية التي يجب �أن يتمتع بها امل�ستوى الوطني/
الإقليمي �أو حتى املحلي؟
•ما �أنواع ال�صالحيات التي ينبغي �أن تكون متزامنة؟ �أي اللوائح ت�سود �إذا كان
امل�ستوى الوطني والإقليمي يتوليان احلكم؟
•هل يجب �أن تكون هناك �صالحيات م�شرتكة ك�أن يحدد امل�ستوى الوطني
ال�سيا�سات �أو املعايري ،بينما يدير امل�ستوى الإقليمي الأنظمة الداخلية وي�سنها؟
•ما املعايري التي يجب تطبيقها لتوزيع ال�صالحيات؟ ومن يقرر ذلك؟
•ما ال�صالحيات ذات الأهمية اخلا�صة التي ينبغي �أن ت�ضطلع بها م�ستويات
احلكم الأدنى من �أجل حماية هويتها مث ًال؟
•هل يجب �أن تتمتع جميع الوحدات الفرعية بالقدر نف�سه من ال�صالحيات �أم
ميكن توزيع ال�صالحيات على نحو غري متناظر؟
•من يحظى بال�صالحيات املتبقية (�صالحية اتخاذ القرار يف �أمور غ�ض
الد�ستور الطرف عنها) :املركز �أم املقاطعات؟
•كيف يجب �أن يتم �سرد ال�صالحيات �ضمن الد�ستورَ � :أعلى هيئة جداول مث ًال؟
•هل يجب م�شاركة جميع ال�صالحيات بحيث يتمتع املجل�س الت�شريعي الوطني
ب�صالحية �سن القوانني ،بينما تتوىل ال�سلطة التنفيذية للوحدة الفرعية تنفيذها؟
•�إىل �أي مدى يجب �أن يتمتع امل�ستوى الوطني ب�إمكانية تفوي�ض ال�صالحيات �إىل
الوحدات الفرعية؟ هل يحق له تفوي�ض ال�صالحيات �إىل بع�ض الأقاليم املنتقاة
فح�سب؟ �إىل �أي مدى تتمتع الوحدات الفرعية ب�إمكانية تفوي�ض ال�صالحيات �إىل
املركز �أو �إىل م�ستويات �أدنى من احلكم؟
•هل يجب �أن يكون هناك �سلطة ق�ضائية على م�ستوى الوحدات الفرعية؟
•�إن كان اجلواب نعم ،كيف يتم تنظيمها؟ ما هي العالقة بني ال�سلطتني
الق�ضائيتني الإقليمية والوطنية (منف�صلة يف الغالب �أم م�ؤ�س�س ٌة جميعها يف �إطار
القانون الوطني� ،أو ت� ِّؤ�س�س املقاطعات حماكم امل�ستوى الأدنى بينما ي�ؤ�س�س املركز
حماكم امل�ستوى الأعلى؟
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((�(6آليات ف�ض
النزاع يف نظام
الالمركزية

* هذا اجلدول هو منوذج معدل ومعاد ت�صميمه من «خريطة الفيدرالية» يف (نيكول توبرفاين)�« ،أوراق عن الفيدرالية»� ،أوراق عن
الفيدرالية �أُعدت ل�صالح املنتدى النيبايل ال�سوي�سري للفيدرالية (الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون،)2008-2007 ،
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/nepal/en/Home/.../resource_en_178456.pdf

(تاريخ الت�صفح � 28أيار/مايو .)2011
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(((5و�سائل احلماية
القانونية لنظام
الالمركزية

•هل يجب و�ضع �آلية ت�ستدعي موافقة الأقاليم لتعديل نظام الالمركزية؟
•�إذا ُنقلت �صالحيات جوهرية �إىل امل�ستوى املحلي ،هل يجب احل�صول على
موافقتها لتعديل هذا النقل؟
•ما �أنواع �آليات ف�ض النزاع التي يجب توفريها؟ هل يجب ت�أ�سي�س حماكم
خا�صة �أم نظامية� ،أو َمنح املحكمة العليا �صالحيات مبا�شرة لف�ض نزاعات
معينة؟

كلمات رئيسية
الالمركزية الإدارية� ،إزالة تركيز ال�سلطات ،تفوي�ض ال�سلطات ،نقل ال�سلطات ،الالمركزية ال�سيا�سية،
الالمركزية املالية ،الالمركزية غري املتناظرة ،م�ستوى احلكم ،م�ستوى الإدارة� ،صالحيات ح�صرية� ،صالحيات
متزامنة ،النظام الفيدرايل ،النظام الوحدوي ،منوذج متكامل ،منوذج منف�صل/منوذج مزدوج ،الفيدرالية
ال�شخ�صية ،التدويل/الأقلمة.
مصادر إضافية
•منتدى الفيدراليات
><http://www.forumfed.org/en/index.php

يهدف هذا املنتدى الذي متوله احلكومة الكندية �إىل �إن�شاء حكومات دميقراطية عرب تعزيز الأفكار الفيدرالية.
و�سعي ًا منه لن�شر املعرفة بني املمار�سني على امل�ستوى العاملي ،يوفر املوقع موارد وتدريب على ق�ضايا الفيدرالية
واحلكم.
•االحتاد الدويل ملراكز الدرا�سات الفيدرالية
><http://www.iacfs.org/index.php?page=1&lang=0

يتكون هذا االحتاد من مراكز وم�ؤ�س�سات دولية جتري بحوث ًا م�ستقلة وتن�شر مطبوعات عن ق�ضايا الأنظمة
الفيدرالية .ويحوي املوقع موارد تعزز الفيدرالية ك�شكل من �أ�شكال احلكم للممار�سني ،وتت�ضمن من�شورات
ودرا�سات عن �أحدث امل�ستجدات يف الفيدرالية عاملي ًا ،وم�شروع حوار عاملي يتيح للممار�سني م�شاركة خرباتهم.
•مركز ال�سيا�سات البديلة
><http://www.cpalanka.org

هو منظمة �سريالنكية ت�سعى �إىل تعزيز امل�ؤ�س�سات وبناء القدرات عرب ن�شر ومنا�صرة خيارات ال�سيا�سات،
وف�ض النزاع ،والدميقراطية .وهو يركز على خيارات احلكم املتاحة لدول جنوب �آ�سيا وي�صدر تقارير عن بدائل
ال�سيا�سات العامة.
•الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون
><http://www.deza.admin.ch/en/Home/Themes/Rule_of_Law_Democracy/Decentralization

ت�سعى هذه الوكالة �إىل تعزيز العالقات بني املجتمع املدين واحلكومات املحلية من خالل الالمركزية ال�سيا�سية
والإدارية واملالية بهدف جعل احلكومة �أكرث تلبية الحتياجات ال�شعب عرب توفري التمويل ،والتعليم ،والدعم
امل�ؤ�س�سي .وي�ضم املوقع روابط تتعلق بعمليات الالمركزية و�أن�شطة الوكالة يف دعم تنمية املجتمع املدين عاملي ًا.
•معهد الفيدرالية
><http://www.federalism.ch/index.php?page=22&lang=0

ُيعترب هذا املعهد مركز ًا للبحث واخلربات الأكادميية التي ت�سلط ال�ضوء على الفيدرالية والتنوع الثقايف .ويقدم
موقعه الإلكرتوين مركز ًا للبحث والت�شاور يركز على �إن�شاء جمتمعات متعددة الثقافات على نحو م�سامل.
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•كاميل كيت�س بارنيت ،وهرني ب .ميني�س ،وجريي فان�ساندت« ،الالمركزية الدميقراطية» ،معهد تراينجل
للأبحاث ،كانون الأول/دي�سمرب <http://www.rti.org/pubs/Democr_Decen.PDF> ،1997
مقال يدر�س ال�صلة بني الالمركزية وال�سلوك الدميقراطي.
•تاما�س م .هورفاث (املحرر)« ،الالمركزية :جتارب و�إ�صالحات» (بوداب�ست :معهد املجتمع املفتوح ،مبادرة
�إ�صالح اخلدمات العامة واحلكم املحلي<http://lgi.osi.hu/publications/books/ .)2000 ،
> ،decentralization/EntireBook.pdfمقال يتناول خمتلف اجلهود الرامية �إىل حتقيق الالمركزية
يف �أوروبا ال�شرقية.
•�شرييل �سوندير�س« ،الفيدرالية ،والالمركزية ،و�إدارة النزاع يف جمتمعات متعددة الثقافات» ،منتدى
الفيدراليات (بال تاريخ)<http://www.forumfed.org/libdocs/IntConfFed02/StG- ،
> ،Saunders.pdfمقال يتناول تطور احلكومات الدميقراطية الفيدرالية يف جمتمعات متعددة الأعراق
والثقافات.
•�أور�س ثلمان ،و كاثرين ويدريغ« ،التنوع املعا�صر مقابل الفيدرالية ال�سوي�سرية» ،توجهات جديدة يف
الفيدرالية ،ورقة العمل ( 2فريبورغ :معهد الفيدرالية،)2004 ،
><http://www.federalism.ch/files/documents/New_trends_in_federalism_WP2.pdf
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مسرد املصطلحات
Administrative decentralization: The
degree of autonomy that governmental
subunits possess relative to the central
government in running governmental affairs.
Forms of administrative decentralization
are,for example,de-concentration,delegation
and devolution.

 م�ستوى اال�ستقالل الذي:الالمركزية الإدارية
تتمتع به الوحدات الفرعية احلكومية يف عالقتها
.باحلكومة املركزية يف �إدارة ال�ش�ؤون احلكومية
وتت�ضمن �أ�شكال الالمركزية الإدارية الق�ضاء على
.تركيز ال�سلطات وتفوي�ض ال�سلطات ونقل ال�سلطات

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

 ترتيب يوزع ال�سلطة:الالمركزية الالمتناظرة
ب�صورة غري مت�ساوية �أو متباينة بني حكومات
.الأقاليم املختلفة

Concurrent powers: Powers that are shared
by national and sub-national governments
under a constitution. Where laws in an area
of concurrency conflict, the national law is
normally paramount.

 �سلطات ت�شرتك فيها احلكومات:�سلطات م�شرتكة
 ويف حالة تعار�ض.الوطنية واملحلية مبوجب الد�ستور
 تكون ال�سيادة للقانون،القوانني يف جمال م�شرتك
.الوطني
 توزيع �سلطات و�صالحيات احلكم:الالمركزية
خارج املركز على م�ؤ�س�سات �أخرى �أو م�ستويات
 على م�ستوى،�أخرى من احلكومة �أو الإدارة
الأقاليم �أو املحافظات �أو على امل�ستوى املحلي
ً
مرتبطا
مفهوما
 وبالتايل تعترب الالمركزية. ًمثلا
ً
 والعنا�صر الثالثة املحورية لالمركزية.باجلغرافيا
 الالمركزية الإدارية والالمركزية ال�سيا�سية:هي
.والالمركزية املالية

Decentralization: The
dispersal
of
governmental
authority
and
power
away from the national centre to other
institutions at other levels of government
or levels of administration, for example,
at regional, provincial or local levels.
Decentralization is thereby understood as a
territorial concept. The three core elements
of decentralization are administrative
decentralization, political decentralization,
and fiscal decentralization.
De-concentration: Occurs when the
central government disperses responsibility
for implementing a policy to its field
offices without transferring authority.

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

Delegation: A mechanism under which
the central government refers decision
making and administrative responsibilities
for various public functions to other levels
of government on a revocable basis. The
degree of supervision varies and might
include substantial central control, or
might fully allocate the administration and
implementation of policy to subunits.

 �آلية تنقل احلكومة املركزية مبوجبها:التفوي�ض
بع�ض �سلطات اتخاذ القرار وامل�س�ؤوليات الإدارية
لوظائف عامة خمتلفة �إىل م�ستويات �أخرى من
 ويتنوع م�ستوى.احلكومة على �أ�سا�س قابل للإلغاء
الرقابة وقد يت�ضمن درجة كبرية من ال�سيطرة
املركزية �أو رمبا يعهد ب�إدارة وتنفيذ ال�سيا�سة ب�شكل
.كامل �إىل الوحدات الفرعية
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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Depth of decentralization: A measure
of the comprehensiveness of the actual
powers that are transferred from the centre
to lower levels of government.

 مقيا�س ل�شمول ال�صالحيات:عمق الالمركزية
الفعلية املنقولة من املركز �إىل م�ستويات �أدنى يف
.احلكومة

Devolution: The strongest form of
decentralization that involves the transfer
or shift of a portfolio of authority to
regional or local governments.

 �أقوى �أ�شكال الالمركزية ويت�ضمن:نقل ال�سلطات
نقل �أو حتويل جمموعة من ال�سلطات �إىل حكومات
.�إقليمية �أو حملية

Enumerated powers:
The
powers
explicitly established in the constitution.
The governmental subunits have the
residual power; therefore it is not necessary
to specifically list the subunit’s powers.

 ال�صالحيات املن�صو�ص:ال�صالحيات املحددة
 وتتمتع الوحدات.عليها �صراح ًة يف الد�ستور
احلكومية الفرعية بال�صالحيات املتبقية لذا من غري
ال�ضروري �إدراج ال�صالحيات اخلا�صة بالوحدات
.الفرعية
 نظام حكم يت�ألف من احتاد:النظام الفيدرايل
م�ؤ�س�سات �أو واليات حتافظ على �صالحياتها اخلا�صة
ولكن تتخلى عن ال�سلطة �إىل حكومة فيدرالية مركزية
 وال ميكن مل�ستوى واحد من.يف جماالت حمددة
احلكومة منفردًا تغيري التوزيع القائم لل�سلطات �أو
 و�أي.االخت�صا�صات احل�صرية على امل�ستوى املحلي
تعديل لل�سلطة بني م�ستويات احلكم يتطلب موافقة
.كافة امل�ستويات املت�أثرة بهذا التعديل

Federal system: A system of government
made up of a federation of organizations or
states which maintain their own independent
powers but cede authority to a central
federal government in certain defined
areas. One level of government cannot
unilaterally change the existing distribution
of powers or exclusive competences at
the sub-national level. Any alteration of
authority between governmental levels
requires the consent of all affected levels.
Fiscal decentralization: The extent to
which governmental subunits are able to
undertake fiscal responsibilities, such as
revenue-raising and spending.

 مدى قدرة الوحدات:الالمركزية املالية
احلكومية الفرعية على تويل م�س�ؤوليات مالية كتوليد
.الإيرادات والإنفاق

Integrated model: National courts and
lower courts are integrated in one system.
Courts have the power and the capacity
to deal with both subnational and national
law cases. Judges are authorized and
qualified to adjudicate two sets of law:
the national law and the respective subnational law.

 يتم دمج املحاكم الوطنية:النموذج املتكامل
 وتتمتع املحاكم.واملحاكم الأدنى يف نظام واحد
بال�صالحية واالخت�صا�ص الالزمني للتعامل مع
.الق�ضايا القانونية على امل�ستوى املحلي والوطني
ويح�صل الق�ضاة على التفوي�ض والت�أهيل الالزمني
 القانون الوطني:للف�صل يف جمموعتني من القوانني
.والقانون املحلي ذي ال�صلة
 نقل ال�صالحيات من م�ستوى وطني �إىل:التدويل
م�ؤ�س�سة دولية كالأمم املتحدة واملحكمة اجلنائية
.الدولية

Internationalization: Upward transfer
of powers from the national level to an
international institution, for example, the
United Nations, the Internal Criminal Court.
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Personal federalism: A system under
which certain rights and powers are
assigned not to a specific territory but
to a group of people (communities) that
are often not territorially concentrated but
dispersed throughout the country.
Political decentralization: The degree to
which governmental subunits are able
to undertake the political functions of
governance such as representation.

 نظام ال حتول فيه بع�ض:الفيدرالية ال�شخ�صية
احلقوق واالخت�صا�صات �إىل �إقليم معني بل �إىل
جمموعة من الأ�شخا�ص (جمتمعات حملية) ال تكون
غال ًبا مرتكزة يف �إقليم معني بل منت�شرة يف جميع
.�أنحاء البالد
 مدى قدرة الوحدات:الالمركزية ال�سيا�سية
احلكومية الفرعية على تنفيذ وظائف �سيا�سية
.للحكم مثل التمثيل

Regional integration: The upward transfer
of powers from the national level to a
regional institution,for example,the European
Union (EU) or the Economic Community of
West African States (ECOWAS).

 نقل ال�صالحيات من م�ستوى:الدمج الإقليمي
وطني �إىل م�ؤ�س�سة �إقليمية كاالحتاد الأوروبي �أو
.املجموعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا

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

 ح�صول امل�ستويات املحلية من:احلكم الذاتي
�أو تنفيذ ق�ضايا/احلكومة على �صالحيات تنظيم و
.معينة اعتمادًا على نف�سها

Separated/dual model: Both the national
level and the sub-national level each
have their own court system (usually
three-tiered—local courts, circuit courts of
appeal and Supreme Court). Lower courts
generally only apply the laws of their
respective states, whereas national law is
adjudicated by national courts.

 يكون لكل من:املزدوج/النموذج املنف�صل
امل�ستوى الوطني وامل�ستوى املحلي نظام حماكم
خا�ص به (عادة حماكم حملية ذات ثالثة م�ستويات
 وال تطبق املحاكم.)وحماكم ا�ستئناف وحمكمة عليا
الأدنى القوانني اخلا�صة بدولها ب�شكل عام يف حني
تتوىل املحاكم الوطنية الف�صل يف الق�ضايا مبوجب
.القانون الوطني

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

 م�شاركة الكيانات املحلية يف:احلكم امل�شرتك
.اتخاذ القرار الوطني

Substantive
decentralization:
The
assignment of authority and power to various
levels of government. The substantive
component of decentralization measures
how the formal structure is actually filled
with substantive authorities (sometimes
referred to as functional decentralization).

 نـق ــل الـ�سلط ــة:الالمركزيـــة احلقيقيـــة
.وال�صالحيات �إىل م�ستويات خمتلفة من احلكومة
ويقي�س املكون املو�ضوعي للالمركزية كيف يتم ملء
الهيكل الر�سمي ب�صالحيات مو�ضوعية (ي�شار �إليها
.)�أحيان ًا با�سم الالمركزية الوظيفية
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Unitary system: A system in which
one level of government can unilaterally
revoke the existing distribution of powers,
including exclusive competences at the
sub-national level.
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 نظام ميكن مل�ستوى واحد من:النظام الأحادي
احلكومة مبوجبه �إلغاء التوزيع القائم لل�سلطات من
جانب واحد مبا يف ذلك االخت�صا�صات احل�صرية
.على امل�ستوى املحلي

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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يوفر حمتوى الد�ستور خطة لعمل الدولة ،وي�ضمن احلقوق ويحدد �آليات لتنفيذها ،ف�ض ًال عن �صياغة م�ستقبل
الأمة .ويوفر كتيب دليل عملي لبناء الد�ساتري ركيزة �أ�سا�سية لفهم الد�ساتري وبنائها .عالوة على ذلك ،يقدم
الدليل ،املليء ب�أمثلة من خمتلف �أنحاء العامل عن اتفاقات رائدة و�أحكام مبتكرة مت اعتمادها �أثناء عمليات
التعديالت الد�ستورية ،جمموعة وا�سعة من طرق بناء الد�ساتري وكيف ميكن لهذا البناء �أن ي�ؤ�س�س وير�سخ القيم
الدميقراطية .كما يت�ضمن التقرير� ،إ�ضافة �إىل الأمثلة املقارنة ،حتلي ًال متعمق ًا للمكونات الأ�سا�سية للد�ساتري
وقوى التغيري التي ت�شكلها.

يقدم هذا الدليل معلومات ترثي املناق�شات الأولية ب�ش�أن خيارات الت�صميم الد�ستوري ،ويعترب مفيد ًا للغاية
كمدخل لفهم العملية املعقدة لبناء الد�ساتري« ...قد ي�شهد العامل قريب ًا موجة جديدة من بناء الد�ساتري
الدميقراطية نتيجة للتحركات الأخرية التي ي�شهدها العامل العربي .ولذلك ي�أتي هذا الدليل يف الوقت املنا�سب».
ق�سام �أوتيم  -الرئي�س الأ�سبق لدولة موري�شيو�س
ّ
(مقتب�س من فقرة «املقدمة» من الدليل)
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