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 مالحظة للمستعملين

 
مجموعة القانون الدولي العام والسياسة ل )مرحلة ما بعد النزاع( الغرض من كتيب صياغة دستور ما بعد النزاع

(PILPG)  مجموعة القانون هو مساعدة صائغي الدساتير في الوضعيات ما بعد النزاع. يعتمد الكتيب على خبرة
في تسهيل عمليات صياغة الدستور لما بعد النزاع باإلضافة إلى مقارنة  (PILPGلعام والسياسة )الدولي ا

 دستور لدول ما بعد النزاع وأخرى مستقرة. 151ممارسات الدول، وهو يرتكز على تحليل لما يزيد عن 
تتضمن الفصول: ينقسم الكتيب إلى ستة عشر فصال، كل فصل يغطي مقطعا جوهريا لدساتير ما بعد النزاع. 

التمهيد، بنية الدولة، تفويض السلطات، التنفيذية، التشريعية، القضائية، االلتزامات القانونية الدولية، المنظومة 
االنتخابية، المسائل المالية والمصرف المركزي، حقوق اإلنسان، حقوق األقلية، حقوق المرأة، الدفاع واألمن، دور 

 ارد الطبيعية واإلجراءات االستثنائية.الديانة، القانون العرفي، المو 
في كل فصل، يصف الكتيب األحكام الجوهرية ويقدم عينة للغة التي يمكن استعمالها كأساس لألحكام الدستورية. 
في بعض األحيان، يقدم الكتيب بعض الخيارات حتى يختار منها الصائغ. اللغة العينة هي محددة كـ "الخيار 

". في حاالت أخرى، يقدم الكتيب لغة خيارية يمكن للصائغ أن يشملها. في تلك الحاالت األول" و"الخيار الثاني
 تحدد اللغة العينة كـ "خيار".

الغرض من هذا الكتيب هو تزويد الصائغ بخيارات في هيكلة األحكام الدستورية. بما أن كل وضعية ما بعد النزاع 
يز عالقة الدستور وقابلية تطبيقية على سياق خاص. هي فريدة، يمكن للصائغ أن يغير بعض العناصر لتعز 

 الغرض من اللغة العينة هو فقط تقديم خيارات من دساتير مصدق عليها من أجل مساعدة صائغ الدستور.
يتضمن الكتيب أيضا ملحقين اثنين. يقدم الملحق األول قائمة لكل الدساتير المشار إليها في الحواشي ورابط إلى 

 اإلنترنت. ويقدم الملحق الثاني تصنيفا لكل اللغات العينة. مواقعها في شبكة
بدعم صائغي الدساتير في الوفاء بأدوارهم، وبناء على  (PILPGمجموعة القانون الدولي العام والسياسة )تلتزم 

 الطلب يمكنها أن تقدم مساعدة إضافية في النظر إلى أحكام ولغات خاصة.
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 : تمهيد ومبادئ أساسية0الفصل 
 

عادة ما تبدأ الدول دساتيرها بتمهيد وأحكام تلخص المبادئ العامة التي يقوم عليها الدستور. عادة ما يتضمن 
( يقرر 4( يشرح وسائل تحقيق المواطنة، و)3( يصف الهوية الوطنية، )2ح بسيادة الدولة، )( يصر 1التمهيد: )

 الرسوم واألعياد واللغات الرسمية.
 

 تحديد الدولة
يمكن للدستور أن يحدد نوع الحكومة، حدود الدولة التي تحكمها، والطريقة التي يمكن من خاللها تغيير 

يضا حكما يصرح باستقاللية وسيادة الدولة. مثل هذا التصريح يمكن أن . العديد من الدساتير تمل أ287الحدود

                                              
. بشكل مماثل 1انيا هي جمهورية برلمانية" الدستور األلباني، المادة على سبيل المثال، ينص الدستور األلباني على ما يلي" "ألب  287

ينص الدستور األريثيري على ما يلي: "تتكون أراضي أريثيريا من كل أقاليمها، بما في ذلك الجزر والمياه اإلقليمية والفضاء الجوي، 
مل جورجيا، البرتغال وباكستان. "يجب أن تحدد أراضي . أمثلة إضافية تش1المحددة بحود معترف بها". الدستور األريثيري، المادة 

. السالمة اإلقليمية لجورجيا وعدم قابلية خرق حدود الدولة، المعترف بها من المجتمع 1991ديسمبر   21دولة جورجيا اعتبارا من 
. يجب أن تتضمن 1(. "1)2المادة الدولي لألمم والمنظمات الدولية، يجب أن تؤكد من الدستور وقوانين جورجيا." الدستور الجورجي، 
. يجب أن يحدد القانون امتداد 2البرتغال المنطقة على اليابسة األوروبية المعرفة تاريخيا بالبرتغال، وأرخبيلي األعاصير وماديرا. 

خالل بتصحيح . من دون اإل3وحدود المياه اإلقليمية للبرتغال، منطقتها االقتصادية الحصرية وحقوقها في قاع البحر المجاور. 
الحدود، ال يجوز للدولة أن تتصرف في ملكية أي جزء من أراضي البرتغال أو حقوق السيادة التي تمارسها عليها." الدستور البرتغالي، 

هي  . يبين الدستور الباكستاني األقاليم واألراضي الباكستانية وينص على أن الدولة الباكستانية تشمل "الدول واألقاليم حسبما5المادة 
 (.2)1أو التي يمكن أن تكون مشمولة في باكستان، سواء باالنضمام أو خالفه.". الدستور الباكستاني، المادة 
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. يمكن أن 288يتضمن لغة تنص على أن سيدة الدولة غير قابلة للتصرف، غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتحويل
 .289ينص هذا الحكم أيضا على مصدر السيادة، والتي عادة ما يستمد ومن الشعب ويسند له

 دولةلغة عينة: هوية ال
 

 نوع الحكومة:
 )الدولة( هي )نوع الحكومة )مثال جمهورية برلمانية((.

 

 السيادة:
)الدولة( هي دولة مستقلة ذات سيادة. السيادة غير قابلة للتصرف، غير قابلة للقسمة وغير قابلة 

 للتحويل، وتستمد من شعب )دولة( وتسند إليه.
 

 الحدود:
 د(.حدود )دولة( هي )الوصف الجغرافي للحدو 

 يجوز تعديل الحدود فقط طبقا للقانون الدولي، بوسائل سليمة وباتفاق.
 

 سمو الدستور:
                                              

. " سيادة 2"سيادة جمهورية كرواتيا هي غير قابلة للتصرف، غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتحويل." الدستور الكرواتي، المادة   288
. "السيادة والسالمة 1قسمة، غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتحويل." دستور مقدونيا، المادة جمهورية مقدونيا هي غير قابلة لل

اإلقليمية لجمهورية كوسوفو هي سليمة وغير قابلة للتصرف وغير قابلة للقسمة ومحمية بكل الوسائل المنصوص عليها في هذا 
أفغانستان دولة جمهورية إسالمية، مستقلة، موحدة وغير قابلة . "يجب أن تكون 2الدستور وفي القانون. دستور كوسوفو، المادة 

. "الكويت هي دولة عربية، مستقلة وذات سيادة كاملة. وال يجوز التنازل على سيادتها وال على أي 1للقسمة." الدستور األفغاني، المادة 
ادته وال التنازل على أي جزء من أراضيه أو مياهه." . "ال يجوز لالتحاد التخلي على سي1جزء من أراضيها." الدستور الكويتي، المادة 

. "دولة مسلمة ذات سيادة، ملتزمة بوحدتها الوطنية وسالمتها اإلقليمية، تسعى مملكة المغرب 4دستور اإلمارات العربية المتحدة، المادة 
لدستور المغربي، التمهيد. "جمهورية اليمن هي إلى الحفاظ، من خالل وفرته وتنوعه، على هويته الوطنية الواحد وغير القابلة للقسمة. ا

دولة عربية، إسالمية وذات سيادة ومستقلة، وسالمتها غير قابلة للخرق، وال يجوز التنازل على أي جزء منها." الدستور اليمني، المادة 
 .2اضيها." الدستور القطري، المادة . "تمارس الدولة سيداتها على أراضيها وال يجوز لها التخلي على سيادتها وال على أي جزء من أر 1

هكذا لغة يمكن أن نجدها في دساتير أريثيريا، التفيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، كينيا، جنوب السودان والعراق. "في دولة أريثيريا،   289
تنسد سلطة السيادة لدولة  . "1تنسد سلطة السيادة إلى الشعب ويجب أن تمارس طبقا ألحكام هذا الدستور." دستور أريثيريا، المادة 

. "تستمد السلطة في جمهورية كرواتيا من الشعب وتنتمي إلى الشعب كمجتمع من 2التفيا إلى شعب التفيا." دستور التفيا، المادة 
المادة . "الشعب هو مصدر كل السلطة في الدولة ...." دستور جمهورية التشيك، 1مواطنين أحرار ومتساويين." دستور كرواتيا، المادة 

. كل السلطة السيادية تعود لشعب كينيا ويجب ممارستها 1" . 2. "تسند السيادة إلى الشعب ...." دستور جنوب السودان، المادة 2
. يجوز للشعب ممارسة سلطتها السيادية إما بشكل مباشر أو من خالل ممثليه المنتخبين ديمقراطيا." 2فقط طبقا لهذا الدستور. 

 .5. "القانون هو السائد. الشعب هو مصدر السلطة والشرعية....." الدستور العراقي، المادة 1لمادة الدستور الكيني، ا
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تتضمن بعض الدساتير حكما يؤكد أن الدستور هو القانون األسمى في البالد، وأية قوانين متضاربة مع الدستور 
من سن قوانين متضاربة مع  . تضمين هذا الحكم قد يمنع الحكومات اإلقليمية أو البلدية290لن يكون لها مفعول
 المبادئ الدستورية.

 
 لغة عينة: سمو الدستور

هذا الدستور هو القانون األسمى لـ )دولة(. أي قوانين متضاربة مع هذا الدستور يجب أن تكون 
 الغية. 

 
 الهوية الوطنية:

دة عادة ما تشمل حكما دول ما بعد النزاع ذات التركيبة السكانية المتنوعة التي تشمل مجموعات عرقية متعد
يصف الهوية الوطنية للدولة. في تعريف الهوية الوطنية، يمكن أن تعترف الدساتير بالتنوع العرقي في الدولة، 

لى وحدة مواطني الدولة  .291بينما تشير في نفس الوقت إلى القواسم المشتركة وا 
 

باط باألمة العربية في تمهيد دستورها. يمكن بعض الدول ما بعد النزاع ذات التواجد العربي الكبير تعترف باالرت
أن تشير الدول إلى مواطنيها كجزء من األمة العربي، وتعرف بالصفة العربية للدولة، أو تعترف بعضوية الدولة 

 .292في الجامعة العربية

                                              
على سبيل المثال، يصرح الدستور األرميني أن "يجب أن يكون لدستور الجمهورية القوة القانونية األسمى ويجب أن تنطبق معاييره   290

ل مماثل، ينص دستور زمبابوي على ما يلي: "هذا الدستور هو القانون األسمى . بشك6بشكل مباشر." الدستور األرميني، المادة 
ذا كان أي قانون آخر متضارب مع هذا الدستور يكون هذا القانون اآلخر الغيا إلى حد امتداد هذا التضارب." الدستور  لزيمبابوي، وا 

"هذا الدستور هو القانون األسمى للجمهورية؛ وأي قانون أو . تشمل أمثل أخرى جنوب أفريقيا وكينيا والعراق. 3الزيمبابوي، المادة 
. "أي قانون، 2تصرف متضارب معه يجب أن يكون الغيا، ويجب الوفاء بااللتزامات المفروضة منه." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

رب، وأي فعل أو إغفال مخالف لهذا بما في ذلك القانون العرفي، يكون متضاربا مع الدستور يعتبر الغيا إلى حد امتداد هذا التضا
. "أوال: هذا الدستور هو القانون البارز واألسمى في العراق ويجب أن يكون 2الدستور يعتبر غير قانوني." الدستور الكيني، المادة 

دساتير إقليمية ملزما في كل أجزاء العراق من دون استثناء. ثانيا: ال يجوز سن أي قانون متضارب مع هذا الدستور. أي نص في أي 
 .13أو أي نص قانوني آخر يتضارب مع هذا الدستور يجب اعتباره الغيا." الدستور العراقي، المادة 

"استقاللية الدولة وسالمة أراضيها، وكرامة الفرد، وحقوق اإلنسان والحريات، العدالة االجتماعية، النظام الدستوري، التعددية،   291
ي، التعايش الديني، باإلضافة إلى التعايش مع، وتفهم األلبانيين، لألقليات هي أسس هذه الدولة، التي الهوية الوطنية والموروث الوطن

. "فخورين بتنوعنا العرقي والثقافي والديني، وعازمين على العيش في 3يتوجب عليها احترامها وحمايتها." الدستور األلباني، المادة 
بلة للقسمة." الدستور الكيني، تمهيد. جنوب السودان "هي كيان متعدد األعراق، متعدد سالم ووحدة كأمة واحدة ذات سيادة وغير قا

 (.4)1الثقافات، متعدد اللغات، متعدد الديانات ومتعدد الجناس أين تتعايش هذه التنوعات بسالم." دستور جنوب السودان، المادة 
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 لغة عينة: الهوية الوطنية

 
دولة( إلى كل من يعيش فيها، )الدولة( هي دولة تتكون من العديد من العرقيات والجنسيات. تنتمي )ال

موحدة بتنوعها، تاريخها المشترك، الغرض والمصير، وملتزمة بالعمل مع بعض على ترقية الحكم الجيد 
 ورفاهية كل المواطنين.

 
 خياري بالنسبة للدول ذات التواجد العربي الكبير

 
 : تأكيد الصلة باألمة العربية0الخيار 
 تبر نفسها جزءا غير قابل للفصل من األمة العربية األكبر.األغلبية العربية في )الدولة( تع

 
 : االعتراف بالصفة العربية للدولة2الخيار 

 )الدولة( هي عربية في هويتها.
 

 : اإلقرار بالعضوية في الجامعة العربية3الخيار 
 )الدولة( هي عضو في الجامعة العربية وهي ملتزمة بميثاقها.

 
 تأثير الشريعة:

ر الدول المنتمي إليها سكان مسلمين ما إذا كانت ستضمن حكما دستوريا يشير إلى الشريعة يمكن أن تنظ
وعالقتها بالتشريع. الدول ذات أغلبية السكان من المسلمين ضمنت في الغالب حكما يحدد الشريعة كمصدر 

                                                                                                                                             
ستور الجزائري، التمهيد. ينص تمهيد الدستور اللبناني على أن ينص تمهيد الدستور الجزائري أن الدولة هي "أرض عربية." الد  292

لبنان هي "عربية في هويتها." الدستور اللبناني، التمهيد. ينص دستور العربية السعودية على أن الدولة هي "دولة عربية إسالمية ذات 
هي "عضو في الجامعة العربية وهي ملتزمة  . ينص الدستور العراقي على أن الدولة1سيادة." دستور العربية السعودية، المادة 

. "سلطنة عمان هي دولة مستقلة عربية إسالمية ذات سيادة كاملة...." الدستور العماني، المادة 3بميثاقها." الدستور العراقي، المادة 
لشقيقة." الدستور المغربي، . "لتعميق روابط الوحدة مع األمة العربية واإلسالمية، وتعزيز روابط األخوة والتضامن مع شعوبها ا1

سالمية ومستقلة وذات سيادة... تؤكد جمهورية اليمن التزامها ب....ميثاق الجامعة  التمهيد. "جمهورية اليمن هي دولة عربية وا 
. "جمهورية تونس هي جزء من المغرب العربي الكبير، كيان يسعى لتوحيده ضمن إطار 6، 1العربية." الدستور اليمني، المادتين 

(. "الجزائر هي أرض اإلسالم، جزء ال يتجزأ من المغرب 2112)خاضع للمراجعة في  2المصالح البينية." الدستور التونسي، المادة 
 العربي، أرض عربية ...." الدستور الجزائري، التمهيد.  
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ة بين الشريعة . يمكن أن تكون لغة التمهيد خاصة جدا فيما يخص العالق293أساسي للتشريع وكمصدر للقانون
 .294والقانون المحلي أو يمكن أن تكون أوسع ومن دون دقة

 
 لغة عينة: الشريعة

 
 : االرتباط الخاص بالشريعة0الخيار   

 اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة والشعب والشريعة هي المصدر األساسي للتشريع.   
 

 : إشارة غير دقيقة للشريعة2الخيار   
 ام للتشريعالشريعة هي مصدر إله  
 : إشارة واسعة للشريعة3الخيار   

 ستكون مبادئ الشريعة هي األساس للتشريع.  
 

 االلتزامات الدولية:
. عادة ما تصرح الدول بالتزامها بااللتزامات 295زاد االهتمام واالشتراك في العالقات الدولية في الدول ما بعد النزاع

ى ذلك، عادة ما تدين الدول ما بعد النزاع أو تعلن عن نيتها في . باإلضافة إل296والمعاهدات القانونية الدولية
 .297مكافحة اإلرهاب أو األنشطة السلبية األخرى

                                              
 (.2118) 47رنة نسرين أبيض، الشريعة، الدول المسلمة والتزامات معاهدة حقوق اإلنسان الدولية: دراسة مقا  293

على سبيل المثال، ينص دستور العربية السعودية على أن الشريعة كمصدر للقانون تستعمل جنبا إلى جنب مع تمهيد العدالة   294
. ينص الدستور العراقي على أن "اإلسالم هو الدينة الرسمية للدولة وهو 8والشورى والمساواة." دستور العربي السعودية، المادة 

ساسي للتشريع،" ويصرح أيضا أن "ال يجوز سن أي قوانين تتعارض مع األحكام المؤسسة لإلسالم." الدستور العراقي، المصدر األ
. "الديانة المقدسة لإلسالم هي ديانة جمهورية 3. "الشريعة اإلسالمية هي مصدر كل التشريعات." الدستور اليمني، المادة 2المادة 

أن يتعارض أي قانون مع مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي المقدس في أفغانستان." الدستور األفغاني، أفغانستان اإلسالمية.... ال يجوز 
 .3، 2المادتين 

مجل فيينا باإلنترنت حول القانون الدستوري الدولي  3آن بيترس، فقدان السمو: يفي القانون الدولي بالقانون الدستوري المحلي،   295
، فياياشري سريباتي، دور http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1559002(، متوفرة في: 2119) 171

 .(2118)ديسمبر  411مجلة قانون المجتمع الدولي  11األمم المتحدة في عمليات صنع الدستور لما بعد النزاع: رؤى توايل، 
ئ حسن الجوار" و "يحترم التزاماته الدولية". الدستور يقوم الدستور العراقي بذلك بشكل عام بالنص على أنه "يجب أن يراعي مباد  296

. بشكل أخص، "تؤكد اليمن تقيدها بميثاق األمم المتحدة، اإلعالم العالمي لحقوق اإلنسان، ميثاق الجامعة العربية، 8العراقي، المادة 
لدولة أن تحترم المواثيق الدولية وتنفيذ كل . "يجب على ا6ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بشكل عام." الدستور اليمني، المادة 

. "يجب على الدولة أن تراعي ميثاق األمم 6االتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكون طرفا فيها." الدستور القطري، المادة 
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 لغة عينة: االلتزامات الدولية

 
 تلتزم )الدولة( بمراعاة مبادئ حسن الجوار

 تلتزم )الدولة( بدعم التزاماتها تحت القانون الدولي.
الدولي / المعاهدة الخاصة(، ستسعى )الدولة( إلى محاربة ومكافحة اإلرهاب، طبقا اللتزاماتها تحت )القانون 

 والجريمة العبارة للحدود والتهديدات األخرى باألمن الدولي واإلقليمي. 
تلتزم )الدولة( بالحفاظ على السلم واألمن الدوليين من خالل االلتزام بميثاق األمم المتحدة، )المنظمة 

 العامة للقانون الدولي العرفي. اإلقليمية(، والمبادئ 
  

 المواطنة: 
( باإلشارة إلى أن المواطنين لهم 1تتطرق معظم دساتير ما بعد النزاع إلى المواطنة بإحدى الطريقتين التاليتين: )

. إذا اختارت الدولة التفصيل في 298( بوصف متطلبات المواطنة الخاصة2حقوق وواجبات المواطنة، أو )
في دستورها، يمكن أن يتضمن هذا المقطع الوسائل التي تؤهل األفراد للمواطنة. السبل المثالية  متطلبات المواطنة

                                                                                                                                             
إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان." المتحدة، االتفاقات بين الدول، باإلضافة إلى المعاهدات الدولية التي تنضم إليها أفغانستان، وا

. "كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في معاهدات ومواثيق ووثائق حقوق اإلنسان الدولية المصادق 7الدستور األفغاني، المادة 
بالسياسة عليها أو التي تنضم إليها جمهورية جنوب السودان يجب أن تكون جزءا ال يتجزأ من مشروع القانون هذا.... يجب القيام 

الخارجية بغية تحقيق ترقية التعاون الدولي، وخاصة ضمن عائلة األمم المتحدة، االتحاد األفريقي والمنظمات الدولية واإلقليمية 
األخرى، ألغراض تعزيز السلم واألمن الدوليين، احترام القانون الدولي، والمعاهدات وااللتزامات وتعزيز نظام اقتصادي عالمي عادل." 

 .43(، 3)9جنوب السودان، المادتين  دستور
نتاج واستعمال المواد السامة." الدستور   297 "يجب على الدولة أن تكافح ضد كل أنواع األنشطة اإلرهابية، زراعة وتهريب المخدران، وا 

راضيها من أن تكون . "يجب على الدولة أن تتولى محاربة اإلرهاب في كل أشكاله، وعليها أن تعمل على حماية أ7األفغاني، المادة 
 .7قاعدة أو سبيال أو حقل لألنشطة اإلرهابية." الدستور العراقي، المادة 

. إال أن 4(. الدستور الزيمبابوي، المادة 16ينص الدستور الزيمبابوي على المتطلبات الخاصة لكسب المواطنة )انظر الحاشية   298
( كل المواطنين هم )أ( لهم نفس الحقوق والمزايا 2ب أفريقية مشتركة. )( هناك مواطنة جنو 1دستور جنوب أفريقيا هو عام أكثر. ")

( يجب أن تنص التشريعات الوطنية على كسب 3والفوائد في المواطنة، و)ب( يخضعون بشكل متساوي لمهام ومسئوليات المواطنة، )
في ...حقوق ومزايا وفوائد المواطنة، خضوعا ( لكل مواطن الحق 1. ")3وفقدان واسترجاع المواطنة." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

. "لمواطني أفغانستان، رجاالت ونساء، نفس 12للحدود المنصوص عليها أو المسموح بها بهذا الدستور." الدستور الكيني، المادة 
 .22الحقوق والواجبات أمام القانون." الدستور األفغاني، المادة 
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لكسب المواطنة تتمثل في أن يكون الفرد مولودا في الدولة، لديه أحد الوالدين أو كليها كمواطنين، أو التجنس 
 .300زواج. تشمل بعض الدول أيضا أحكاما تتطرق إلى المواطنة من خالل ال299كمواطن

 
 لغة عينة: المواطنة

 
 : حقوق وواجبات المواطنة0الخيار 

كل مواطني )الدولة( يتساوون في حقوق ومزايا وفوائد المواطنة، ويخضعون بشكل متساوي لواجبات 
 ومسئوليات المواطنة.

 
 
 

 : متطلبات المواطنة2الخيار 
جنس كمواطن لـ )دولة(، يجب اعتباره أي شخص ولحد في )دولة(، ولد ألب يكون مواطنا في )دولة(، أو ت

 مواطنا لـ )دولة(.
 

 لغة عينة: الزواج
 

 : المواطنة من خالل الزواج0الخيار 
                                              

كان أو اعتبر، مباشرة قبل اليوم المحدد، مواطنا بالميالد، األصل أو التسجيل، هو ينص الدستور الزيمبابوي على أن "شخص   299
. ينص الدستور الكيني 74-4بذلك التاريخ وبعده مواطنا لزيمبابوي بالميالد، األصل أو التسجيل...." الدستور الزيمبابوي، المادتين 

ا كان في يوم ميالد الشخص، سواء كان الشخص مولودا في ( شخص هو مواطن بالميالد إذ1. )14أيضا على متطلبات مفصلة: "
( طفل موجود في كينيا يكون عمره، أو يبدو عمره، أقل من ثماني سنوات، وتكون 4كينيا أو ال، إما أبو أو أم الشخص مواطنا .... )

نيا لفترة متواصلة ال تقل عن سبع ( شخص كان مقيما قانونا في كي2. )15جنسية والدية غير معلومة، يعتبر مواطنا بالميالد .... 
( طفل ال يكون مواطنا، 3سنوات، والذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون البرلمان، يجوز له طلب التسجيل كمواطن. )

ر أن . في العراق، يحدد الدستو 15و 14ولكن يتم تبنيه من مواطن، له الحق في طلب التسجيل كمواطن." الدستور الكيني، المادتين 
المواطنة يمكن اكتسابها من أب أو أم عراقيين. "أوال: المواطنة العراقية هي حق لكل عراقي وهي أساس جنسيته. ثانيا: أي شخص 

 . 18يكون مولودا من أب عراقي أو من أم عراقية يجب اعتباره كعراقي." الدستور العراقي، المادة 
( شخص كان متزوجا 1. )15المواطنة من خالل الزواج أو فك رابطة الزواج.  ( ال تفقد3. )13ينص الدستور الكيني على أن "  300

. يسمح الدستور 15، 13بمواطنة لفترة ال تقل عن سبع سنوات له الحق في تقديم طلب ليسجل كمواطن." الدستور الكيني، المادتين 
ين الذين يعيشون ضمن التراب الوطني ويستوفون كل المكسيكي بالمواطنة من خالل تجنسي بالنسبة لـ "األجانب المتزوجين بالمكسيكي

 (.2)ب()31المتطلبات القانونية." الدستور المكسيكي، المادة 
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 شخص كان قد تزوج مع مواطن لفترة )س( سنوات له الحق في تقديم طلب للتسجيل كمواطن.
 

 العاصمة الرسمية للدولة، العلم النشيد الوطني، الرمز واألعياد الوطنية.
 

دد بعض الدساتير عاصمة الدولة وعلمها الرسمي ورمزها ونشيدها الوطني واألعياد الوطنية وفي بعض األحيان تح
. إذا 302. إال أن بعض الدساتير األخرى تنص بكل بساطة أن التشريع المستقبلي سيستكمل هذه المسائل301العملة

 .303ومباشرةكانت هكذا أحكام مفصلة في الدستور، فإن األوصاف هي نمطيا بسيطة 
 

 
 

 لغة عينة: عاصمة الدولية الرسمية، العلم والنشيد الوطنيين، والرمز واألعياد الوطنية
 
 

 : تحديد عاصمة الدولية الرسمية، العلم والنشيد الوطنيين، والرمز واألعياد الوطنية في الدستور:0الخيار 
 المدينة العاصمة لـ )دولة( هي )المدينة العاصمة(

 و )وصف العلم(العلم الوطني ه

                                              
. 15-12على سبيل المثال، يحدد دستور المالديف العيد الوطني والعملة والعصامية الوطنية ويصغ العلم. دستور المالديف المواد   301

ور العلم والختم الوطنيين، ويحدد أيضا النشيد الوطني والعاصمة الوطنية. دستور ميانمر بشكل مماثل ينص دستور ميانمر على ص
. على العكس من ذلك، يحدد الدستور األفغاني العاصمة والنشيد الوطني ويصف العلم الوطني والعالمة المميزة، 441-437المواد 

 .21-19فغاني المواد تاركا تنظيم العلم والعالمات المميزة إلى القانون. الدستور األ
على سبيل المثال، في قطر، "ينص القانون على شكل تصميم علم الدولة وشعارها وأوسمة االستحقاق والعالمات المميزة وكلمات   302

( 5"). 4، 3النشيد الوطني. ينص القانون على المنظومة المالية والمصرفية للدولة ويحدد عملتها الرسمية." الدستور القطري، المادتين 
التفاصيل المتعلقة برمز الدولة وعلمها الوطني وختم الدولة والنشيد الوطني واستعماالتها سيتم النص عليها في القانون." الدستور 

 .9السلوفاكي، المادة 
برأسين  ( ختم جمهورية ألبانيا يتضمن درع أحمر به نسر3( العلم الوطني أحمر اللون مع نسر برأسين سوداوين في الوسط. )2")  303

( العيد 5( النشيد الوطني هو "متحدين حول علمنا. )4سوداوين في الوسط. في أعلى الدرع، بلون ذهبي، توجد خوذة سكاندربيرغ. )
( شكل وأبعاد الرموز الوطنية، 7( المدينة العاصمة لجمهورية ألبانيا هي تيرانا. )6نوفمبر. ) 28الوطني لجمهورية ألبانيا هو يوم العلم 

( النشيد الوطني هو "ال كونغوليز" 1. ")14ونص النشيد الوطني واستعماالتها يجب تنظيمها قانونا." الدستور األلباني، المادة  محتوى
( اللغة 4( ختم الدولة وشعار النبالة للجمهورية سيتم تحدديهما وفقا للقانون. )3التقدم". ) –العمل  –( شعار الجمهورية هو "الوحدة 2)

( عاصمة جمهورية الكونغو هي برازافيل." دستور 6( اللغات الوطنية الوظيفية هي لينغاال ومونوكوتوبا. )5لفرنسية. )الرسمية هي ا
 .3جمهورية الكونغو، المادة 
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 )ختم/رمز( )دولة( هو )وصف الختم/الرمز(
 النشيد الوطني لـ )دولة( هو )مقطع من النشيد الوطني(

 العيد )األعياد( الوطنية لـ )دولة( هي )عنوان وتاريخ األعياد الوطنية(
 

ز واألعياد الوطنية عاصمة الدولية الرسمية، العلم والنشيد الوطنيين، والرمل ترك التحديدات الخاصة: 2الخيار 
 :للقانون

تحديد المدينة العاصمة، األعياد الوطنية، شكل وأبعاد العلم والرموز الوطنية، محتوى ونص النشيد الوطني، 
 واستعماالتها يجب تنظيمها وفقا للقانون.

 
 لغة الدولة الرسمية:

سمية قد يكون مهما للحفاظ على في الدول ما بعد النزاع، قرار تحديد لغة واحدة أو أكثر كلغات الدولة الر 
. إال أنه في دول يتم 304االستقرار. في دول تسود فيها لغة واحدة يمكن أن تنص الدساتير على لغة رسمية واحدة

التحدث فيها بعدد من اللغات قد يؤدي االعتراف الدستوري بلغة رسمية إلى احتكاك أو نزاع بسبب الشعور 
. في هكذا حاالت، عادة ما تعترف الدول بلغة رسمية 305ن بلغة غير رسميةبالتهميش من األفراد الذين يتحدثو 

، أو تعترف بالمساواة بين 307، في الوقت الذي تنص فيه على حمايات الستعمال لغات أخرى306واحدة أو أكثر
 .308كل اللغات

                                              
( الدولة التركية، بأراضيها وأمتها، هي كيان غير قابل للقسمة، لغتها 1على سبيل المثال، ينص الدستور التركي على ما يلي ")  304
. اللغة الرسمية لجمهورية 1. بشكل مماثل، ينص الدستور األلباني على ما يلي "3سمية هي التركيبة." الدستور التركي، المادة الر 

، وينص الدستور المالديفي على ما يلي "اللغة الوطنية للمالديف هي الديفيهي" 14ألبانيا هي األلبانية" الدستور األلباني، المادة 
 .11المادة  الدستور المالديفي،

 26درو ميشام، اللغة، النزاع واألمن، تقرير لمؤتمر عقد في مركز األمير الوليد ابن طالل للدراسات اإلسالمية، جامعة كامبريدج   305
 (، متوفر في: 2111)أبريل 

http://www.cis.cam.ac.uk/Language℅20Conglict℅20&℅20Security℅20Report.pdf 
( اعترافا باالستعمال المنقوص تاريخيا وحالة اللغات األصلية لشعبنا، 2قيا بأحد عشر لغة رسمية: ")يعترف دستور جنوب أفري  306

يجابية لتطوير حالة واستعمال هذه اللغات.' دستور جنوب أفريقيا، المادة   .6يجب على الدولة اتخاذ إجراءات عملية وا 
( اللغات الوطنية الوظيفية هي 5( اللغة الرسمية هي الفرنسية. )4ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي ")  307

( اللغات الرسمية 2( اللغة الوطنية للجمهورية هي الكيسواحيلي. )1. ")3لينغاال ومونوكوتوبا." دستور جمهورية الكونغو، المادة 
شاركة في الحياة الثقافية، الختيار الشخص. ( لكل شخص الحق في استعمال اللغة، والم1للجمهورية هي الكيسواحيلي واإلنجليزية. )

( شخص ينتمي إلى مجتمع ثقافي أو لغوي له الحق، مع األعضاء اآلخرين لهذا المجتمع، )أ( التمتع بثقافة الشخص واستعمال لغة 2)
المدني." دستور كينيان الشخص، أو )ب( تشكيل، االلتحاق والمحافظة على الجمعيات الثقافية واللغوية واألجهزة األخرى من المجتمع 

. يحدد دستوري العراق وأفغانستان اللغات الرسمية وينصان على الحمايات الخاصة. ينص الدستور العراقي على ما 44، 7المادتين 
لتركمانية، يلي: "أوال: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتين الرسميتين للعراق. حق العراقيين في تعليم أبنائهم بلغتهم األم مثل ا
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 لغة عينة: اللغة الرسمية للدولة

 
 : النص على لغة رسمية واحدة أو أكثر:0الخيار 

 ون )اللغة )اللغات(( اللغة )أو اللغات( الرسمية للدولة.يجب أن تك
 

 : النص على لغة )أو لغات( رسمية، ولكن حماية كل اللغات:3الخيار 
يجب أن تكون )اللغة )اللغات(( هي اللغة )أو اللغات( الرسمية للدولة، ولكن تضمن حماية كل اللغات في 

 بنائهم بلغتهم األم.)الدولة(، ومواطني )دولة( لهم الحق في تعليم أ
 

                                                                                                                                             
السريانية، واألرمينية يجب أن يتم تأمينه في المؤسسات التعليمية الحكومية طبقا للتوجيهات التعليمية، أو في أي لغة أخرى في 
مؤسسات تعليمية خاصة. ثانيا: نطاق العبارة "لغة رسمية" ووسائل تطبيق أحكام هذه المادة يجب أن يحدد من القانون وأن يشمل: أ. 

يدة الرسمية، باللغتين، ب. الحديث والحوار والتعبير في الميادين الرسمية، مثل مجلس الممثلين، مجلس الوزراء، المحاكم، نشر الجر 
والمؤتمرات الرسمية في أي واحدة من اللغتين، ج. االعتراف ونشر الوثائق والمراسالت الرسمية باللغتين، د. فتح المدارس التي تدرس 

ات التعليمية، ه. استعمال كلتا اللغتين في أي مسألة مرتبطة بمبدأ المساواة مثل العمالت الورقية وجوازات السفر اللغتين، طبقا للتوجيه
 واألختام. ثالثا: يجب على المؤسسات والوكاالت الفدرالية والرسمية في منطقة كردستان استعمال كلتا اللغتين. رابعا: اللغة التركمانية

ين رسميتين أخرى في الوحدات اإلدارية التي تشكل كثافة فيها. خامسا: يجوز لكل منطقة أو محافظة اعتماد واللغة السريانية هما لغت
. "من بين 4أي لغة محلية أخرى كلغة رسمية إضافية إذا قررت أغلبية السكان كذلك في استفتاء عام." الدستور العراقي، المادة 

وشي، الباشاي، النوريستاني، الباميري واللغات الحالية األخرى في البالد، يجب أن تكون الباشتو، الداري، األوزبكي، التركماني، البال
 الباشتو والداري اللغتين الرسميتين للدولة. في المناطق التي تتحدث فيها األغلبية بأي من اللغات األوزبكية، التركمانية، البالوشية،

المشار إليها آنفا يجب أن تكون اللغة الرسمية الثالثة، باإلضافة إلى الباشتو والداري، الباشاي، النوريستانية، الباميرية، فأي من اللغات 
ويجب تنظيم استعمالها من القانون. يجب على الدولة أن تصمم وتطبق برامج فعالة لتعزيز وتطوير كل اللغات في أفغانستان. يجب 

عات الصحفية ووسائل اإلعالم. يجب المحافظة على المصطلحات أن يكون استعمال كل اللغات الحالية في البالد حرا في المطبو 
 .16واالستعمال األكاديمي واإلداري الوطني في البالد." الدستور األفغاني، المادة 

 .4يعترف الدستور األريثيري بـ "ضمان المساواة لكل اللغات األريثيرية." الدستور األريثيري، المادة   308
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 السلطة وتفويض: اختيار هيكل الدولة 2الفصل 

 
غالبا ما تقوم الدول لما بعد النزاع بإعادة هيكلة الدولة وتطوير نظام جديد لتفويض السلطات. تسعى هذه النظم 

العوامل يجب  الجديد إلى عكس قيم حالة ما بعد النزاع، استرجاع االستقرار ومنح نزاعات مستقبلية. هناك بعض
على الدولة أخذها بعين االعتبار عند تقرير نوع هيكل الدولة الذي يفي بحاجيات الشعب بشكل أفضل. يمكن 
لصائغي الدستور أن يأخذوا بعين االعتبار، من بين أمور أخرى، سبب النزاع، الوضعية األخيرة للمناطق المتأثرة 

 لة الجديدة.بالنزاع، حقوق اإلنسان وعوامل أخرى خاصة بالدو 
 

تختار معظم الدول هيكل مركزوي أو فدرالي. في الدولة المركزية، تكون السلطة ممركزة ضمن حكومة مركزية، 
مع سلطات محلية تملك الصالحيات على مسائل ذات أهمية محلية. في دولة فدرالية، تمنح السلطات إلى 

صة للحكومة المركزية. تعتبر الهياكل الموحدة مستويات إقليمية ومحلية للحكومة، مع سلطات حكم رئيسية مخص
والفدرالية مرنة بذاتها، ويمكن تصميمها لتفي بحاجيات الدولة. في حاالت نادرة، تختار الدول إنشاء اتحاد 
كونفيدرالي. تتألف االتحادات الكونفيدرالية من دول أو كيانات يوحدها غرض مشترك، مع سلطات حكم محدودة 

الكونفدرالي. بما أن سلطات الحكم على المستوى الكونفدرالي هي محدودة، تتجه االتحادات  على مستوى االتحاد
 الكونفيدرالية إلى كونها أشكال حكم أقل استقرارا.

 
عندما تختار الدول هيكال، عادة ما تحدد السلطات المخصصة للحكومة المركزية والسلطات الممنوحة إلى 

مثلما هو الحالة بالنسبة لهيكل الدولة، فإن تخصيص السلطات بين الدولة الحكومات اإلقليمية أو المحلية. 
والحكومات اإلقليمية أو المحلية هو فريد لكل دولة، وعادة ما تعترف باالعتبارات اإلقليمية أو التاريخية. في 

( 1مسائل تمل: ) تطوير األحكام الدستورية التي تتطرق إلى تفويض السلطات، عادة ما تأخذ الدول بعين االعتبار
( كيفية توزيع السلطات بين 3( ما إذا كانت تفوض السلطة تناظريا أو غير تناظريا، )2تحديد أراضي األقاليم، )

( إمكانية تزويد 5( إجراءات تمكين السلطات اإلقليمية بتحمل سلطاتها مع الزمن، )4الدولة واألقاليم الحكومية، )
( وسائل تعزيز التعاون بين 6أو تشريع لتحقيق انسجام القوانين اإلقليمية، )الدولة بسلطة تطوير تشريع إطاري و/

( القيود على التعديالت الدستورية المتعلق بهيكل 8( آليات تسوية النزاعات، و)7الدولة والحكومات اإلقليمية، )
 الدولة.

 
 الدولة المركزية:
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. يمكن للحكومة المركزية فك المركزية أو 309ركزيتركز الدول المركزية سلطات الحكومة في كيان حكومة مفرد وم
. إال أنه في معظم األحيان، تحتفظ الحكومة المركزية 310انتداب صالحيات إلى وحدات إدارية إقليمية أو محلية

. تطوير الوحدات اإلدارية 311بالصالحية النهائية في تحديد مجال هذه السلطات، أو إلغائها كلها مع بعض
. إال 312يتيح للحكومة المركزية تصميم إدارة السياسات حسب مناطق جغرافية أو ثقافية خاصةاإلقليمية والمحلية 

 .313أن الحكومات اإلقليمية أو المحلية لن يتم تمثيلها في الحكومة المركزية
 

 لغة عينة: الدولة المركزية
 

 )الدولة(، مع أراضيها وأمتها، هي دولة مركزية.
 

 االتحادات )الفدراليات(:
س الدول المركزية، للنظم الفدرالية على األقل مستويين اثنين من الحكومة، حكومة مركزية وحكومات على عك
. يتم وضع طبقات الحكومة أوال من خالل أحكام دستورية، بالرغم من أن الدساتير يمكنها أيضا النص 314إقليمية

ية واإلقليمية في سلطة الحكم، . تشترك الحكومات المركز 315على تغيير المنظومة بوسائل أخرى مثل التشريع
. 316ونمطيا تملك كل واحد الصالحية على مسائل مختلفة، ويتم تمثيل الحكومات اإلقليمية على المستوى المركزي

تختلف النظم الفدرالية كثيرا في طرقها لتوزيع السلطة السياسية، وبالتالي يمكن تكييفها حسب حاجيات كل 
 .317دولة
 

 
 

 راليةلغة عينة: الدولة الفد
 

                                              
 (.1995) 184سات مقارنة: طريقة مؤسساتية وعبر وطنية. غريغوري أس. ماهلر، سيا  309

 (.2119)يونيو  9الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   310
 (1995) 31غريغوري أس. ماهلر، سياسات مقارنة: طريقة مؤسساتية وعبر وطنية.   311

 (.2119)يونيو  11-9ا برمجة فك المركزية الديمقراطية، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتب  312
 (.2119)يونيو  19الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   313

 (.1999) 8رونالد واتس، مقارنة النظم الفدرالية   314
 (2116) 177لمؤسساتي إدوارد شنايدر، صياغة الديمقراطيات الدستورية: سياسات التصميم ا  315

 (2119)يونيو  19الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   316
 (.2119)يونيو  19الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   317
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 )الدولة( هي دولة فدرالية
 

 االتحادات الكونفيدرالية:
توجد االتحادات الكونفيدرالية عندما تتحد دولتين أو أكثر موجودتين في السابق لتشكل حكومة مشتركة ألغراض 
محدودة، محدد دستوريا. في هذا السيناريو، تنشئ حكومات دولة ذات سيادة حكومة مركزية، ولكن تخصص باقي 

سلطة إلى حكومات الدولة. كل حكومة دولة لها دستورها الخاص، وقوانينها ومؤسساتها الحكومية. تتعايش هذه ال
الدول تحت دستور كونفيدرالي وبرلمان كونفيدرالي وتبرم مواثيق أو عقود مع دول أخرى ذات سيادة كوحدة 

. تتجه االتحادات 319ألعضاء. يمكن تكييف وظائف اتحاد كونفيدرالي طبقا لحاجيات الدول ا318مشتركة
 .320الكونفدرالية إلى أن تكون غير مستقرة وقد تعمل كمرحلة في عملية تجاه االستقالل الكامل لألطراف

 
 لغة عينة: االتحاد الكونفيدرالي

 
دولة )االتحاد الكونفيدرالي( هي اتحاد من )أسماء الدول المتحدة(. يجب أن يكون لـ )االتحاد الكونفيدرالي( 

ه الخاص، ومؤسساته الحكومية. كل السلطات غير المخصصة خصيصا إلى الحكومة المركزية يجب أن دستور 
 تخصص إلى الدول.

 
 تفويض السلطات:

بعد اختيار هيكل الدولة، عادة ما تدرس الدولة النظام المالئم لتفويض السلطات. كما هو الشأن بالنسبة لهيكل 
بشكل مرن وفقا لحاجيات الدولة من أجل تعزيز االستقرار والحكم  الدولة، يمكن تكييف نظام تفويض السلطات

                                              
قترحت خطة عنان فدرالية من دولتين، دولة قبرص اليونانية ودولة هذا النوع من الترتيب تم اقتراحه لقبرص في خطة عنان. ا  318

قبرص التركية، متحدتين مع بعض بجهاز حكومي فدرالي أدنى. تأثر هذا النموذج بالكونفدرالية السويسرية أين يملك الشعب السويسري 
. في هذا التكييف، سيكون 1976ديسمبر  17ؤرخ حقوقا واسعة في التقرير المشترك، بسبب القانون الفدرالي حول الحقوق السياسية الم

لقبرص الموحدة دستورها الخاص وعلمها ونشيدها الوطني ويكون للقبارصة اليونانيين والقبارصة األتراك تمثيال مضمونا سواء متساويا 
 أو حسب عدد السكان في المؤسسات الفدرالية.

ألسود كانت مؤسسة على المساواة بين الدولتين العضو، دولة صربيا ودولة سبيل المثال، الدولة السابقة التحاد صربيا والجبل ا  319
الجبل األسود. إال أن الجهاز الحكومي المشترك كان ضعيفا. كانت صالحيات البرلمان المشترك مقتصرة على تنفيذ المعاهدات 

طنية. عالوة على ذلك، كانت الدولتين العضو قادرة الدولية، ومسائل الدفاع، الحدود، الهجرة واللجوء السياسي، الميزانية والرموز الو 
بشكل مستقل أن تصبح عضوا في المنظمات الدولية )أين ال تتوقف العضوية على الشخصية الدولية(. باإلضافة إلى ذلك، كانت 

 و مع الدولة العضو األخرى.الدولتين العضو قادرتين على إبرام اتفاقات دولية، طالما ال تكون االتفاقات متضاربة مع مصالح االتحاد أ
في دولة اتحاد صربيا والجبل األسود، نص الدستور بصراحة أنه بعد ثالث سنوات يجوز ألي من الدولتين إجراء استفتاء لحل   320

 .مارس الجبل األسود هذا الحق وأصبح دولة مستقلة بعد االستفتاء الناجح لصالح االستقالل 2116االتحاد الكونفيدرالي. في مايو 
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الفعال. كخطوة أولية، قد تجري الدول ترسيما أو إعادة رسم حدود األقاليم. في اختيار السلطات المزمع تفويضها 
مة ( السلطات التي ستتم ممارستها من الحكو 1وعملية تفويض السلطات عادة ما تعتبر دول ما بعد النزاع: )

( وضع عملية 3( ما إذا كانت ستفوض السلطات بشكل ال تناظري؛ )2المركزية و/أو الحكومات اإلقليمية؛ )
( ما إذا كانت ستمنح الحكومة المركزية سلطة 4لتمكين الحكومات اإلقليمية من تحمل السلطات مع الوقت؛ )

نت ستنشئ مؤسسات لتعزيز التعاون بين ( ما إذا كا5إصدار التشريع اإلطاري النسجام القوانين اإلقليمية؛ )
( أي قيود 7( طرق حل النزاعات بين مستويين من الحكومة؛ و)6الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية؛ )

 ضرورية على التعديالت الدستورية وتغيير العالقة األساسية بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية.
 

 ترسيم األقاليم
لة، قد يكون ضروريا تحديد عدد األقاليم التي تشكل الدولة، باإلضافة إلى المعايير المزمع في هيكلة الدو 

استعمالها في ترسيم حدودها. في الحاالت التي توجد فيها أقسام األقاليم مسبقا، يمكن للدول أن تحتفظ بهذه 
ترسيم األقاليم، عادة ما تختار التقسيمات، بشكل خاص إذا كان تغييرها يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة. عند 

. على 321الدول معايير مثل الجغرافيا والنشاط االقتصادي أو معايير معتمدة على الهوية مثل العرق، اللغة والديانة
سبيل المثال، معظم الدول الفدرالية تنشئ أقاليم على أساس معايير تتعلق بالهوية الجغرافية أو هوية المجموعة، 

 . 322واالقتصاد قد تصبح مسائل نزاعبما أن الجغرافيا 
. 323يمكن أن تشمل الدساتير قائمة من األقاليم المشكلة للدولة، ولكن نمطيا ال تشمل المعايير المستعملة لتحديدها
 في الحاالت التي تكون فيها األقاليم مدرجة في الدستور، يكون تعديل دستوري ضروري لتغيير تلك الحدود.

 
 يملغة عينة: ترسيم األقال

                                              
يجب أن تؤسس المجالس الحكومية المحلية وفقا للقانون أخذا بعين االعتبار ومن دون أن تقتصر على المعايير التالية: )أ( حجم   321

اإلقليم؛ )ب( السكان؛ )ج( النشاط االقتصادي؛ )د( المصلحة المشتركة للمجتمعات؛ و)ه( المالئمة والفعالية اإلدارية." دستور جنوب 
(. 'عدد، مساحة، أقسام والمنظمات اإلقليمية ذات العالقة باإلضافة إلى عدد المقار يجب تنظيمه على أساس 4) 165ة السودان، الماد

 .136السكان؛ الظروف االجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إلى الموقع الجغرافي." الدستور األفغاني، المادة 
النفصال: من الفدرالية الكالسيكية إلى فدرالية ما بعد النزاع، القانون الدستوري سوجيت شودري وناتان هيوم، الفيدرالية، التفويض وا  322

 (.2111) 57-356المقارن 
"االتحاد هو مقسم ومكون من سبعة مناطق، سبعة واليات وأراضي االتحاد على النحو التالي: )أ( والية كاشين، )ب( والية كاية،   323

نطقة ساغينغ، )و( منطقة تانينثايي، )ز( منطقة باغو، )ح( منطقة ماغواي، )ط( منطقة )ج( والية كايينن )د( والية شين، )ه( م
مانداالي، )ي( والية مون، )ك( والية راخين، )ل( منطقة يانغون، )م( والية شان، )ن( منطقة أييياوادي، و)ق( أراضي االتحاد. دستور 

( )الملحق 1)6انه المفوضة إليها السلطات. الدستور الجيني المادة . ينص الدستور الكيني أيضا على قائمة بلد49ميانمر، المادة 
. كما يبين الدستوران اإليطالي 1األول(. يبين الدستور الباكستاني األراضي الباكستانية في المادة األولى. الدستور الباكستاني، المادة 

 .133ستور األوكراني المادة ، الد131واألوكراني  أيضا أراضي الدولتين. الدستور اإليطالي، المادة 
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 أقاليم )دولة( هي: )قائمة األقاليم( 

 
 توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية

 
( 1بغض النظر عن هيكل الدولة المختار، تتضمن العديد من دساتير ما بعد النزاع أحكاما تصف بصراحة: )

فظ بها الحكومة المركزية ولكن يمكن ( السلطات التي تحت2السلطات التي تمارسها الحكومة المركزية حصريا؛ )
( 4( السلطات التي تمارسها الحكومات اإلقليمية حصريا، و)3االشتراك فيها أو تحملها من حكومات إقليمية، )

 السلطات غير مسندة خصيصا إلى الحكومات المركزية أو اإلقليمية.
 

 السلطات التي تمارسها الحكومة المركزية حصريا:
توجد فيه صيغة محددة لتخصيص السلطات بين الحكومات المركزية واإلقليمية، نمطيا تمارس في الوقت الذي ال 

الحكومة المركزية سلطة حصرية على الشئون الخارجية والخدمات المسلحة واألمن الوطني والسياسة النقدية 
دارة الديون والهجرة والتجنس  دارة االقتصاد الوطنيوالجمارك والضرائب واالتصاالت والنقل بين األقاليم وا   .324وا 

 
 

 
 

 لغة عينة: السلطات الحصرية للحكومة المركزية
 

يجب أن يكون للحكومة المركزية لـ )دولة( الحكم الحصري على المسائل المتعلقة بـ: )الشئون الخارجية، 
 الخدمات المسلحة واألمن الوطني، الهجرة والتجنس، االتصاالت، النقل، التجارة الخارجية(.

 
 لطات التي تمارسها الحكومات اإلقليمية حصريا:الس

بشكل مماثل للسلطات المخصصة للحكومة المركزية، ال توجد صيغة محددة لتخصيص السلطات إلى الحكومات 
اإلقليمية. إال أنه نمطيا تمنح الحكومات اإلقليمية سلطات لضمان الحكم الفعال وتقديم الخدمات ضمن أقاليمها. 

                                              
( واتفاق السالم بوغانفيل 1995تخصص هذه السلطات إلى الحكومة المركزية في االتفاقات التالية: دستور البوسنة والهرسك )  324
 ، الدستور117، الدستور اإليطالي، المادة 111، الدستور العراقي، المادة 21(. انظر أيضا الدستور البرازيلي، المادة 2111)

 .1الماليزي، الملحق التاسع، القائمة 
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ل التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، وسلطات الشرطة، والضرائب المحلية والنقل هكذا سلطات قد تشم
دارتها يتم منحها أيضا لألقاليم نتاجها وا   .325اإلقليمي. اإلشراف على استخراج الموارد الطبيعية وا 

 
 لغة عينة: السلطات الحصرية للحكومات اإلقليمية

 
ة( بالتحكم الحصري للمسائل المتعلقة بـ: )التعليم، الرعاية يجب أن تحتفظ الحكومات اإلقليمية لـ )الدول

 االجتماعية، الصحة، سلطات الشرطة، الضرائب المحلية، النقل اإلقليمي والموارد الطبيعية(.
 

 السلطات المحتفظ بها من الحكومة المركزية والتي تقتسمها مع الحكومات اإلقليمية:
قليمية سلطات في مجاالت لها أثر إقليمية وعلى امتداد الدولة. هذا عادة ما تقتسم الحكومات المركزية واإل

االقتسام للسلطة يعزز فعالية الحكم اإلقليمي في الوقت التي يعترف فيه بالحاالت التي يكون فيها اشتراك الحكومة 
، والتعليم، المركزية ضروريا. تشمل هذه المجاالت: الضرائب، وسياسة البيئة، والصحة، والرعاية االجتماعية

دارة الشرطة والسجون، والموارد الطبيعية  .326واإلسكان، والنقل وتشريعات حركة المرور، وا 
 
 

 لغة عينة: السلطات المشتركة
 

يجب أن تمارس الحكومة المركزية لـ )دولة( صالحيات مشتركة مع الحكومات اإلقليمية على المسائل 
عليم، اإلسكان، النقل وتشريعات حركة المرور، إدارة المتعلقة بـ )الصحة، الرعاية االجتماعية، الت

 الشرطة والسجون، والموارد الطبيعية(.
 

 السلطات الغير مسندة خصيصا:
باإلضافة إلى تفصيل ما هي السلطات المنتدبة إلى الحكومات المركزية واإلقليمية، تحدد العديد من دساتير ما بعد 

محددة في الدستور تقع تحت دائرة اختصاص الحكومات المركزية أو النزاع أيضا ما إذا كانت السلطات غير ال

                                              
(. انظر أيضا الدستور 2111تخصص هذه السلطات إلى الحكومات اإلقليمية في االتفاقات التالية: اتفاق السلم لبوغانفيل )  325

 .2، الدستور الماليزي، الملحق التاسع، القائمة 4، الدستور العراقي، المقطع 25البرازيلي، المادة 
؛ الدستور العراقي، المادتين 24-23ر البرازيل والعراق وماليزيا الصالحيات المشتركة. الدستور البرازيلي، المادتين تبين دساتي  326
 .3، الدستور الماليزي، الملحق التاسع، القائمة 117؛ الدستور اإليطالي، المادة 114، 112
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. يسهل هذا االضطالع الفعال بهكذا سلطات ويمنح توضيحات لمسئولي الحكومة الذين تقع على 327اإلقليمية
 عاتقهم ممارستها. 

 
 لغة عينة: السلطات غير المسندة خصيصا

 
 : السلطات المتبقية إلى الحكومة المركزية:0الخيار 

 كل السلطات غير المسندة بصراحة في هذا الدستور يجب أن تقع ضمن دائرة اختصاص الحكومة المركزية.
 

 : السلطات المتبقية إلى الحكومات اإلقليمية:2الخيار 
 كل السلطات غير المسندة بصراحة في هذا الدستور يجب أن تقع ضمن دائرة اختصاص الحكومات اإلقليمية.

 
 
 
 

 سلطاتخالصة: توزيع ال
السلطات المحتفظ بها من الحكومة 

 المركزية
السلطات المحتفظ بها من 

 الحكومات اإلقليمية 
السلطات المشترين بين  الحكومة 

 المركزية والحكومات اإلقليمية
x الشئون الخارجية 

x  الخدمات المسلحة واألمن
 الوطني

x السياسة النقدية 

x الجمارك والضرائب 

x االتصاالت والنقل 

x ونإدارة الدي 

x الهجرة والتجنس 

x التعليم 

x الرعاية االجتماعية 

x الصحة 

x سلطات الشرطة 

x الضرائب المحلية 

x النقل اإلقليمي 

x الموارد الطبيعية 

x الصحة 

x الرعاية االجتماعية 

x التعليم 

x اإلسكان 

x تشريعات النقل وحركة المرور 

x إدارة الشرطة والسجون 

x الموارد الطبيعية 

                                              
تعود لسلطات المناطق والحكومات غير المنظمة في منطقة  "كل السلطات غير المحددة في السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية  327

ما. فيما يتعلق بالسلطات األخرى المشتركة بين الحكومة الفدرالية والحكومة اإلقليمية، يجب إعطاء األولوية إلى قانون المناطق 
لطة تشريعية حصرية فيما يتعلق بأي . "للمناطق س115والحكومات غير المنظمة في منطقة في حالة نزاع". الدستور العراقي، المادة 

 .117مسائل غير مسندة بصراحة إلى قانون الدولة." الدستور اإليطالي، المادة 
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x التجارية الدولية 
 

 للسلطات التفويض الال تناظري
يمكن للدول ما بعد النزاع تفويض سلطات إضافية إلى منطقة خاصة أو إقليم خاص اعترافا بحاجة المنطقة إلى 
االستقالل الذاتي أو سلطات الحكم الذاتي. في الدول المركزية، مثل هذا التفويض يمكن أن يتخذ شكل ترتيبات 

لمنطقة أو إقليم التحكم في شئونها، ونمطيا هي ال تؤثر  . تمنح ترتيبات الحكم الذاتي328خاصة لالستقالل الذاتي
في مشاركة المنطقة في المؤسسات الوطنية. في الدول الفدرالية، يمكن أن تمنح األقاليم مستويات مختلفة من 

. هكذا سلطات قد تشمل السياسات الثقافية أو التعليمية، مسائل تتعلق بتنمية 329السلطات لتعزيز استقاللها الذاتي
 الموارد االقتصادية أو الطبيعية، عالقات دولية محدودة، والمزيد من التمثيل في الحكومة المركزية.

 
( منح الكيان جمعية محلية قادرة على التشريع في كل المسائل 1خيارات تغيير درجة االستقالل الذاتي تشمل: )

( 3؛ و)330ة بفروع تشريعية وتنفيذية وقضائية( منح الكيان حكومتها الذاتية الخاص2المتعلقة بالشئون المحلية؛ )
 منح المنطقة بعض السلطات خالل الفترة االنتقالية قبل تحديد الوضع النهائي للمنطقة.

 
 لغة عينة: تفويض السلطات الال تناظري

 
 لـ )أقاليم( أشكال وشروط خاصة للحكم الذاتي بناء على التشريعات الخاصة المعتمدة من القانون الدستوري.

 يجب على محكمة )اإلقليم( اعتماد القرارات الالزمة للتنفيذ في )اإلقليم(.
 يجب أن تكون المسائل التالية تحت سلطة )اإلقليم(: )قائمة المسائل(.

                                              
 .11على سبيل المثال، جمهورية القرم المستقلة ذاتيا ضمن الدولة المركزية ألوكرانيا. الدستور األوكراني، الباب   328

قليم الباسك أكثر سلطات بالمقارنة مع على سبيل المثال، في إسبانيا تملك "المجت  329 معات التاريخية" مثل نافارا، كاتالونيا وا 
المجتمعات األخرى المستقلة ذاتيا، من جهة للتعامل مع تميزها ولتسكين النزعات القومية، ومن جهة أخرى مراعاة لالمتيازات الممنوحة 

ماثل، إليطاليا عدد من المناطق واألقاليم باستقالل ذاتي ال تناظري. سابقا عبر التاريخ. الدستور اإلسباني، الفصل الثالث. بشكل م
. من خالل الدستور الماليزي، منحت مناطق صباح وصاراواك استقالل ذاتي ال تناظري. الدستور 116الدستور اإليطالي، المادة 

ا النضمامها أو صفقات حالة الدولة. انظر الماليزي. الفدرالية الهندية هي ال تناظرية، وتتضمن أحكام خاصة لبعض الواليات طبق
 بشكل عام الدستور الهندي.

ينص على حكومة حكم ذاتي. السلطات  2111أغسطس  31اتفاق السلم لبوغانفيل الموقع بين بوغانفيل وبابوا غينيا الجديدة في   330
لولة دون أي نزاع مستقبلي. تشمل سلطات والوظائف المستقلة لهذه الحكومة والحكومة الوطنية هي مفصلة بشكل خاص من أجل الحي

ووظائف الحكومة الوطنية: الدفاع، العالقات الخارجية، الهجرة، المصرف المركزي، العملة، الطيران المدني الدولي، الشحن والتجارة، 
ة والقابلة للتحديد غير البريد، االتصاالت ومخزون السمك العابر للحدود. حكومة الحكم الذاتي هي مسئولة على كل السلطات المعروف

 الممنوحة خصيصا للحكومة الوطنية. 
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 يجب على )األقاليم( تفعيل تشريعات معيارية في المسائل التالية: )قائمة المسائل(.
قة( سلطة الحكم في )المسائل(، إلى غاية إشارة القانون الوطني خالل الفترة االنتقالية، يجب أم يكون لـ )منط

 على خالف ذلك.
 

 تفويض السلطات على مراحل
بعد نهاية نزاع، عادة ما تكون هناك محدودية للحكومات اإلقليمية في قدرتها على الحكم بفعالية. قد ينقص 

ية متضررة وتشح الموارد، مما يصعب على المسئولين اإلقليميين القدرة على الحكم، وقد تكون البنية التحت
الحكومات اإلقليمية تحمل كل سلطاتها مع بعض. من أجل تسهيل الحكم الفعال خالل فترة ما بعد النزاع، يمكن 
للدول أن تطبق طريقة مرحلية في تحمل السلطات من الحكومات اإلقليمية. تتطلب الطريقة المرحلية وضع معايير 

لتمكينها من تحمل سلطات إضافية. هكذا معايير قد تشمل إطار زمني ما أو الوصول إلى  وخريطة طريق لألقاليم
مستوى معين من التنمية االقتصادية. يمكن أن يشمل تقييم هذه المعايير عملية تقييم، بدءا بهيئة من الخبراء 

 . 331لتحديد ما إذا تم الوفاء بالمعايير، متبوعا باقتراع في هيئة تشريعية
 

 نة: تحمل السلطات مع مر الزمنلغة عي
                                              

( تغييرات في الحدود 2( تنظيم مؤسساتها للحكم الذاتي، 1( يمكن أن تتحمل المجتمعات بالحكم الذاتي صالحيات في ما يلي: 1")  331
المؤسسات المحلية والمخول تحويلها من البلدية الموجودة ضمن منطقتها، وبشكل عام الوظائف التي تعود إلدارة الدولة المتعلقة ب

( األعمال العامة الخاصة بمجتمع الحكم 4( تنظيم األراضي والمناطق الحضرية واإلسكان، 3التشريعات إلى الحكومات المحلية، 
الحدود والنقل  ( السكك الحديدة والطرق السريعة التي يوجد مسارها بالكامل في منطقة الحكم الذاتي وضمن نفس5الذاتي في إقليمها، 

( موانئ المالذ، الموانئ الترفيهية، المطارات، وبشكل عام تلك التي ال تقوم بأنشطة 6الذي تقوم به هذه الوسائل أو بالنقل الكبلي، 
، ( مشاريع المياه11( األنشطة في مسائل حماية البيئة، 9( الغابات، 8( الزراعة ورعي المواشي طبقا للتشريعات العامة، 7تجارية، 

( الصيد في المياه الداخلية، الصيد البري وصيد 11القنوات ومنظومات الري التي تهم مجتمع الحكم الذاتي والمياه المعدنية والحرارية، 
( ترقية التنمية االقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي ضمن األهداف المحددة من السياسة 13( المعارض المحلية، 12األسماك في الوديان، 

( اآلثار التي تهم 16( المتاحف، المكتبات، والمعاهد الموسيقية التي تهم مجتمع الحكم الذاتي، 15( الحرف، 14ية الوطنية، االقتصاد
( ترقية وتنظيم السياحة ضمن 18( ترقية الثقافة، والبحث، وعندما ينطبق األمر، تعليم لغة المجتمع المحلي، 17مجتمع الحكم الذاتي، 

( عهدة 22( الصحة والنظافة، و21( المساعدة االجتماعية، 21( ترقية الرياضات واالستعمال المالئم للترفيه، 19المنطقة اإلقليمية، 
( 2وحماية مبانيها ومنشآتها، التنسيق والوظائف األخرى المتعلقة بقوى الشرطة المحلية وفقا لشروط قانون عضوي يجب أن تحدد. )

في تشريعاتها، يمكن لمجتمعات الحكم الذاتي توسيع صالحياتها ضمن إطار العمل بعد انقضاء خمس سنوات ومن خالل إصالحات 
. "بناء على مبادرة من المنطقة المعنية، وبعد التشاور مع اإلدارات المحلية، 148". الدستور اإلسباني، المادة 149المحدد في المادة 

اتي أو مناطق أخرى طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة يمكن لقانون الدولة أن يحدد أشكال وشروط خاصة إضافية للحكم الذ
من نفس  2( باإلضافة إلى المسائل المبينة في الفقرة 3) 117؛ هكذا أشكال وشروط يجب أن تعنى بالمسائل المحددة في المادة 119

لى أساس اتفقا بين الدولة والمنطقة ن(و س(. يحتاج القانون، ع –فيما يتعلق بتنظيم مناصب العدالة فقط  –المادة تحت الحرف ل( 
 (.3) 116المعنية، إلى موافقة الغرف بأغلبية أعضائها." الدستور اإليطالي، المادة 
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يمكن لكل األقاليم أن تتحمل السلطة والمسئولية بعد )واحد/ثالثة/خمس سنوات( على السلطات التالية بعد بدء 
سريان مفعول هذا الدستور: )التعليم، الرعاية االجتماعية، الصحة، سلطات الشرطة، الضرائب المحلية، النقل 

 .اإلقليمي، الموارد الطبيعية(
 

 المعايير المستعملة:
لتحمل هذه السلطات والمسئوليات، على األقاليم أن تفي ببعض المعايير الموضوعية المحددة قانونا. هكذا 
قانون يجب أن يتضمن متطلبات تتعلق بـ )حجم السكان/ نضج اإلدارة العامة والبنية التحتية/ درجة التنمية 

 االقتصادية/ تحديدا للقدرات المالية(.
 
 
 

 تقييم المعايير:
بناء على قرار اإلقليم )األقاليم( لتحمل سلطات إضافية، يجب على هيئة خبراء مستقلين تينهم )المحكمة 

 الدستورية( تحديد ما إذا تم الوفاء بالمعايير الموضوعية.
عليه  يجب إحالة قرار الخبراء إلى )الجمعية(. يجب على الجمعية اعتماد تحكم السلطة بموجب قرار يوافق

 أغلبية أعضائها.
 يمكن استئناف قرار )الجمعية( أمام )المحكمة الدستورية(.

 
 اعتماد التشريعات اإلطاري للحكومات اإلقليمية

تنص بعض دساتير ما بعد النزاع أنه يجوز للحكومة المركزية اعتماد تشريع إطاري يتعلق بالسلطات التي تكون 
. تنص التشريعات اإلطارية 332طات المشتركة مع الحكومات اإلقليميةضمن دائرة اختصاصها الحصرية و/أو السل

على إطار عمل التشريعات اإلقليمية، ففي الوقت الذي يسمح فيه لألقاليم صياغة تشريعاتها، إال أنه عليها 
مي االعتماد على اإلطار الذي حددته الحكومة المركزية. هكذا تشريعات تشجع على االنسجام بين التشريع اإلقلي

وتقدم توجيهات لتطبيقه. تماشيا مع هذا اإلطار التشريعي، يجوز للحكومات اإلقليمية اعتماد تنفيذ التشريعات 
 والسياسات.

 
 لغة عينة: التشريع اإلطاري

                                              
 .28"القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة  12الدستور النمساوي، المادة   332
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فيما يتعلق بالسلطات ضمن الصالحيات الحصرية للحكومة المركزية والسلطات المشتركة بين الحكومات 
ز للحكومة المركزية اعتماد تشريعات تحدد السياسة الوطنية وتقدم توجيهات حول المركزية واإلقليمية، يجو 

مسائل خاصة. بناء عليه يسمح للحكومات اإلقليمية سن تنفيذ سياسات وتشريعات تكون متماشية مع ذلك 
 اإلطار.

 
 انسجام التشريع اإلقليمي

نية، يمكن للدساتير أن تمنح للحكومة المركزية لتعزيز التوافق في القوانين والسياسات حول مسائل ذات أبعاد وط
صالحية اعتماد تشريعات توفق بين قوانين وسياسات الحكومات اإلقليمية مع قوانين وسياسات الحكومة المركزية. 
نمطيا تنص هكذا أحكام على استعمال تشريع توفيقي في ظروف خاصة فقط وعادة ما تتطلب اعتماد كل التشريع 

 نسبة معينة من الهيئة التشريعية. التوفيقي من قبل
 

 لغة عينة: انسجام التشريع اإلقليمي
عندما يكون ضروريا للمصلحة العامة للدولة، يجوز للحكومة المركزية أن تسن تشريعا ينسق بين قوانين 

 وسياسات األقاليم، حتى في حالة المسائل التي تكون سلطتها وصالحيتها مشتركة مع الحكومة المركزية.
 طلب قرار تنسيق التشريعات في هذه المسألة تأييد )س( من )الجمعية(.يت
 

 التعاون بين الحكومات المركزية واإلقليمية
يمكن لدستور ما بعد النزاع أن يتضمن أحكاما تعزز التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية في إدارة 

بين الحكومات. أحد النماذج المحتملة للتعاون تتمثل في النص سلطاتها الحصرية والمشتركة ورفع مستوى التفاعل 
 على الصالت اإلقليمية بالحكومة المركزية وصالت الحكومة المركزية باألقاليم.

 
 لغة عينة: التعاون بين الحكومات المركزية واإلقليمية

. يجب أن يعمل يجب أن يكون للحكومة المركزية ممثل خاص لكل إقليم حسبما هو منصوص عليه قانونا
الممثل اإلقليمي كصلة ربط بين الحكومة المركزية واإلقليم ويجب أن يسمح له بمراقبة جلسات الهيئة التشريعية 
اإلقليمية. إجراءات التعيين، فترة شغل المنصب والمهام والوظائف اإلضافية لهؤالء الممثلين يجب النص عليها 

 من قانون الحكومات )المركزية/اإلقليمية(.
كما يجب على كل إقليم تعيين ممثل خاص. يجب أن يعمل هذا الممثل الخاص كصلة ربط بين الحكومة 
اإلقليمية والحكومة المركزية ويجب أن يسمح له بمراقبة جلس )الجمعية(. إجراءات التعيين، فترة شغل المنصب 

 حكومات )المركزية/اإلقليمية(.والمهام والوظائف اإلضافية لهؤالء الممثلين يجب النص عليها من قانون ال
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 إجراءات تسوية النزاع
تنص العديد من دساتير ما بعد النزاع أن النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية المتعلقة بدستورية 

. 333األنشطة والقوانين والسلطات أو السياسات الطرف اآلخر يمكن رفعها إلى محكمة دستورية لغرض تسويتها
أن يصف الدستور أيضا من يمكنه رفع هكذا شكاوى. يمكن أن تظهر هذه اللغة في المقطع الذي يصف  يمكن

 تخصيص السلطات أو الفصل الذي يصف السلطان القضائي للمحكمة الدستورية.
 

 لغة عينة: تسوية النزاع
فيما يتعلق بالوضع  يجوز )للمحكمة الدستورية( أن تفصل في النزاعات بين الحكومات المركزية واإلقليمية

داراتها ووكالئها.  الدستوري، الصالحيات أو وظائف أي من تلك الحكومات وا 
يجوز )للمحكمة الدستورية( مراجعة دستورية أي تشريع وطني أو إقليمي بناء على طلب عضو من )المجلس( 

 أو هيئة تشريعية إقليمية ألمر يصرح بأن كل أو جزء من القانوني هو غير دستوري.
 
 

 التعديالت الدستورية المتعلقة بعالقة هيكل الدولة
تحتوي العديد من دساتير ما بعد النزاع على فصل يصف كيفية تعديل الدستور. عادة ما تضع هذه اللغة معيار 
موافقة عالي لتمرير تعديل دستوري يعدل من العالقة األساسية بين الحكومات المركزية واإلقليمية. يمكن أن يأخذ 

ار العالي شكل نسبة متزايدة من التصويت في الهيئة التشريعية التي تكون متطلبة لتمرير التعديل أو يتطلب المعي
إحالة التغييرات إلى استفتاء عام. هكذا معيار يضمن إقامة حوار وطني أوسع قبل إحداث تغييرات هامة في 

 السلطات الممارسة من الحكومات المركزية أو الحكومات اإلقليمية.
 

 لغة عينة: التعديالت الدستورية
يجب أن يتطلب تعديل لهذا الدستور والذي يغير العالقة المالزمة بين الحكومة المركزية واألقاليم )س( صوتا 

 من الجمعية والهيئات التشريعية اإلقليمية / الموافقة من )س( ناخب مؤهل في استفتاء عام(.
 
 
 
 

                                              
قضائي أصلي في النزاعات "بين حكومة الهند ووالية أو واليات  من الدستور الهندي تمنح المحكمة العليا سلطان 131المادة   333

 .144، الدستور األوكراني، المادة 127. انظر أيضا الدستور اإليطالي، المادة 131أخرى." الدستور الهندي، المادة 
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 هيكلة الفرع التنفيذي: 3الفصل 

 
الفرع التنفيذي لحكومة دورا هاما في أي دولة ديمقراطية مستقرة. في الدول ما بعد النزاع، يعتبر الفرع  يلعب

التنفيذي مهما بشكل خاص بسبب مكونه الحاسم في تحديد شكل الحكومة. اعترافا بأهمية الهيئة التنفيذية، عادة 
 ا مسائل في دساتيرها. ما تنص دول ما بعد النزاع على أحكام واضحة ومفصلة بخصوص هكذ

( السلطات 2( هيكل الفرع التنفيذي، )1تشمل معظم الدساتير العناصر التالية في تصميم الفروع التنفيذية للدول: )
( إقالة الرئيس أو الوزير 5( اختيار الرئيس أو الوزير األول، )4( دور ديوان أو مجلس الوزراء، )3والوظائف، )

 ( اليمين القانونية للمنصب.8( األهلية لمنصب الرئيس أو الوزير األول، و)7( مدة الوالية، )6األول، )
 

 هيكل منظومات الفرع التنفيذي
. في النظام الرئاسي، يعتبر الرئيس 334هناك ثالثة منظومات أساسية للفرع التنفيذي: الرئاسي، البرلماني والمختلط

ي، يمثل الوزير األول والبرلمان أطراف ووجهات نظر السلطة الوحيدة ضمن الفرع التنفيذي. في النظام البرلمان
 متعددة ضمن الفرع التنفيذي. الدول بشكل مختلط من الحكومة تجمع البرلمان والوزير األول مع الرئيس.

في تقرير ما هو الهيكل األكثر مالئمة لحكومة جديدة، عادة ما تأخذ دول ما بعد النزاع بعين االعتبار عوامل 
( المستوى المرغوب فيه للمراجعات والتوازنات، قدرة كل فرع من الحكومة 2الحكومة المركزية، )( قوة 1مثل: )

( امتداد الصدمات والنزاعات التي تعرض لها المجتمع، 3المركزية على مراقبة والحد من أنشطة الفروع األخرى، )
الحاجة إلى التوفيق  (5( وجود شخصيات ومجموعات معترف بها ومهيمنة في الساحة السياسية، و)4)

 . تساعد هذا العوامل على تحديد ما هو نظام الحكومة المالئم لحاجيات الدولة.335والمرونة
 
 
 

 النظام الرئاسي:
في النظام الرئاسي، يتصرف الرئيس كهيئة تنفيذية سياسية رئيسية للحكومة الفدرالية ويتم انتخابه بشكل مباشر من 

دارة شئون الفرع التنفيذي.. يملك الرئيس لوحدة الصال336الشعب  حية في تعيين مجلس وزراء وا 
                                              

ة، ولفرنسا منظومة مختلطة على سبيل المثال، للواليات المتحدة األمريكية منظومة رئاسية، للمملكة المتحدة منظومة برلماني  334
 رئاسية/برلمانية. 

 178بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية،   335
 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998)

 عمل الواليات المتحدة األمريكية وأفغانستان وجنوب السودان والبرازيل كلها هذا الهيكل الرئاسي للفرع التنفيذي.تست  336
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للنظام الرئاسي العديد من المزايا في دول ما بعد النزاع. تضمن األنظمة الرئاسية فصل السلطات بين مختلف 
فروع الحكومة المركزية. يحد الفصل الفعال للسلطات من احتمال هيمنة فرع واحد من الحكومة عليها. االنتخاب 

اشر للرئيس يزيد من مسئوليته تجاه الناخبين ويسمح له بالعمل كقوة موحدة ضمن الدولة. يكون للحضور المب
الموحد دوار إيجابيا خاصا في دولة ذات تنوع عرقي ولغوي كبير. يمكن للنظام الرئاسي أن يزيد أيضا من 

 االستقرار واالستمرارية في السياسة العامة.
وبا أيضا. في دولة ذات مجموعات عرقية متعددة، قد يحد النظام الرئاسي من احتمال كما أن لألنظمة الرئاسية عي

تولي أعضاء مجموعات األقلية لمنصب الرئيس. يمكن أن يحج ذلك من مدى شعور مجموعات األقلية من 
الغربية، ويمكن تمثيلها في الفرع التنفيذي. باإلضافة إلى ذلك، ترتبط األنظمة الرئاسية بشكل واسع بالديمقراطيات 

أن تفقد الشرعية في دول ال يتم تحديدها مع الدول الغربية. كما أن للنظام الرئاسي القليل من "المراجعات 
والتوازنات" على الهيئة التنفيذية. المراجعات والتوازنات تشير إلى قدرة كل فرع من الحكومة المركزية في مراقبة 

 . 337أنشطة الفروع األخرى
 

 نظام الرئاسيلغة عينة: ال
 يجب أن يكون للدولة رئيس واحد.

 يجب أن يكون الرئيس قائد الدولة وممثل الدولة في الخارج.
 يجب أن يعمل الرئيس بشكل متعاون مع الحكومة ومجلس البرلمان لضمان التشغيل المنتظم والفعال للدولة.

 
 

 النظام البرلماني
مل رئيس الوزراء كرئيس تنفيذي للحكومة البرلمانية ورئيس مجلس في النظام البرلماني، مثل المملكة المتحدة، يع

 الوزراء. يختار السكان الهيئة التشريعية )بشكل عام البرلمان(، ويقوم هذا األخير بدوره بانتخاب رئيس الوزراء.
ضمن الهيئة هناك العديد من المزايا لألنظمة البرلمانية. أوال، تسهل األنظمة البرلمانية إدماج كل المجموعات 

التشريعية والهيئة التنفيذية. يتم غالبا اختيار أعضاء مجلس الوزراء من الهيئة التشريعية، بما يمكن من تمثيل كل 

                                              
لنقاش مفصل حول مختلف األنظمة، انظر بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد   337

 33(، أونا أي. هاذواي، حالة تعزيز الديمقراطية من خالل مراقبة التصدير، 1998) 6-185بية، الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخا
(، متوفر في 2111) 19-18مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/830 ألفريد ستيفان وسيندي سكاش، األطر الدستورية وتدعيم ،
(، متوفر في: 1993سياسات العالم )أكتوبر  46ية: البرلمانية مقابل الرئاسية، الديمقراط

http://www.hcs.harvard.edu/~skach/docs/worl_poli.pdf من كل البلدان التي لها بنى ديمقراطية رئاسية، فقط أربعة .
 قراطيات متواصلة لما يزيد عن ثالثين سنة.وهي الواليات المتحدة األمريكية، فنزويال، كولومبيا وكوستاريكا حافظت على ديم
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. في المجتمعات المقسمة بشكل عميق قد يكون هذا التضمين حساسا 338األحزاب السياسية في الهيئة التشريعية
 . 339لدعم حكومة مستقرة ومستدامة

ذلك، تعتبر األنظمة البرلمانية مرنة ألن التحالفات يمكن تشكيل لتغيير الحكومة على أساس الهيئة  باإلضافة إلى
. أيضا، تمكن العديد من األنظمة البرلمانية من الدعوة إلى إجراء انتخابات 340التشريعية من دون انتخابات عامة

. يسهل هذا من المسئولية، بما 341الرئاسيةفي أي وقت، بدال من أن تكون موضوع لمدة والية ثابتة مثل األنظمة 
أن الوزير األول يمكن إقالته من منصبه في أي وقت. فضال عن ذلك، بجعل الهيئة التنفيذية متوقفة على ثقة 
الهيئة التشريعية، تعزز األنظمة البرلمانية من مسئولية أكبر للحكومة تجاه الشعب. ليس هناك فقط مراقبة شعبية 

 تخاذ القرار، بل أيضا شفافية أكبر في طريقة اتخاذ القرارات.أكبر على عملية ا
أثبتت األنظمة البرلمانية أنها مالئمة أكثر للديمقراطيات الجديدة بالمقارنة مع األنظمة الرئاسية. من بين العديد من 

ديمقراطية الدول التي أصبحت مستقلة في الثالثة عقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لكل الدول ال
 . 342المتواصلة أنظمة برلمانية

إال أن األنظمة البرلمانية عادت ما تعاني عيوبا كامنة. فبينما تعتبر األنظمة البرلمانية فعالة إال أنها أقل استقرار 
على المدى القصير بالمقارنة مع األنظمة الرئاسية. دعم التحالفات الحاكمة للنظام البرلماني قد ينهار، ويمكن أن 

. قد يكون لألنظمة البرلمانية أيضا مسئولية فردية 343تنحل الحكومة إذا فقدت الهيئة التنفيذية دعم الهيئة التشريعية
 محدودة بسبب مجلس وزاري جماعي، بدال من فردي، يتولى مسئولية القرارات.

 
 لغة عينة: النظام البرلماني

                                              
 من المألوف أن تكون مجالس الوزراء تحالفا من عدد من األحزاب المختلفة.  338
بيتر حكومة "التحالف الكبير" لجنوب أفريقيا تسمح بتمثيل أهم األحزاب السياسية في مجلس الوزراء والمشاركة في اتخاذ القرارات التنفيذية.   339

 (.1998) 178ايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، هاريس وبان ر 
 .1994على سبيل المثال، يمكن للبرلمان أن يقيل حكومة فقدت مصداقيتها. هذا النوع من اإلقالة في اإلكوادور في عام   340
 ا هي أمثلة لهذا النوع من النظام البرلماني. المملكة المتحدة وكندا وأسترالي  341
دولة التي  15، كل 1979و  1945ديمقراطية الجديدة التي حازت على استقاللها بين  93اإلحصائيات هي ساطعة: من بين   342

ر نجاحا في البلدان بقيت ديمقراطية خالل الثمانينات كانت أنظمة برلمانية بدال من رئاسية، بما فيها البعض من الديمقراطيات األكث
عانت النامية مثل الهند وبوتسوانا وترينيدا وتوباغو وبابوا غينيا الجديدة. على العكس، كل الديمقراطيات الرئاسية الجديدة من هذه الفترة 
الدولي بعض أشكال التعطيل الديمقراطي." بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد 

 (.1998) 178للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
. الفترة األخيرة من مشاركة 1961مأزق اتخاذ القرار كان مسئول جزئيا على تعطيل تقاسم السلطة وفقا للدستور القبرصي لسنة   343

تؤدي هكذا ترتيبات إلى مأزق هي مثال حديث جدا الحتمال أن  1996الحزب الوطني في حكومة جنوب أفريقيا للوحدة الوطنية في 
وأن يكون لها احتمال تقويض الوحدة التي كان يستهدف تحفيزها." بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات 

 (.1998) 178للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
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 ية( اختيار الوزير األول.يجب على )الهيئة التشريعية / البرلمان / الجمعية الوطن
 يجب أن يتولى الوزير األول المسئولية اليومية إلدارة الحكومة المركزية وتنفيذ القوانين الفدرالية.

 يحدد الوزير األول التوجيهات العامة للسياسة وهو مسئول عنها.
لحكومة والمعتمدة من يقوم الوزير األول بإجراءات الحكومة المركزية طبقا لقواعد اإلجراء المعتمدة من ا

 )الرئيس(.
 

 النظام المختلط الرئاسي/البرلماني
. تجمع الدول بشكل مختلط 344خيار ثالث للهيكل التنفيذي يتمثل في النظام الرئاسي/البرلماني المختلط للحكومة

مجلس  من الحكومة برلمانا ووزير أول مع رئيس. يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الناخبين، بينما يتم اختيار
الحكومة ويكون محل ثقة الهيئة التشريعية. إال أنه في بعض الدول يتم اختيار الوزير األول وأعضاء مجلس 
الوزراء من خارج الهيئة التشريعية. هذا النموذج هو مألوف في دول االتحاد السوفييتي سابقا وكان فعاال في 

 بعض الديمقراطيات بعد النزاع.
ط من الحكومة في أنها تتضمن العناصر اإليجابية للمنظومتين الرئاسية والبرلمانية، مثال تتمثل مزايا الشكل المختل

. يمكن أن يؤدي هذا النظام أيضا إلى 345رئيس منتخب بشكل مباشر ووزير أول، يخضع ألغلبية الهيئة التشريعية
 الهامة. إجماع أكبر ألنه يتطلب اتفاق المسئولين التنفيذيين االثنين قبل اتخاذ القرارات

يتمثل عيب هذا النظام في أن عدم وجود إجماع بيني قد يؤدي إلى مأزق بين المسئولين التنفيذيين االثنين. هذا 
االحتمال للمأزق يحضر بشكل خاص عندما ال يكون تقاسم المسئولية بين الرئيس والوزير األول غير واضح 

 ين العليا والسفلى للهيئة التشريعية.وعندما يكون توقيت تسلسل االنتخابات يختلف بين الغرفت
 

 لغة عينة: النظام الرئاسي/البرلماني المختلط
 يجب انتخاب رئيس الجمهورية من )األغلبية المطلقة / األغلبية البسيطة( لألصوات المدلى بها.

 يجب أن يتصرف الرئيس بمشورة من الوزير األول.
 ومجلس الوزراء، وواحد يكون الوزير األول. من بين الوزراء، يجب أن يكون واحد رئيس الحكومة

نهاء تعييناتهم.  بناء على اقتراح من الوزير األول، يجب على الرئيس تعيين األعضاء اآلخرين من الحكومة وا 

                                              
ه الرئاسي. على سبيل المثال، فرنسا، البرتغال، فنلندا، بولندا وسري لنكا لها أشكال يمكن أن يدعى هذا النظام أيضا النظام شب  344

 مختلطة من هياكل الحكومة.
 178بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية،   345
(1998.) 
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يجب على رئيس الجمهورية تعيين، في منصب وزير أول، عضو البرلمان الذي يرجح أن يحوز على خياري: 
 ثقة البرلمان.

 
 مهام:السلطات وال

تختلف السلطات والمهام التنفيذية على حسب النظام التنفيذي المختار. في نظام رئاسي، يكون للرئيس سلطة 
 .346تنفيذية حصرية. في نظام برلماني، يملك الوزير األول القليل من الصالحيات التنفيذية

 
 لغة عينة: السلطات والمهام

 كأساس للنظام القانوني للدولة. يحمي ويدعم )الرئيس/الوزير األول( هذا الدستور
 

( 2( السلطات المحلية، و)1تمنح الدول الرؤساء والوزراء األوائل فئتين واسعتين من السلطات في دساتيرها: )
 السلطات الخارجية.

 
 السلطات المحلية

، إصدار وتنفيذ ( التوقيع1بشكل عام تمنه الهيئة التنفيذية العديد من السلطات المحلية. هكذا سلطات قد تشمل: )
، 349( اإلعالن على حالة الطوارئ3، )348( االعتراض على التشريعات الممررة من الهيئة التشريعية2، )347قوانين

( تعيين مسئولين وحكام 6،  )351( منح الصفح والعفو الفردي5، )350( منح األلقاب واألوسمة والتشريفات4)
 .354( حل الهيئة التشريعية9، و)353اء الستفتاءات( الدعوة إلجر 8( اإلعالن عن االنتخابات، )7، )352الدولة

                                              
على ما يلي: ")ت( يجب أن تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس  2، المقطع 2ت المتحدة األمريكية، تنص المادة في دستور الواليا  346

ينص على  2، المادة 1، الجزء 1(. بينما في الدستور األسترالي، الفصل 2)2الواليات المتحدة األمريكية،" الدستور األمريكي، المادة 
ن الملكة يجب أن يكون ممثل جاللة الملكة في الكومنولث، ويجب أن تكون له وأن يمارس .... ما يلي: ")أ( الحاكم العام المعين م

 .2، المادة 1، الجزء 1صالحيات ومهام الملكة حسبما يسر لجاللة الملكة إسنادها إليه. الدستور األسترالي، الفصل 
. 84ة وسن وتأييد نشر القانون." الدستور البرازيلي، المادة من الدستوري البرازيلي تنص على أن للرئيس سلطة "الموافق 84المادة   347

 .11من الدستور الفرنسي على أن الرئيس "عليه إصدار قوانين البرلمان". الدستور الفرنسي، المادة  11تنص المادة 
زئيا." الدستور البرازيلي، من الدستور البرازيلي تمنح الرئيس سلطة "االعتراض على مشاريع القوانين، بالكامل أو ج 84المادة   348

على أن للرئيس الحق في االعتراض على القوانين الصادرة من المؤتمر. دستور  183. ينص الدستور الغواتيمالي في مادته 84المادة 
 .183غواتيماال، المادة 

لغاء 111المادة   349 حالة الطوارئ". دستور  )ه( من دستور جنوب السودان ينص على أن الرئيس يكون مسئوال على "اإلعالن وا 
من دستور أفغانستان تنص على أن للرئيس مهمة "اإلعالن باإلضافة إلى إلغاء حالة  64(. المادة 1) 111جنوب السودان، المادة 

 .64الطوارئ بتصديق من الجمعية الوطنية." الدستور األفغاني، المادة 
 .71المادة  (، الدستور العراقي،1)111دستور جنوب السودان، المادة   350



37 
 

 
 
 
 

 لغة عينة: السلطات المحلية
 

 السلطات الرئيسية:
يوقع )الرئيس/الوزير األول( على مشاريع القوانين والتشريعات الممررة من )الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية 

 الوطنية(.
 يصدر )الرئيس/الوزير األول( القوانين.

 الوزير األول( القوانين.ينفذ )الرئيس/
يجوز لـ )الرئيس/الوزير األول( االعتراض على التشريعات الممررة من الهيئة التشريعية. يمكن إلغاء فيتو 

 )الرئيس/الوزير األول( من قبل )نصف / ثلثي( )الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(.

                                                                                                                                             
تسند العدد من الدساتير مهمة منح العفو الفردي وتأكيد األحكام باإلعدام إلى الرئيس أو الوزير األول. على سبيل المثال المادة   351
من دستور الهندي ينص على أن للرئيس سلطة منح العفو و "تعليق، الصفح أو تخفيف الحكم على أي شخص متهم بأي جناية  72

حاالت يكون حكم العقوبة من محكمة عسكرية، )ب( في كل الحاالت يكون حكم العقوبة لمخالفة ضد أي قانون يتعلق )أ( في كل ال
. في الدستور 72بمسألة تمتد إليها السلطة التنفيذية لالتحاد، )د( في كل الحاالت يكون فيها الحكم حكم اإلعدام". دستور الهند، المادة 

)ح(  111. دستور جنوب السودان، المادة 17يس "سلطة منح العفو الفردي." الدستور الفرنسي المادة يسند الرئ 17الفرنسي، المادة 
 111ينص على أن للرئيس سلطة "تأكيد أحكام اإلعدام، منع العفو والصفح عن اإلدانات أو العقوبات". دستور جنوب السودان، المادة 

 )ح(.
، تمنح العديد من الدساتير للهيئة التنفيذية سلطة تعيين مسئولين رسميين وحكام طبقا للعدد من اإلجراءات الخاصة المختلفة  352

، ينص على أن للرئيس "تعيين، وبمشورة وموافقة 2، المقطع 2وأعضاء مجلس الوزراء. في دستور الواليات المتحدة األمريكية، المادة 
مين اآلخرين، حكام المحكمة العليا وكل المسئولين اآلخرين للواليات من مجلس الشيوخ، عليه تعيين السفراء، والوزراء والمستشارين العا
على أنه  64(. بشكل مماثل في دستور أفغانستان، تنص المادة 2)2المتحدة األمريكية." دستور الواليات المتحدة األمريكية، المادة 

ألمن العام باإلضافة إلى رئيس الصليب األحمر" مع على الرئيس ")أ( تعيين الوزراء والمدعي العام ورئيس المصرف المركزي ومدير ا
قضاة المحكمة العليا وسفراء السياسة الخارجية والقضاة ومسئولي القوات المسلحة والشرطة واألمن العام. دستور أفغانستان، المادة 

64. 
انون حكومي يتعلق بتنظيم السلطات العامة، أو على أنه يجوز للرئيس "أن يحيل إلى استفتاء أي مشروع ق 11في دستور فرنسا، تنص المادة   353

 .11مع إصالحات تتعلق باقتصاد أو السياسة االجتماعية للدولة." الدستور الفرنسي، المادة 
ل حعندما تمنح الدساتير سلطة تنفيذية لحل الجمعية الوطنية / البرلمان، غالبا ما تحدد متى يمكن أن يحدث ذلك. ")ت( ال يجوز للرئيس ...   354

 62. على العكس من ذلك، المادة 113البرلمان الكرواتي إذا لم يتم إجراء محاكمة برلمانية ضده عن خرقه للدستور." الدستور  الكرواتي، المادة 
 من 48)ج(. تمنح المادة  62)ج( من الدستور التشيكي تمنح الرئيس سلطة حل غرفة النواب من دون قيود. دستور جمهورية التشيك، المادة 

 .48الدستور الالتفي الرئيس سلطة اقتراح حل البرلمان، وبعدها يصوت البرلمان على الحل المقترح. الدستور الالتفي، المادة 
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لتي يسري مفعولها عند موافقة )نصف / ثلثي( )الهيئة يعلن )الرئيس/الوزير األول( على حالة الطوارئ، ا

 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(.
 

 يمنح )الرئيس/الوزير األول( األلقاب، األوسمة والتشريفات.
 

 يمنح )الرئيس/الوزير األول( الصفح والعفو الفردي.
 

 يعين )الرئيس/الوزير األول( مسئولي وقضاة الدولة.
 

 سلطات خيارية:
 يعلن )الرئيس/الوزير األول( على االنتخابات.

 
 يدعو )الرئيس/الوزير األول( إلى إجراء استفتاءات.

 
 يجوز )للرئيس( حل الجمعية البرلمانية، بعد التشاور وموافقة )الوزير األول(، وطبقا لهذا الدستور.

 
 يحل )الرئيس/الوزير األول( الهيئة التشريعية.

 
 

 سي/برلماني مختلط.سلطات محلية في نظام رئا
في نظام تنفيذي رئاسي/برلماني مختلط، تخصص السلطات والمهام المحلية بين الرئيس والوزير األول بنفس 

 .355الطريقة في أشياء كثيرة مثل األنظمة الرئاسية أو البرلمانية
 

 لغة عينة: السلطات المحلية )نظام مختلط(

                                              
في الدستور الفرنسي، تخصص السلطات والمهام المحلية التنفيذية بيت رئيس الجمهورية والوزير األول. على سبيل المثال، تسند   355

للوزير األول سلطة إجراء تعيينات  21لفرنسي سلطة منح العفو الفردي إلى رئيس الجمهورية، وتمنح المادة من الدستور ا 17المادة 
 . 21، 17في مناصب مدنية وعسكرية. الدستور الفرنسي، المادتين 
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التنفيذ واألداء المناسبين لسلطات ومهام منصب الرئيس  يجب أن يكون الرئيس مسئوال تجاه البرلمان على
 وفقا للدستور ووفقا ألي قانون آخر.

 
 على الرئيس اإلعالن على حالة الطوارئ في الدولة طبقا ألحكام الدستور.

 
 على الرئيس أن يرأس الجلسات الرسمية للبرلمان.

 
 على الدعوة استدعاء، تأجيل وحل البرلمان.

 
 ين الوزير األول، والوزراء اآلخرين لمجلس الوزراء، ونواب الوزراء.على الرئيس تعي

 
 يجب أن يتصرف الرئيس بطريقة متوافقة من أحكام الدستور أو القوانين الصادرة.

  
 يجب على الرئيس أن يتصرف طبقا للقوانين واألعراف الدولية.

 
 يجوز للرئيس أن يمنح عفو كامل أو مشروط.

 
 يقود إدارة مجلس الوزراء. على الوزير األول أن

 
 يجب أن يكون الوزير األول مسئوال على الدفاع الوطني.

 
 على الوزير األول ضمان تنفيذ التشريعات.

 
سناد المواضيع والمهام إلى الوزراء.  على الوزير األول تحديد عدد الوزراء والوزارات وا 

 
 سلطات الشئون الخارجية



41 
 

( التفاوض على شروط 2، )356( تمثيل الدولة في الخارج1تنفيذية: )يمكن أن تتضمن الشئون الخارجية ال
 .359( اعتماد واستقبال السفراء والمبعوثين األجانب4، و)358( تعيين السفارات والمبعوثين3، )357المعاهدات

 
 لغة عينة: سلطات الشئون الخارجية

 
 يمثل )الرئيس/الوزير األول( الدولة في الخارج.

 
 ألول( على شروط المعاهدات.يتفاوض )الرئيس/الوزير ا

 
 يعين )الرئيس/الوزير األول( السفراء والمبعوثين.

 
 يعتمد ويستقبل )الرئيس/الوزير األول( السفراء والمبعوثين.

 
 القائد العام 

. بشكل عام للقائد 360تمنح العديد من دساتير ما بعد النزاع للهيئة التنفيذية القيادة العامة القوات المسلحة
قالة مستخدمي القوات المسلحة العامحرية . للقائد العام أيضا سلطة اإلعالن على 361التصريف في تعيين وا 

                                              
الدولية". الدستور ، ينص الدستور الغواتيمالي على أن الرئيس مسئول على "إدارة السياسة الخارجية والعالقات 183في المادة   356

من الدستور اليمني المهمة األولى للرئيس على أنه يمثل دولة اليمن في الداخل والخارج.  119. تبين المادة 183الغواتيمالي، المادة 
 .119الدستور اليمني، المادة 

تفاقيات األخرى المتطلبة للحفاظ من دستور األرجنتين، تسند للرئيس سلطة "إبرام والتوقيع على المعاهدات، واال 99في المقطع   357
على العالقات الجيدة مع المنظمات الدولية والسلطات األجنبية" باإلضافة إلى "استقبال الوزراء وقبول القناصل." دستور األرجنتين، 

لمعاهدات والتوقيع . كما هو الحال في دستور األرجنتين، عادة ما تكون الهيئة التنفيذية مسئولة على التفاوض على شروط ا99الماد 
 على سريان مفعولها. 

من الدستور الموريتاني، يعتبر الرئيس مسئوال على "اعتماد السفراء والمبعوثين الخاصين من السلطات األجنبية".  35طبقا للمادة   358
أعضاء البعثات من دستور المالديف، يتطلب من الرئيس "تعيين  115. بشكل مماثل، في المادة 35دستور موريتانيا، المادة 

 .115الدبلوماسية للبلدان الخارجية والمنظمات الدولية." دستور المالديف، المادة 
، ينص دستور المالديف على أن مهمة الرئيس تتمثل في "استقبال وقبول أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين 115في المادة   359

من دستور  2. تنص المادة 115خطابات استدعائهم". دستور المالديف، المادة والقنصليين للبلدان الخارجية واألطراف األخرى وقبول 
الواليات المتحدة األمريكية على أن الرئيس "يجب أن يستقبل السفراء والوزراء العامين اآلخرين". دستور الواليات المتحدة األمريكية، 

 .2المادة 
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. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن بعض الدساتير أحكاما لمجلس األمن الوطني لتقديم مشورة إلى قائمة 362الحرب
 . 363األركان حول مسائل األمن والدفاع

 
د العام للقوات المسلحة ممارسة السلطات بموافقة الوزير األول، تنص العديد من الدساتير على أنه يجود للقائ

 .364الهيئة التشريعية أو هيئة حاكمة أخرى
 

 لغة عينة: القائد العام
 

 يجب أن يكون )الرئيس/الوزير األول( القائد العام للقوات المسلحة.
 

قالة مستخدمي القوات المسلحة.  للقائد العام صالحية تعيين وا 
 

 م صالحية اإلعالن على الحرب بموافقة )الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(. للقائد العا
 

يجب على )مجلس األمن الوطني / مجلس الوزراء( تقديم مشورة إلى القائد العام حول مسائل األمن خياري: 
 الوطني والدفاع.

 
 دور مجلس الوزراء:

                                                                                                                                             
الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة وهو من يعين قائد القوات من الدستور األلباني تنص على أن  169و 168المادتين   360

. ينص دستور أذربيجان على أن الرئيس هو القائد 169-168المسلحة بناء على اقتراح من الوزير األول. دستور ألبانيا، المادتين 
 .9العام للقوات المسلحة. دستور أذربيجان، المادة 

قالة قائد القوات المسلحة بناء على اقتراح من الوزير في ألبانيا، للرئيس، كقائد   361 عام للقوات المسلحة، حرية التصرف في تعيين وا 
 (.2) 169األول. دستور ألبانيا، المادة 

برام السلم. دستور كرواتيا، الماد   362  .99في كرواتيا، يجوز للرئيس، وهو القائد العام للقوات المسلحة، اإلعالن عن الحرب وا 
من الدستور األلباني، ينص على هكذا هيئة استشارية، إال أنه ال يتضمن متطلبات اختيار مجلس األمن الوطني. دستور  168لمادة في ا  363

 .168ألبانيا، المادة 
، يصرح دستور األرجنتين على أن الرئيس، كقائد عام، له سلطة منح الرتب إلى الضباط العسكريين واإلعالن على 99في المقطع   364
من الدستور المكسيكي، يجوز  89. وفقا للمادة 99رب بموافقة مجلس الشيوخ والكونغرس، على التوالي. دستور األرجنتين، المادة الح

للرئيس فقط أن يعلن على الحرب بالنيابة عن الواليات المتحدة المكسيكية بعد تمرير الكونغرس لقرار إعالن الحرب. دستور المكسيك، 
 .89المادة 
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الذي يتمثل دوره في تقديم مشورة للهيئة التنفيذية حول مسائل تتضمن العديد من الدول أحكاما لمجلس الوزراء و 
. عادة 366في مجلس الوزراء . يمكن أن تتطلب الدساتير أيضا تمثيال متوازنا لمختلف المجموعات365الدولة الهامة

 ما تبين الدساتير مناصب الوزراء ضمن الفرع التنفيذي.
 

 لغة عينة: دور مجلس الوزراء
 ير األول( تعيين )مجلس وزراء( يكون مكلفا بإدارة ومراقبة المسائل المسئول عنها.يجب على )الرئيس/الوز 

 
 للوزراء صالحية سن قواعد ولوائح إدارية.

 
 الوزارات:

 وزارة الشئون الخارجية
 وزارة الدفاع
 وزارة العدل

 وزارة الداخلية
 وزارة النفط / الموارد الطبيعية

 وزارة المالية
 وزارة التعليم

 ألشغال العامةوزارة ا
 وزارة الصحة
 وزارة التجارة

 وزارة االتصاالت
 وزارة النازحين والهجرة

 وزارة الثقافة
 وزارة الموارد المائية

                                              
على مجلس وزراء، يقوده الوزير األول، إلعطاء توجيهات ومشورة إلى الرئيس.  75و 74دستور الهندي، تنص المادتين في ال  365

 33. بشكل مماثل، في دستور شيلي، تنص المادة 75-74يلتزم الرئيس بالتصرف طبقا لمشورة المجلس. الدستور الهندي، المادتين 
دارة الدولة". دستور شيلي، المادة على وزراء الدولة، والذين هم "المتعاوني  .33ن المباشرين والفوريين لرئيس الجمهورية في حكم وا 

على سبيل المثال، في بلجيكا، يتم تعيين مجلس الوزراء ويجب أن يشمل عددا متساويا من األعضاء المتحدثين بالهولندية   366
رلمان أعضاء الحكومة الفدرالية، أخذا بعين االعتبار بعض الشروط . في سويسرا، يختار الب99والفرنسية. الدستور البلجيكي، المادة 

 .168التي تعمل على تخصيص المناصب بين الكانتونات، المجموعات اللغوية، واألحزاب السياسية. الدستور السويسري، المادة 
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 وزارة العمل
 )وأي وزارات أخرى تنشئها الحكومة(

 
قالة مجلس الوزراء:  اختيار وا 

قالة أعضاء مجلس الوزراء. في ا لعديد من الدول، تقوم الهيئة التنفيذية عادة ما تحدد الدساتير عمليات اختيار وا 
. في األنظمة المختلطة، تقوم الدساتير بشكل عام بتحديد ما إذا كان الرئيس أو الوزير 367بتعيين مجلس الوزراء

 األول هو من يتولى هذه المهمة.
نفس الحزب منح سلطة االختيار حصريا إلى الهيئة التنفيذية قد ينتج عنه أن يكون كل الوزراء ينتمون إلى 

السياسي أو العرق أو المنطقة الجغرافية. لذلك، تتطلب بعض الدساتير أن توافق الهيئة التشريعية على 
. كما أن موافقة الهيئة التشريعية تشجع على إجراء تعيينات مؤسسة على الخبرة بدال من الفساد، 368التعيينات

 المحاباة والمحسوبية. 
. تتطلب 369ستاريكا، للهيئة التنفيذية سلطة إقالة مجلس الوزراء حسبما تريدتمنح بعض الدساتير، مثل دستور كو 

دساتير أخرى، مثل دستور اليابان وجنوب أفريقيا، استقالة مجلس الوراء بناء على تصويت عدم الثقة من الهيئة 
 . 370التشريعية

 
قالة مجلس الوزراء  لغة عينة: اختيار وا 

 
 الوزير األول(.يجب تعيين مجلس الوزراء من )الرئيس/

 
يجب الموافقة على )أعضاء مجلس الوزراء( من )ثلثي / أكثر من نصف( )الهيئة خياري: 

 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(. 
 

إذا مررت )أغلبية بسيطة/ثلثي( )الهيئة التشريعية( تصويت حجب الثقة في )مجلس الوزراء(، على خياري: 
 .أعضاء )مجلس الوزراء( االستقالة

                                              
. على نقيض ذلك، 64فغاني، المادة من دستور أفغانستان على أن يقوم الرئيس باختيار الوزراء. الدستور األ 64تنص المادة   367

من دستور أوكرانيا من الرئيس تعيين الوزير األول بموافقة أكثر من نصف الهيئة التشريعية. بعد ذلك  115و 114تتطلب المادتين 
 .115-114يقوم الوزير األول بعرض مجلس وزراء ويكون للرئيس صالحية الموافقة عليه. الدستور األوكراني، المادتين 

 فيما يلي حاالت لدول أوروبية تتطلب موافقة البرلمان على الوزراء المعينين.  368
 .139دستور كوستاريكا، المادة   369
 .112؛ دستور جنوب أفريقيا، المادة 69دستور اليابان، المادة   370
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 يجوز إقالة )أعضاء مجلس الوزراء( حسب اختيار )الرئيس/الوزير األول(.خياري: 

 
 اختيار الرئيس أو الوزير األول:

دساتير ما بعد النزاع عملية يتم من خاللها اختيار الرئيس أو الوزير األول. غالبا ما يتم اختيار عادة ما تتضمن 
اشرة من الشعب أو من خالل التعيين أو انتخاب من الهيئة الرئيس أو الوزير األول من خالل انتخابات مب

. الطريقة التي يتم من خاللها اختيار الرئيس أو الوزير األول هي التي تشكل المنافسة السياسية، دور 371التشريعية
 .372األحزاب السياسية، والهيكل النهائي للنظام السياسي والحكومة

: بناء منظومة انتخابية )إجراء 6يئات التنفيذية، الرجاء انظر الفصل للمزيد من النقاش المفصل حول اختيار اله
 انتخاب الهيئة التنفيذية(.

 
 

 لغة عينة: اختيار الرئيس أو الوزير األول
 

 يجب أن يكون انتخاب )الرئيس/الوزير األول( وفقا للشروط المنصوص عنها في القانون االنتخابي.
 

 باقتراع عام، حر، مباشر وسري، وباألغلبية المطلقة لألصوات المدلى بها.يجب انتخاب )الرئيس/الوزير األول( 
 

 يجب انتخاب )الرئيس/الوزير األول( من قبل الهيئة التشريعية.
 

 إقالة الرئيس أو الوزير األول:
مه. الدول إجراءات في الحالة التي ال يكون فيها مسئول تنفيذي قادر على الوفاء بمهاتتضمن العديد من دساتير 

 أكثر األسباب مألوفة إلقالة مسئول تنفيذي هي العجز أو الوفاة أو االتهام.

                                              
مدلى بها. الدستور الفرنسي، المادة من الدستور الفرنسي أن يتم انتخاب الرئيس باألغلبية المطلقة من األصوات ال 7تتطلب المادة   371
من الدستور األلماني أن يتم انتخاب الرئيس الفدرالي من الجمعية الفدرالية التي تتألف من  54. من جهة أخرى تتطلب المادة 7

بي" القانون أعضاء الهيئة التشريعية و"عدد مساوي من أعضاء يتم انتخابهم من برلمانات المقاطعات طبقا لمبادئ أو التمثيل النس
 .54األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة 

على سبيل المثال، نفس عدد األصوات الشعبية يمكن أن يؤدي إما إلى حكومة تحالف أو إلى حكومة أين يسيطر فيها حزب واحد   372
لي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات على األغلبية، على حسب كيفية اختيار الرئيس أو الوزير األول. انظر بيتر هاريس وبان راي

 (.1998) 178للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
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 عجز أو وفاة مسئول تنفيذي 

عادة ما تنص دساتير الدول على الحاالت التي يخضع فيها مسئول تنفيذي لعجز مؤقت، عجز دائم ووفاة. 
. إذا كان العجز 373حمل السلطات الرئاسيةبالنسبة للعجز قصير األجل، تحدد معظم الدساتير مسئول دولة آخر لت

 .374دائما أو إذا توفي الرئيس أو الوزير األول، عادة ما تتطلب الدساتير انتخابات جديدة
 

 لغة عينة: عجز أو وفاة الرئيس أو الوزير األول
 

نائب في الحالة التي يكون فيها )الرئيس/الوزير األول( غير قادر مؤقتا على الوفاء بمهامه، يجب على )
 الرئيس( تولي مهامه بشكل مؤقت.

 
في الحالة التي يكون فيها )الرئيس/الوزير األول( غير قادر على الوفاء بمهامه بسبب عجز دائم أو وفاة، 

 يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة طبقا للقانون.
 

)مجلس الوزراء( اتخاذ قرار  إذا كان غير واضح أن )الرئيس/الوزير األول( هو قادر على الوفاء بمهامه، على
 بخصوص لياقة )الرئيس/الوزير األول(.

 
 اتهام مسئول تنفيذي

تتضمن العديد من الدساتير أحكام بخصوص اتهام مسئول تنفيذي لمعالجة الحاالت التي يكون فيها مسئول 
تقوض الدستور أو تنفيذي متهما بسوء تصرف. بشكل عام، تقتصر عمليات االتهام على األفعال المتعمدة التي 

. تتطلب العديد من دساتير الدول أن تعطي نسبة معينة من الهيئة التشريعية أوال إشعارا عن نيتها 375سيدة الدولة
 . 376لالنتقال إلى إقالة مسئول تنفيذي قبل التنفيذ الفعلي لعملية االتهام

                                              
من الدستور الفرنسي لرئيس مجلس الشيوخ صالحية أداء مهام الرئيس في حالة عجز مؤقت للرئيس. الدستور  7تمنح المادة   373

 .64ن الدستور النمساوي هذه السلطة إلى المستشار الفدرالي. الدستور النمساوي، المادة م 64. تمنح المادة 7الفرنسي، المادة 
 .64دستور النمسا، المادة   374
يعض الدول األوروبية مثل ألمانيا وسلوفاكيا تضمن في دساتيرها أحكاما إلقالة الرئيس في حالة خرقه لبعض المبادئ. القانون   375

 .116. دستور سلوفاكيا، المادة 61تحادية، المادة األساسي لجمهورية ألمانيا اال
أن تعطي على األقل نصف الهيئة التشريعية إشعارا خطيا عن نيتها في االنتقال  47في دستور باكستان، تتطلب المادة   376

ين يتطلب حكم من دستور الفيليب 11. في المادة 47إلى إقالة الرئيس قبل البدء في عملية االتهام. دستور باكستان، المادة 
االتهام موافقة ثلث أعضاء غرفة الممثلين على مواد االتهام قبل البدء في محاكمة اتهام أمام مجلس الشيوخ. دستور 
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 لغة عينة: اتهام مسئول تنفيذي

 ان / الجمعية الوطنية( سلطة اتهام )الرئيس/الوزير األول(.يجب أن يكون )للهيئة التشريعية / البرلم
يجوز )لثلث/نصف/ثلثي( )الهيئة التشريعية / البرلمان / الجمعية الوطنية( تقديم مذكرة التهام )الرئيس/الوزير 

 األول(.
ألول(، عليه إذا صوت )س( من )الهيئة التشريعية / البرلمان / الجمعية الوطنية( على اتهام )الرئيس/الوزير ا

 أن يتخلى على الفور عن منصبه.
 يجب الدعوة إلى انتخابات )رئاسية/ الهيئة التنفيذية( جديدة خالل )س( يوم طبقا للقانون.

 
 
 

 فترة الوالية:
تتضمن العديد من الدساتير على أحكام تحدد طول المدة الزمنية التي يشغل خاللها مسئول تنفيذي منصبه وعدد 

. بشكل أكثر 378. تمتد فترة الوالية من سنة واحدة إلى سبع سنوات377خاب أو إعادة التعيينفرص إعادة االنت
. فترات والية أطول تسمح 379اعتيادي، تنص دساتير الدول على فترة والية رئاسية ألربع أو خمس سنوات

 .باستمرارية أكبر، بينما فترات الوالية القصيرة تجعل من السهل إقالة مسئولين يرفضهم الشعب
 

 لغة عينة: فترة الوالية
 يجب )انتخاب/تعيين( )الرئيس/الوزير األول( لفترة )أربع/سبع( سنوات.

 ال يجوز ألي شخص شغل منصب )رئيس/وزير أول( ألكثر من )اثنان/ثالثة( واليات.
 

                                                                                                                                             
من الدستور األيرلندي اعتماد مقترح لالتهام فقط بناء على قرار من هذه الغرفة  12. تتطلب المادة 11الفيليبين المادة 

 .12عضائها". الدستور األيرلندي، المادة مدعما بما ال يقل عن ثلثي أ
( من الدستور البولندي تسمح للرئيس بأن يشغل حدا أقصى واليتين لمدة خمس 2) 127، المادة 152دستور سويسرا، المادة   377

 (.2) 127سنوات للواحدة. الدستور البولندي، المادة 
من الدستور  176ليا يشغل منصبه لمدة سبع سنوات، بينما تنص المادة ( من الدستور اإليطالي على أن رئيس إيطا1) 85تنص المادة   378

(. دستور سويسرا، المادة 1) 85السويسري على أن الرئيس الفدرالي السويسري ينتخب من البرلمان لوالية مدتها سنة واحدة. دستور إيطاليا، المادة 
176. 
المتحدة األمريكية تنص فترة والية مدتها أربع سنوات. وتنص تنزانيا وأفغانستان على سبيل المثال، كينيا، البرازيل، العراق والواليات   379

 وألمانيا على والية مدتها خمس سنوات. 
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 أهلية االنتخاب
. باإلضافة 380اطنةعادة ما تنص الدساتير على أن يستوفي المرشحين لمنصب تنفيذي بعض شروط العمر والمو 

. يمكن أن تمنع الدساتير أيضا 381إلى ذلك في بعض الدول يمكن منع مسئول تنفيذي من شغل أي منصب آخر
 .382مسئول تنفيذي من شغل منصب رسمي في أي حزب سياسي

 
 

 لغة عينة: أهلية االنتخاب
 ( سنة.31/01يجب أن ال يقل عمر )الرئيس/الوزير األول( عن )

 س/الوزير األول( مواطنا للدولة.يجب أن يكون )الرئي
ال يجوز )للرئيس/الوزير األول( شغل منصب ريادي لحزب سياسي، أو أي منصب منتخب أو معين آخر، أثناء 

 شغله لواليته )كرئيس/وزير أول(.
 ال يجوز أن يكون )الرئيس/الوزير األول( عضوا في أي فرع حكومة أو في حكومة )منطقة/مقاطعة(.

س/الوزير األول( أن يشغل أي منصب آخر براتب، أو يقوم بأي تجارة أو مهنة، أو ينتمي إلى ال يجوز )للرئي
 إدارة أو مجلس استشاري ألي مؤسسة تسعى لتحقيق ربح.

 
 اليمين الدستورية:

تتطلب بعض الدساتير من المسئول التنفيذي، عند تحمله لمهام المنصب، أن يؤدي اليمين القانونية مقسما 
. يجوز للدول أن تحدد أيضا ما إذا كان باإلمكان أداء اليمين من دون تصريح 383دستور أو للدولةبإخالصه لل

 .384ديني

                                              
سنة.  35( من الدستور البولندي تتطلب من المرشحين للرئاسة أن يكونوا مواطنين بولنديين ال يقل عمرهم عن 3) 147المادة   380

سنة. دستور جمهورية  41من الدستور التنزاني أن ال يقل عمر الرئيس عن  39(. تتطلب المادة 3) 127الدستور البولندي المادة 
 . 39تنزانيا المتحدة، المادة 

من الدستور األلماني أن الرئيس الفدرالي ال يمكنه أن يكون عضوا في هيئة حكومية أو تشريعية أثناء شغله  55تنص المادة   381
، 197. بشكل ماثل يقصي الدستور الكولومبي، في مادته 55اسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة لمنصب الرئيس. القانون األس

المرشحين الرئاسيين الذين شغلوا أي من مناصب حكومية رفيعة في السنة السابقة لشغل منصب الرئيس. الدستور الكولومبي، المادة 
197. 

ب السياسية والجمعيات العامة األخرى التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية طوال "يجب على الرئيس أن يعلق عضويته في األحزا  382
. بشكل مماثل، ينص الدستور اإليطالي على ما يلي "ال يتوافق منصب الرئيس مع أي 86مدة واليته." دستور روسيا البيضاء، المادة 
 . 111. الدستور التركي، المادة 89المادة . انظر أيضا الدستور األلباني، 84منصب آخر". الدستور اإليطالي، المادة 
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 لغة عينة: اليمين الدستورية

قبل تحمل مهمته، يجب على )الرئيس/الوزير األول( أداء اليمين القانونية رسميا أمام )الهيئة 
 صه للدولة وللدستور.التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية( مقسما بإخال
 يجب النص على محتوى اليمين الدستورية قانونا.

إذا رفض )الرئيس/الوزير األول( أداء اليمين الدستورية أو قام بها بتحفظ، يجب اعتباره كما لو أنه لم يتم 
 انتخابه.

 
 تنظيم الهيئة التشريعية: 0الفصل 

 
دولة ما وشعبها. النوعين األكثر شيوعا للهيئات يمكن الفرع التشريعي باالعتراف وتوفيق مختلف مصالح 

التشريعية للدولة هي ذات مجلسين تشريعيين وذات مجلس تشريعي واحد. تتألف الهيئة ثنائية المجلس من 
غرفتين، بينما تتألف الهيئة أحادية المجلس من غرف واحد فقط. بعض التحاليل تقول أن األنظمة أحادية المجلس 

دولة الصغيرة، غير الفدرالية، المنسجمة ثقافيا وعرقيا، بينما تقول تحاليل أخرى أن الهيئات هي مالئمة أفضل لل
. يمكن أن يوفر النظام ثنائي المجلس منظور أكثر 385التشريعية ثنائية الغرفة هي أفضل للدول الكبرى والفدرالية

 .386يمن في دولةتوازنا حول السياسة العامة، وهو مهم بشكل خاص عندما يكون حزب سياسي مه
( 3( الصالحيات والمهام، )2( البنية، )1عادة ما تتطرق الدساتير األحكام التالية لوصف الفرع التشريعي: )

 ( خيارات إضافية.6( الحل، و)5( مدة شغل المنصب واألهلية لالنتخاب، )4اللجان، )
 

 بنية الفرع التشريعي:

                                                                                                                                             
. 94من الدستور الكرواتي أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية ليقسم بإخالصه للدستور. الدستور الكرواتي المادة  94تتطلب المادة   383

شعب اإلستوني وأمام من الدستور اإلستوني القسم الصحيحة المطلوبة من الرئيس أدائها تجاه ال 81بشكل مماثل تتضمن المادة 
 .81البرلمان. الدستور اإلستوني، المادة 

، أصبح جيرهار شرودر أول مستشار ألماني ال يؤدي اليمين على اإلنجيل بتأكيد حلفه باليمين فقط. تنص المادة 1998في عام   384
سم كنائسية أو استعمال أي شكل من الدستور األلماني على ما يلي: "ال يجوز إبجار أي شخص لالشتراك في أي عمل أو مرا 136

 .136ديني من أداء اليمين." القانون األساسي لجمهورية ألمانيا الفدرالية، المادة 
 (.2115إدوارد أر. راخيمكيلوف، المزايا والعيوب النسبية للغرفة الثانية في السياق األوكراني )  385
-221خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة،   386
 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 23
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بشكل عام تكون البنية إما ثنائية المجلس أو أحادية المجلس.  عادة ما تنص الدساتير على بنية الفرع التشريعي.
 بغض النظر عن البنية، عادة ما تختار الدول ناطقا لكل غرفة من الهيئة التشريعية.

 
 لغة عينة: بنية الفرع التشريعي

 يجب أن تسند السلطة التشريعية في )الدولة( إلى )الهيئة التشريعية / الجمعية الوطنية(.
 
 المجلس أحادية

. إال أن 387الهيئات التشريعية أحادية المجلس هي فعالة أكثر وأقل تكلفة من الهيئات التشريعية ثنائية المجلس
غياب غرفة ثانية يحد من ممارسة عملية ممارسة المراجعات والتوازنات أو الفصل في السلطات ضمن الهيئة 

 .388التشريعية، وعادة ما يجعل من الصعب سماع أصوات األقلية
الهيئات التشريعية أحادية الغرفة هي مألوفة في الدول الصغيرة والمتجانسة عرقيا واجتماعيا أين ال يصعب القيام 
بحل مشكل التوازن للسلطات السياسية. إال أن المنظومات أحادية الغرفة يمكن أن تعمل أيضا كقوة موحدة لدولة 

ة يمكن أن تكون بديال جذابا للدول ذات تقسيمات مع الخطوط في بيئة مسببة للشقاق لما بعد النزاع، هذه األنظم
 . 389الجهوية أو العرقية

 
 لغة عينة: أحادية الغرفة

 يجب أن يكون )للهيئة التشريعية( )غرفة( واحدة.

                                              
المجلس أو ثنائية المجلس، المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية، غرفة واحدة أو اثنين؟ التقرير بين الهيئة التشريعية أحادية   387
3 (1996.) 

بالرغم من ذلك، تتطرف بعض الدساتير مثل دستور الدانمرك إلى مسألة المراجعات والتوازنات من خالل طلبها الستفتاء تكرير   388
عروض من  قانون للتأكيد. في بولندا، تدرس الغرفة السفلية للبرلمان مشاريع القوانين في سير ثالث قراءات. تتضمن القراءات

جابات بين المستدعين والنواب، مناقشات حول االستحقاقات وتقديم التعديالت الممكنة. في السويد، التي لها  المستدعين، تبادل أسئلة وا 
برلمان أحادي الغرفة، نفذت الغرفة البرلمانية السويدية تصليحات مختلف التصليحات كبدائل لخصائص إيجابية للهيئات ثنائية الغرفة. 

( أعضاء غير المتطلبين للعيش في المناطق التي يمثلونها، 2( الحقوق اإلجرائية المعطاة إلى أقلية الغرفة البرلمانية، )1يشمل ذلك: )و 
في الدائرة االنتخابية، يتلقون  ℅12وطنيا، و ℅4( المنظومة االنتخابية التي تم تصليحها بحيث أن األطراف الذي يحققون عتبة 3)

( الحجم الكبير نسبيا لغرفة البرلمان كهيئة تشريعية أحادية الغرفة، يعني أنها 4الغرفة البرلمانية مثلما يصوتون، و) نفس نسبة مقاعد
مسكونة بشكل كافي لتزويد عدد كافي من البرلمانيين للجلوس على مجال اللجان. تانيا فايز، نظرية البرلمان ثنائية الغرفة، معهد بحث 

 (.2113) 7السياسة العامة، 
يعيد تأسيس البرلمان أحادي الغرفة السترجاع تحكم الدولة  1982على سبيل المثال، تم اعتماد دستور تركي جديد في عام   389

شخص. لتركيا جمعية وطنية أحادية الغرفة تنتخب تحت نظام التمثيل  20111والنظام العام بعد أن أدى العنف إلى مقتل ما يزيد عن 
 .79-77، 7، المواد النسبي. الدستور التركي
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 يجب أن تتكون )الغرفة( من )س( عضو.
 

 ثنائية الغرفة:
مستقلة لكل غرفة لخلق نظام قوي من  عادة ما تخصص الدساتير في النظام ثنائي الغرفة مسئوليات وحقوق

 .390المراجعات والتوازنات. باإلضافة إلى ذلك، تشكيلة الغرف والطريقة التي يتم بها انتخاب الممثلين تختلف عادة
نظام ثنائي الغرفة، مثلما هو الحال في سويسرا، هي بشكل عام طريقة فعالة في جمع تمثيل نسبي مع االعتراف 

ة األخرى للحكومات المحلية، المناطق الجغرافية، المجموعات العرقية والدوائر االنتخابية األقل باالهتمامات الداخلي
. أحد المزايا األخرى لألنظمة ثنائية الغرفة تتمثل في أي هذه األنظمة تسمح للدولة ككل وللمناطق أو 391تمثيال

 .392األقاليم الفردية في أن تمثل في نفس الوقت في العملية التشريعية
 

 لغة عينة: الهيئة ثنائية الغرفة
يجب أن يكون )للهيئة التشريعية( غرفتين اثنتين. يجب أن تسمى الغرفة العليا )مجلس الشيوخ/اسم آخر( 

 ويجب أن تسمى الغرفة السفلى )الجمعية/اسم آخر(.
 ( سنوات.9 – 0يجب أن تتألف )الغرفة العليا( من )س( عضو. ويجب انتخاب األعضاء كل )

 ( سنوات.5 – 2ن تتألف )الغرفة السفلى( من )س( عضو. ويجب انتخاب األعضاء كل )يجب أ
 

يجب أن تخصص المقاعد في الغرفة السفلى بين الدوائر االنتخابية على أساس عدد سكان كل دائرة، خياري: 
 طبقا للقانون االنتخابي.

 
 رفة العليا.يجب أن يضمن تمثيل كل دائرة بمقعد واحد على األقل في الغخياري: 

 
 اختيار رئيس الهيئة التشريعية )المتحدث باسم الهيئة( 

بغض النظر عما إذا أنشأت الدساتير نظام ثنائي الغرفة أو أحادي الغرفة، معظما تنص على اختيار رئيس الهيئة 
ويشرف على  التشريعية لكل غرفة من الهيئة التشريعية. يعمل رؤساء الهيئة التشريعية كقائد للغرفة الخاصة به

                                              
في البرازيل وأستراليا وسويسرا على سبيل المثال، كل دولة أو منطقة تتمتع بتمثيل متساوي )بغض النظر عن سكانها( في الغرفة   390

سبان يا العليا، والتمثيل في الغرفة السفلى يكون متناسبا مع عدد سكان كل منطقة. إال أن دول فدرالية أخرى خاص ألمانيا والهند وا 
غيرت ترتيبها بحيث أن مختلف وحدات الفدرالية يتم ضمان تمثيلها، ولكن ليس بشكل متساوي، في واحدة من الغرفتين، على حسب 

 حالتها وعدد السكان. تريفور أل. براون، دراسة الهيئة ثنائية الغرفة مقابل الهيئة أحادية الغرفة في الدول الفدرالية والمركزية. 
 (2115يمكيلوف، المزايا والعيوب النسبية للغرفة الثانية في السياق األوكراني )إدوارد أر. راخ  391

 تريفور أل. براون، دراسة الهيئة ثنائية الغرفة مقابل الهيئة أحادية الغرفة في الدول الفدرالية والمركزية.   392



51 
 

. عادة ما 394. نمطيا، تشمل الدساتير الطريقة التي يتم بها اختيار رئيس الغرفة ومهامه393القواعد واإلجراءات
يشرف رؤساء الغرفة على عمل الهيئة التشريعية، يمثلونها أمام الفروع األخرى من الحكومة، يدعون لجلسات 

 د قانونا.استثنائية للبرلمان، ويؤدون مهام أخرى حسبما هو محد
 

 لغة عينة: رئيس الهيئة التشريعية )المتحدث(
 

 يجب على )الهيئة التشريعية(، بأغلبية )النصف/الثلثين(، أن تختار رئيسا لها من بين أعضائها.
 

 يجب أن يكون رئيس الهيئة مسئوال على التشغيل الفعال )للهيئة التشريعية(.خياري: 
 

 يئة التشريعية( أمام الفروع األخرى للحكومة.يجب أن يمثل رئيس الهيئة )الهخياري: 
 

على رئيس الهيئة أن يدعو إلى جلسات استثنائية )للهيئة التشريعية( حسبما يكون ضروريا خياري: 
 ومنصوص عليها قانونا.

 
 على رئيس الهيئة أداء مهام أخرى حسبما هي محددة بالقانون وبلوائح )الهيئة التشريعية(.خياري: 

 
 مهام:السلطات وال

في نظام سياسي ديمقراطي، تعتبر الهيئة التشريعية الجهة التمثيلية الرئيسية التي تعكس اإلرادة السياسية للشعب 
على المستوى الوطني. تساعد صفتها التمثيلية على ضمان المساءلة في الوقت الذي تعنى بمصالح مختلف 

اع للهيئة التشريعية سلطة تمثيل أهداف ومصالح المجموعات. بناء عليه، عادة ما تمنح دساتير ما بعد النز 

                                              
تر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع يمكن أن يدعى المتحدث باسم الهيئة أيضا الرئيس، تالمان ومارشال، ...الخ. بي  393

 (1998) 23-221المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
 . 89من الدستور السلوفاكي تبين مسئوليات رئيس المجلس الوطني. الدستور السلوفاكي، المادة  89المادة   394
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. تنص العديد من الدساتير أيضا على أن القواعد والجلسات العامة 395الشعب، اقتراح تشريعات واعتماد تشريعات
 .396للهيئة التشريعية يجب تحديدها قانونا

( انتخاب الوزير 1ات: )تنص الدساتير أيضا على مسئوليات الهيئة التشريعية. يمكن أن تتضمن هذه المسئولي
جراءات إدارية أخرى2، )397األول )في نظام برلماني( ( 4، )399( تمرير تعديالت دستورية3، )398( تمرير قوانين وا 

( اعتماد 5، )400اتخاذ قرار بخصوص الموارد ومبالغ اإليرادات لعمليات المؤسسات وااللتزامات الدولية للدولة
( 7، )402ة على المعاهدات الموقعة من الوزير األول أو الرئيس( المصادق6، )401ميزانية لمؤسسات الدويلة

( اتهام مسئول 9، و)404( اإلشراف على السلطات التشريعية واإلنفاق للحكومة8، )403اإلشراف على إدارة الحكومة
 .405تنفيذي عن خرق الدستور، ارتكاب جريمة، أو الحنث باليمين

الهيئة التشريعية لتمرير مشروع دستور. إال أنه في بعض  عادة تتطلب الدساتير أغلبية بسيطة من األصوات في
 .406الحاالت، يمكن أن يتطلب عدد خاص من المشرعين لتحقيق النصاب المطلوب لتمرير قانون جديد

                                              
بما يلي: ")ت( تمثل الهيئة التشريعية  55من الدستور االنتقالي لجنوب السودان، تصرح المادة  55ة على سبيل المثال، في الماد  395

الوطنية إرادة شعب جنوب السودان وعليها أن تعزز وحدته واألمة، ممارسة الوظائف التشريعية، اإلشراف على المسئولين التنفيذيين، 
 .55ب السودان، المادة وتعزيز النظام الال مركزي للحكومة". دستور جنو 

جراءات تعتمد قانونا. الدستور  112تخصص المادة   396 من الدستور البولندي تنظيم وسير غرفة الممثلين لتحديدها الحقا في قواعد وا 
قانونا. من الدستور السويدي أيضا كل األحكام الخاصة المتعلقة بالبرلمان ليتم تبيانها  11. كما تخصص المادة 112البولندي، المادة 

 .11الدستور السويدي، المادة 
 .47الدستور الفنلندي، المادة   397
 .65، دستور بنغالدش، المادة 2الدستور اليمني، المادة   398
 .44دستور جنوب أفريقيا، المادة   399
 .78، دستور باكستان، المادة 4، الفقرة 4دستور البوسنة والهرسك، المادة   400
 .112، دستور الهند، المادة 72دستور اليونان، المادة   401
 .121دستور كوستاريكا، المادة   402
 .6، الفقرة 135دستور كولومبيا، المادة   403

 .47(، دستور فنلندا، المادة 1)52، 51(، دستور النمسا، المادتين 2) 55دستور جنوب أفريقيا، المادة   404
 .53، دستور األرجنتين، المقطع 74دستور ليتوانيا، المادة   405
 61من الدستور أن أغلبية األصوات سوف تشكل قرارا في البرلمان طالما يحضر فيه على األقل  75في بنغالدش، تنص المادة   406

من دستور األرجنتين يمكن أن يصبح مشروع قانون  78. بشكل مماثل، في المقطع 75عضو من البرلمان. دستور بنغالدش، المادة 
. في البوسنة والهرسك، يتم 78لبية بسيطة في كل غرفة من الكونغرس. دستور األرجنتين، المادة قانونا إذا تمت الموافقة عليه بأغ

تمرير القرارات التشريعية بأغلبية المشرعين الحاضرين والمصوتين، إال أن "على المندوبين واألعضاء بذل أقصى جهودهم لرؤية أن 
اء من منطقة كل كيان. إذا لم تشمل أغلبية األصوات ثلث أصوات األغلبية تتضمن على األقل ثلث أصوات المندوبين واألعض

المندوبين أو األعضاء من منطقة كل كيان، يجب على الرئيس ونواب الرئيس االلتقاء كمجلس ومحاولة الحصول على الموافقة خالل 
تين، شريطة أن األصوات المعارضة ال ثالثة أيام من التصويت. إذا أخفقت الجهود، يجب اتخاذ القرارات بأغلبية الحاضرين والمصو 

 (.3) 4تشمل الثلثين أو أكثر من المندوبين أو األعضاء المنتخبين من كال الكيانين." دستور البوسنة والهرسك، المادة 
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 لغة عينة: السلطات والمهام
 

 ولة.يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( المؤسسة األولى للدولة المكلفة بتمثيل أهداف ومصالح شعب الد
 

 يجب على )الهيئة التشريعية( اعتماد التشريعات بتصويت )أغلبية بسيطة(.
 

 يجب ألعضاء )الهيئة التشريعية( البدء في تشريعات.
 

 يجب وضع قواعد )الهيئة التشريعية( وفقا للقانون ويجب اعتمادها من )ثلثي( )الهيئة التشريعية(.
 

داوالتها، وعليها أن تتداول علنا، ما عدا في ظروف يجب على )الهيئة التشريعية( نشر سجل كامل لم
 استثنائية طبقا لقواعدها.

 
 يجب تحديد الجلسات العامة )للهيئة التشريعية( طبقا للقانون.

 
 يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على تمرير القوانين واإلجراءات اإلدارية.

 
 على تمرير التعديالت الدستورية. يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولةخياري: 

 
يجب على )الهيئة التشريعية( بتصويت )الثلث/النصف/الثلثين( إقالة )الرئيس أو الوزير األول( نتيجة خياري: 

 خرق جسيم للدستور، الحنث باليمين، أو عند الكشف عن ارتكاب جناية.
 

بخصوص الموارد ومبالغ اإليرادات لعمليات  يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اتخاذ قرارخياري: 
 المؤسسات وااللتزامات الدولية للدولة.

 
 يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اعتماد ميزانية لمؤسسات الدولة.خياري: 
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يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على التصديق على المعاهدات الموقعة من )الرئيس أو خياري: 
 ير األول(.الوز 
 

 يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اإلشراف على إدارة الحكومة.خياري: 
 

يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اإلشراف على السلطات التنظيمية وسلطات اإلنفاق خياري: 
 للحكومة.

 
 خرى المحددة من هذا الدستور.يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على كل السلطات األخياري: 

 
 النظام البرلماني(لغة عينة: السلطات والمهام )

 
يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على انتخاب )الوزير األول( و)مجلس الوزراء( )بواسطة اقتراع 

 سري(.
 

 اللجان:
ريعية التي تسمح للهيئة التشريعية عند وصف الفرع التشريعي، تشمل العديد من الدساتير اإلجراءات واألحكام التش

. تقوم هذه اللجان بمراجعة مشاريع القوانين بإمعان قبل 407بتحديد اللجان الدائمة واللجان المؤقتة )الخاصة(
دراستها من كامل الهيئة التشريعية. تقوم العديد من الهيئات التشريعية بالحفاظ على لجان دائمة حول مسائل ذات 

. إال أن الدساتير عادة ما تمنح 408القانون والعدالة، المالية والخزينة، الصحة، والتعليمأهمية للمجتمع، مثل 
 السلطة التشريعية إلنشاء لجان مؤقتة، خاصة لمعالجة مسائل أخرى عندما تنشأ.

 
 لغة عينة: اللجان

 

                                              
انين لجة سويدية دورا هاما ألن كل مسألة يجب أن تحال إلى لجنة قبل اعتمادها. النظام البرلم 16، تلعب 1994منذ انتخابات   407

سمورغاسبورغ، طريق مختصر إلى السويد. متوفر في 
http://www.sverigeturism.se/smorgasborg/society/government/parlament.html 

لجنة دائمة في الدستور، المالية، الضرائب، إدارة العدالة، القوانين، الشئون الخارجية، الدفاع، التأمين  16في السويد، تتمثل   408
الرعاية االجتماعية، الشئون الثقافية، التعليم، االتصاالت، الزراعة، الشئون االقتصادية، العمل، واإلسكان. النظام  االجتماعي،

 البرلمانين سمورغاسبورغ، طريق مختصر إلى السويد.
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القانون يجب على )الهيئة التشريعية( أن تنشئ لجانا. يجب أن تكلف كل لجنة باإلشراف على مجاالت 
 المحددة.

 بعد قراءتها األولى، يجب أن ترسل مشاريع القوانين إلى اللجنة المعنية للمراجعة.
 تتمثل مهمة اللجان في تدقيق كل جزء من التشريع.

 بعد مراجعة اللجنة، يجب إعادة التشريع إلى البرلمان لغرض التصويت.
: )الزراعة(، )المخصصات(، )الخدمات المسلحة(، يجب أن تشمل )اللجنة التشريعية( اللجان التاليةخياري: 

 )الميزانية(، )التعليم(، )الطاقة(، )المالية(، )الشئون الخارجية(، )القضاء(، )القواعد( و)أخرى(.
 مدة الوالية وأهلية االنتخاب:

أطول يمكنها  . مدد409عادة ما تنص الدساتير أن الممثلين التشريعيين المنتخبين يعملون لمدة زمنية محددة وثابتة
أن توفر استقرارا أفضل وتمنح للمشرعين أكثر حرية في اإلجراءات ألنهم ليسوا مهتمين أو معنيين بإعادة 
االنتخاب. يمكن للمدد األطول أيضا أن تجعل المشرعين أقل عرضة للتغير في الرأي العام المفاجئ، ولكن 

للرأي العام ألن االنتخابات هي متكررة أكثر.  المؤقت. على العكس من ذلك، مدد أقصر تضمن أكثر استجابة
 تحدد العديد من الدساتير المعايير األساسية للتأهيل لمنصب سياسي.

 : بناء منظومة انتخابية )إجراء انتخاب الهيئة التشريعية(.6لمناقشة انتخاب الهيئة التشريعية، الرجاء انظر الفصل 
 

 لغة عينة: مدة وأهلية انتخاب األعضاء
 

 أن يعمل أعضاء )الهيئة التشريعية( لمدة )س سنة(، إال إذا تم حل )الهيئة التشريعية( طبقا للدستور. يجب
( في يوم االنتخاب يمكن له أن يعمل كعضو في )الهيئة 31أي ناخب قابل لالنتخاب يكون قد بلغ سنة )

 التشريعية(.
 

 حل الهيئة التشريعية:

                                              
الثانية، ومن سنتين إلى  يشرح ليبهارت أن الممثلين التشريعيين المنتخبين يعملون لفترات تمتد من أربع إلى تسع سنوات في الغرفة  409

خمس سنوات في الغرفة األولى. يالحظ ليبهارت أنه في أستراليا وهولندا واليابان، نصف أعضاء الغرفة الثانية يتم تجديدهم كل ثالث 
غرف الفدرالية سنوات. في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا، ثلث األعضاء في الغرفة الثانية يتم تجديدهم في فترات دورية. أعضاء ال

النمساوية، األلمانية والسويسرية يتم انتخابهم في فترات غير منتظمة بطريقة مترنحة. أ( ليبهارت، الديمقراطيات: نماذج لحكومة 
 (.1999األغلبية واإلجماع في القرن الواحد والعشرين )
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. مثل هذه األحكام عادة ما يتم 410الهيئة التشريعية تحت ظروف قصوىتتضمن العديد من الدساتير أحكاما لحل 
ربطها بأصوات حجب الثقة، أو عندما تفشل الهيئة التشريعية في الوفاء بمسئولياتها المنصوص عليها في الدستور 

 أو القانون.
 

 لغة عينة: حل الهيئة التشريعية
 
ر أن يحل )الهيئة التشريعية( عندما تخفق في تصويت يجب على )الرئيس أو الوزير األول( طبقا لهذا الدستو 

 بسحب الثقة. على )الرئيس أو الوزير األول( الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
 

 ( يوما من حل )الهيئة التشريعية(.31/01/91يجب ترتيب انتخابات جديدة خالل )
 

خاب )هيئة تشريعية( جديدة. عندما تنتخب يجب على )الهيئة التشريعية( المنحلة مواصلة العمل إلى غاية انت
 )هيئة تشريعية( جديدة يجب على أعضاء )الهيئة التشريعية( المنحلة التخلي على مقاعدهم.

 
 لغة عينة: حل الهيئة التشريعية )النظام البرلماني(

 
ية ( يوما من جلس جديدة إذا لم يتلقى أي مرشح أغلب31/01/91يجب حل )الهيئة التشريعية( خالل )

 )الثلثين( لمنصب لوزير أول.
 

( يوما من جلسة جديدة، أغلبية )الثلثين( 21يجب حل )الهيئة التشريعية( إذا لم يتلقى أي مرشح، خالل )
 لمنصب لوزير أول.

 
 خيارات إضافية:

                                              
عية في الحاالت التالية: أ( مررت غرفة النواب من الدستور التشيكي تنص على أن الرئيس يمكنه حل الهيئة التشري 35المادة   410

تصويت حجب الثقة في حكومة معينة حديثا، ويكون رئيسها قد تم تعيينه من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من غرفة النواب، ب( 
كومة مسألة الثقة، ج( تم تفشل غرفة النواب في اتخاذ قرار خالل ثالثة أشهر حول مشروع قرار حكومي، والذي عند مناقشته تربط الح

تأجيل جلسة غرفة النواب لفترة أطول مما هو مقبول، أو د( لم تبلغ غرفة النواب النصاب القانوني لفترة أطول من ثالثة أشهر، بالرغم 
انتهاء مدة من تأجيل جلستها وبالرغم من الدعوة إلى جلسة بشكل متكرر خالل تلك الفترة. ال يمكن حل غرفة النواب ثالثة أشهر قبل 

( على إجراء انتخابات لغرفة جديدة خالل ستة أيام. دستور جمهورية التشيك، المادتين 2) 17انتخابها. في هذه الظروف، تنص المادة 
17(2 ،)25. 
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 (1يجوز للدول أن تتضمن عددا من أحكام أخرى في دساتيرها تتعلق بالفرع التشريعي. هكذا أحكام قد تشمل: )
 ( متطلبات النصاب القانوني.3( الحصانة التشريعية، و)2مدونة قواعد السلوك، )

 
 

 مدونة قواعد السلوك
تنص العديد من الدساتير على مدونة قواعد السلوك واألخالقيات التشريعية. بشكل عام تتمن هذه القواعد أحكام 

ما تتضمن هذه القواعد متطلبات إلزامية  .  للوقاية من الفساد، عادة411واسعة تحدد األهداف لسلوك المشرعين
لإلفصاح المالي بالنسبة للمسئولين المنتخبين والمعينين، قيود على الهدايا التي يقبلها األعضاء، وحدودا على 

( لجنة 1. عادة ما تأخذ آليات التنفيذ واحدة من ثالثة أشكال: )412التوظيف الخارجي خالل وبعد توليهم المنصب
( لجنة تشريعية ضمن الهيئة التشريعية، تتكون من 2تقلة عن الفرع التشريعي وخارجية عنه؛ )تنظيمية تكون مس

( تنفيذ ذاتي، أين يضبط أعضاء الهيئة التشريعية 3أعضاء من الهيئة التشريعية وأشخاص مستقلين؛ أو )
 .413أنفسهم

 
 
 
 

 لغة عينة: مدونة قواعد السلوك )األخالقيات(
 

شريعية( بالتصرف في كل األوقات بطريقة تعكس مصداقيتهم في )الهيئة التشريعية(، يلتزم أعضاء )الهيئة الت
 وتحافظ وتعزز ثقة الشعب في نزاهة )الهيئة التشريعية(.

 
يلتزم أعضاء )الهيئة التشريعية( بالحفاظ على أعلى معايير االستقامة لضمان أن تكون نزاهتهم ونزاهة 

 .بعيدا على أي شك مؤسساتهم السياسية التي يعملون فيها
                                              

في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، تشجع مدونة قواعد السلوك أعضاء الهيئة التشريعية على "الحفاظ على أعلى معايير   411
ستقامة لضمان أن تكون نزاهتهم ونزاهة مؤسساتهم السياسية التي يعملون فيها بعيدا على أي شك." مدونة قواعد السلوك فيما يتعلق اال

( من الدستور األوغندي ترخص للبرلمان وضع مدونة قواعد 1) 233(، المادة 1996)جنوب أفريقيا،  1بالمصالح المالية المقطع 
 (.1) 233األوغندي، المادة  السلوك ألعضائه. الدستور

(، متوفر في 1999) 11المعهد الوطني للديمقراطية، األخالقيات التشريعية، تحليل مقارن،   412
http://www.accessdemocracy.org/files/026_ww_legethics.pdf  

(، متوفر في 1999) 11المعهد الوطني للديمقراطية، األخالقيات التشريعية، تحليل مقارن،   413
http://www.accessdemocracy.org/files/026_ww_legethics.pdf 
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عندما يوجد أي شك بخصوص مجال أو تطبيق أو معنى أي ناحية من هذه القواعد، يجب أن يكون حسن 

 النية للعضو المعني هو المبدأ الموجه.
 

 يجب على أعضاء )الهيئة التشريعية( اإلفصاح على سجالتهم المالية.خياري: 
 

 دوالر أمريكي( كهدايا من شخص ما. 2111قي أكثر من )ال يجوز ألعضاء )الهيئة التشريعية( تلخياري: 
 

 يجب على )الهيئة التشريعية( إنشاء لجنة تنظيمية لتنفيذ مدونة قواعد األخالقيات.خياري: 
 

 يجب أن تكون هناك لجنة تنظيمية مستقلة لتنفيذ مدونة قواعد األخالقيات.خياري: 
 

 الحصانة التشريعية
مايات والحصانات ألعضاء الهيئة التشريعية. هكذا أحكام هي مصممة لتعزيز تبين العديد من الدساتير الح

( ضمانات 1استقاللية الهيئة التشريعية وقدرتها على تمثيل مصالح الناخبين. عادة ما تتضمن هذه األحكام: )
 ( الحصانة من المسئولية القانونية أثناء توليهم المنصب.2حرية الخطاب التشريعي؛ و)

 
 
 

 خطاب التشريعيحرية ال
تحمي بعض الدساتير حرية الخطاب التشريعي لتعزيز النقاش الحر بين المشرعين والمواطنين بخصوص 

 . يسمح ذلك للمشرعين بتمثيل مصالح الشعب بأكثر فعالية، من دون خطر المسئولية القانونية.414اهتماماتهم
 

 الحصانة من المسئولية القانونية

                                              
"ال تجوز مقاضاة أي ممثل وال احتجازه وال معاقبته عن رأي عبر عنه أو تصويت أدلى به في البرلمان الكرواتي" الدستور   414

دلى بها في ممارسة وظيفتهم وفقط من . "ال يجوز أبدا تحميل أعضاء غرفة الممثلين المسئولية عن األصوات الم75الكرواتي، المادة 
. "عضو أو 57ممثلي الغرض على أسس التعبير الشفوي أو الخطي الذي يدلون به في سير وظيفتهم." الدستور األسترالي، المادة 

خضع ألي مسئول في البرلمان تسند إليه صالحيات تنظيم إجراء، القيام بأعمال أو الحفاظ على النظام في البرلمان، ال يجوز أن ي
 .78سلطان قضائي ألي محكمة فيما يتعلق بممارسته ألي من هكذا صالحيات. دستور بنغالدش، المادة 
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. بالرغم من أن الحصانة 415ا حصانة من المسئولية القانونية أثناء توليهم المنصبيمكن أن يتلقى المشرعون أيض
. فيما يتعلق بحرية 416الممنوحة نادرا ما تكون مطلقة، إال أن العديد من الدول تمنح حصانة عامة إلى المشرعين

قانونية غير الخطاب، تسمح هذه الحصانة للمشرعين بالتركيز على مسئولياتهم ومهامهم من دون إزعاجات 
ضرورية. تتطلب بعض الدول قوانين الحقة لتحديد مجال أي حصانة رسمية، بينما تحدد أخرى مجال الحصانة 

 .417ضمن الدستور بحد ذاته
 

 لغة عينة: الحصانة التشريعية
 

 .وال احتجازه وال معاقبته عن رأي عبر عنه أو تصويت أدلى به تشريعي ال تجوز مقاضاة أي ممثل
 

)لجنة تشريعية( بالحصانة من المسئولية القانونية. ال يجوز توجيه اتهامات جنائية ضده إال بناء  يتمتع عضو
 )الهيئة التشريعية(.وبموافقة أغلبية الجزء المكمل من  )المسئول المعين(على اقتراح من 

 
 يجوز النص على مزايا وحصانات أعضاء )الهيئة التشريعية( في التشريعات الوطنية.خياري: 

 
 متطلبات النصاب القانوني

. يشير مصطلح 418تحدد معظم الدساتير متطلبات النصاب القانونية للهيئة التشريعية حتى تقوم بأعمالها
"النصاب" إلى العدد األدنى أو النسبة من إجمالي الهيئة التشريعية المتطلب حضورهم لعقد جلسة. في غياب 

                                              
من الدستور األلماني على أحكام التعويض والحصانة ألعضاء غرفة الممثلين. القانون األساسي لجمهورية  46تتضمن المادة   415

ن دستور أذربيجان على الحصانة للنواب ضمن الهيئة التشريعية. دستور أذربيجان، م 91. وتنص المادة 46ألمانيا االتحادية، المادة 
 66. تنص المادة 83من الدستور السلوفيني أيضا على الحصانة للنواب. الدستور السلوفيني، المادة  83. كما تنص المادة 91المادة 

 .66ديدها قانونا. الدستور الباكستاني، المادة من الدستور الباكستاني على مزايا وحصانات ألعضاء البرلمان ليتم تح
"يتمتع عضو البرلمان بالحصانة. ال يجوز توجيه اتهامات جنائية ضده إال بناء على اقتراح من المستشار القانوني وبموافقة أغلبية   416

 .76الجزء المكمل من البرلمان." دستور إستونيا، المادة 
ي تنص على أن تفاصيل الحصانة سيتم تسويتها بقانون فدرالي. دستور النمسا، المادة ( من الدستور النمساو 7) 57المادة   417
( من دستور جنوب أفريقيا على ما يلي: "مزايا وحصانات أخرى للجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الوزراء 2) 58(. تنص المادة 7)57

 (.2)58المادة  وأعضاء الجمعية يمكن النص عليها بتشريع وكني." دستور جنوب أفريقيا،
على سبيل المثال، في البوسنة والهرسك، لغرفة الشعب خمسة عشر عضوا: خمس بوسنيين، خمس كرواتيين، وسبعة صربيين.   418

(. ينص 1) 4يتطلب تسع مندوبين، ثالثة من كل مجموعة، للوفاء بمتطلبات النصاب القانوني. دستور البوسنة والهرسك، المادة 
أن "الجمعية ال يجوز لها عقد جلسات إال في حضور ثلثي إجمالي األعضاء." دستور  117في مادته الدستور الكوستاريكي 

 .117كوستاريكا، المادة 
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التداول في أعمال رسمية بما أنه ال يوجد تمثيل كافي التخاذ القرارات  النصاب القانوني، ال يجوز للهيئة التشريعية
 التي تؤثر في الدولة.

 
 

 لغة عينة: متطلبات النصاب القانوني
 

 بالمائة( من أعضاء )الهيئة التشريعية( النصاب القانوني. 01/51/01يجب أن يمثل )
( عضو حاضر، يجب على 21/01/011قل من )عندما يتواجد في أي وقت خالل اجتماع )الهيئة التشريعية( أ

 الشخص الذي يرأس الجلسة تأجيلها من دون أي نزاع.
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 إنشاء منظومة قضائية: 5الفصل 

 
تنشئ كل الدساتير ما بعد النزاع قضاء مستقال لتعزيز الدستور وتنفيذ قوانين دولة معاد بنائها. عموما تضمن 

ق إلى دور وبنية القضاء لضمان استقالليته وشفافيته. تشمل هذه األحكام: الدول ما بعد النزاع أحكاما واسعة تتطر 
( االلتزامات القانونية 4( السلطة القضائية؛ )3( استقاللية القضاء؛ )2( سلطات ومهام الهيئة القضائية؛ )1)

 ( إدارة الهيئة القضائية.6( بنية الهيئة القضائية؛ و)5الدولية؛ )
 

 السلطات والمهام:
لدول أحكاما عامة في دساتيرها تتعلق بمهام الهيئة القضائية لضمان العادلة وحماية حقوق ومصالح الشعب تدرج ا

. يجوز للدول أن تحدد أيضا أن وظيفة الهيئة القضائية تتمثل في إدارة العدالة طبقا للدستور 419ضمن حدودها
 والقوانين والمعايير الدولية الملزمة.

 
 ملغة عينة: السلطات والمها

 
يجب على المحاكم أن تضمن العدالة للجميع. عليهم حماية الحقوق والمصالح الشرعية لكل المواطنين واألفراد 

 والجهات القانونية والدولة.
 

يجب أن تكون المحاكم مسئولة على إدارة العدالة طبقا للدستور، باإلضافة إلى التشريعات والقوانين والمعايير 
 الدولية الملزمة.

 
 لية القضاء:استقال 

تدرج معظم الدساتير لما بعد النزاع أحكاما لقضاء مستقل لدعم تطوير جهاز محايد ونزيه لتنفيذ القوانين وتعزيز 
. بينما تعتبر العديد من الدساتير غير واضحة في تحديد استقاللية القضاء، من المهم للدول التي تعيد 420العدالة

القضائي وعالقته مع الفروع األخرى من الحكومة. هذه البناء أن تكون خاصة بخصوص دور الجهاز 
                                              

"يجب على الفرع القضائي للحكومة حماية الحقوق والمصالح الشرعية لكل المواطنين والجهات القانونية والدولة". دستور بلغاريا،   419
 .117المادة 

. "القضاء هو 116ون القضاء جهاز مستقال للدولة في جمهورية أفغانستان اإلسالمية" دستور أفغانستان، المادة "يجب أن يك  420
ز مستقل ومنفصل عن الفرعين التشريعي والتنفيذي للحكومة. وهو يتمتع باالستقاللية المالية واإلدارية. تقدم العدالة باسم الشعب وال يجو 

 .141خصه". دستور رواندا، المادة ألي شخص أن يكون حكما لقضية ت
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الخصوصية هي مهمة بشكل خاص بما أنها تتعلق بحماية حقوق اإلنسان، تعزيز االستقرار السياسي، وتوطيد 
. ضمان أن تكون الهيئة القضائية مستقلة عن الفروع األخرى للحكومة هو مفيد بشكل خاص 421اقتصاد صحي

 .422ضاءفي توطيد استقاللية الق
 

 المجلس القضائي
إنشاء مجلس قضائي لإلشراف على القضاء وضمان فعالية واستقاللية قضاته هي اتجاه حديث في صياغة 

دارة وتمويل مجلس قضائي423الدستور . يمكن للدساتير 424. عادة ما تتطرق دساتير الدول إلى اختيار وتشكيل وا 
ثال، القضاة أو ممثلي الفروع األخرى للحكومة، أن تحدد من هو مؤهل في العمل بالمجلس )على سبيل الم

أعضاء الجمعيات المهنية واألكاديميين(، عدد األعضاء بالمجلس وطول المدة الزمنية التي عملها في المجلس. 
تتضمن الدساتير أيضا أدوار ومهام المجلس القضائي، مثل اإلشراف على ميزانية الهيئة القضائية، إدارة الهيئة 

 .425ختيار حكام محاكم البداية، والتدريب والسياساتالقضائية، ا

                                              
 (.1948ديسمبر  11( )3، أ)217الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار   421
، بقوله "يجب أن تكون 213على سبيل المثال، يفصل الدستور البرتغالي الهيئة القضائية عن الفروع األخرى للحكومة في مادة   422

أن "شرف القضاء،  114. في دستور البحرين، تشرح المادة 213تور البرتغالي المادة المحاكم مستقلة وخاضعة فقط للقانون". الدس
ونزاهة وحيادية القضاة هي أساس الحكومة وضمانا للحقوق والحريات. ال تسود أي سلطة فوق حكم قاضي، وال يجوز تحت أي ظرف 

ن أن ينص على ضمانات القضاة واألحكام المتعلقة بها" كان التدخل في سير القضاء. يضمن القانون استقاللية القضاء، وعلى القانو 
 .114دستور البحرين، المادة 

من دستور فنزويال تنص على أن مجلس القضاء على أنه جهاز مسئول على "ضمان استقاللية وفعالية وانضباط  217المادة   423
، ينص دستور كينيا على لجنة 172. في المادة 217ولياقة المحاكم وضمان منافع مهنة القضاء للقضاة". دستور فنزويال، المادة 

 131. المادتين 172خدمة القضاء في "تعزيز وتسهيل استقاللية ومسئولية القضاء وفعالية وشفافية إدارة العدالة". دستور كينيان المادة 
قالة الحكا 136و ، 131م. الدستور السوري، المادتين من الدستور السوري تنصان على المجلس األعلى للقضاء المكلفة بتعيين ونقل وا 

136. 
على مجلس أعلى للعدالة يتألف من رئيس الجمهورية، بضع أعضاء  147على سبيل المثال، في الدستور األلباني، تنص المادة   424

 178المادة  . بشكل مماثل، تنص147من الفرع التنفيذي، وتسع قضاة منتخبين من كل مستويات المحاكم. الدستور األلباني، المادة 
قالة األعضاء، وتحدد المسئوليات  من دستور جنوب أفريقيا على تشكيلة لجنة الخدمات القضائية، تتطرق إلى كيفية اختيار وا 

من الدستور الكيني أنشأ صائغو  173. في المادة 178والصالحيات الخاصة المسندة إلى اللجنة. دستور جنوب أفريقيا، المادة 
. التمويل المنفصل للفرع القضائي يفصل أيضا القضاء عن فروع 173رة القضاء. الدستور الكيني، المادة الدستور صندوقا إلدا

 الحكومة األخرى.
من دستور سلوفينيا أن "المجلس القضائي يتألف من أحد عشر عضوا. تختار الجمعية الوطنية خمسة أعضاء  131تشرح المادة   425

من بين أساتذة جامعيين في القانون، محامين ورجال قضاء آخرين، بينما يختار القضاة بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية 
الشاغلين لمنصب قضائي دائم ستة أعضاء من بينهم. يقوم أعضاء المجلس باختيار رئيس من بينهم". الدستور السلوفيني، المادة 

إلى اللجنة مسئولية "تعيين وترقية ونقل القضاة ... وتقديم  . كما ينص دستور المالديف أيضا على لجنة الخدمة القضائية. ويسند131
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 لغة عينة: استقاللية القضاء

 
 الفصل في السلطات:

 يجب أن يكون الجهاز القضائي )للدولة( قائم بذاته ومستقل.
 يجب أن يكون القضاة مستقلين وملزمين فقط بالقانون.

ة أو أحزاب سياسية أو مؤسسات يحظر التدخل في أنشطة قاضي أو محاكم من أي مؤسسات سلطة الدول
 عامة أو مواطنين، ويترتب على ذلك مسئولية قانونية حسبما هو منصوص عليه قانونا.

يجب على مؤسسات الدولة والجهاز اإلدارية االمتثال بقرارات المحكمة، وال يجوز لهذه الجهات تعديل قرارات 
 المحكمة من أي ناحية كانت وال تأخير تنفيذها.

 
 دمة القضائية:لجنة الخ

 يجب على لجنة الخدمات القضائية ضمان استقاللية ونزاهة وكفاءة وفعالية الهيئة القضائية.
يجب أن تشمل مسئوليات لجنة الخدمة القضائية، من دون أن تقتصر على اإلشراف على ميزانية القضاء، 

قالة المدعين ونواب المدعين والقضاة،  باستثناء قضاء المحكمة الدستورية. إدارة القضاء، وتعيين وانضباط وا 
 تشكيلة والمسئولية اإلضافية للجنة الخدمة القضائية يجب أن تحدد قانونا.

 
يتكون المجلس القضائي من )س( عضو. بناء على اقتراح الرئيس، تختار الجمعية )س( عضو من بين 

لشاغلين لمنصب قضائي دائم ويختار القضاة اأساتذة جامعيين في القانون، محامين ورجال قضاء آخرين. 
 .أعضاء من بينهم. يقوم أعضاء المجلس باختيار رئيس من بينهم )س(

 
قالة القضاة، ويجب تقرير مسئولياتهم التأديبية  يجب أن يكون المجلس القضائي مسئوال على تعيين وانضباط وا 

 طبقا للدستور والقانون.
 
 

 السلطة القضائية:

                                                                                                                                             
توصيات إلى الرئيس حول تعيين القاضي األول وقضاة المحكمة العليا، لدراسة الشكاوى حول هيئة القضاء، واتخاذ إجراءات تأديبية 

جراءات تعيين القضاة، والمعايير األخالق صدار قواعد تتعلق بخطط التوظيف وا  ية للقضاة، والنص على مسائل حسبما ضدهم.... وا 
 .159تكون ضرورية أو مناسبة لممارسة وأداء مهام ومسئوليات اللجنة...." دستور المالديف، المادة 
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قضائية بصالحية التصرف كمراجعة وموازنة بين الفروع األخرى للحكومة.  عادة ما ينص الدستور على هيئة
تشمل هكذا صالحية على سلطات الجهاز القضائي في المراجعة والطبيعة اإللزامية للقرارات القضائية على الفروع 

 . 426األخرى للحكومة
 

 لغة عينة: السلطة القضائية
 

تتقيد بقرارات المحاكم؛ وال يجوز لهذه المؤسسات تعديل قرارات  يجب على مؤسسات الدولة واألجهزة اإلدارية أن
 المحكمة من أي ناحية كانت وال تأخير تنفيذيها.

 
يجوز للمحاكم أن تصدر قرارات حول مسائل القانون المدني والقانون الجنائي، ويجوز لها مراجعة قرارات 

 األجهزة اإلدارية.
 

ذلك في القانون النافذ لغرض حماية الحياة الخاصة لألطراف، ما عدا حسبما يتم النص عليه على خالف 
حماية مصالح القصر، حماية أسرار األعمال، أو حماية مصلحة عامة أو أمنية أخرى، يجب على المحاكم أن 

 تعقد اإلجراءات القضائية علنا وأن يتم اإلعالن على كل القرارات القضائية إلى العامة.
 

القضائية بأي شكل من األشكال من طرف هيئة تنفيذية، بما في ذلك وزارة العدل. يجب ال يجوز أن تدار الهيئة 
أن تتمتع الهيئة القضائية باالختصاص الحصري في تحديد براءة أو تهمة طرف متهم طبقا للقانون، من دون 

 تدخل من السلطات التشريعية أو التنفيذية.
 

 نفيذية والقضائية، منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض.التشريعية، الت –يجب أن تكون السلطات الثالث 
 

 يجوز للمحاكم أن تتخذ قرارا على أن الفرع التشريعي أو التنفيذي قد أخفق عن الوفاء بالتزامه الدستوري.
 

 بنية الهيئة القضائية:
محكمة عليا تختلف الدساتير من دولة إلى أخرى في تحديدها لدور وبنية المحاكم. تنص معظم الدساتير على 

و/أو محكمة دستورية. كما يمكن أن تنص دساتير الدول أيضا على محاكم درجة البداية للدولة، أو يمكن أن 

                                              
 .165دستور جنوب أفريقيا، المادة   426
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. في الحاالت التي ينشئ فيها الدستور محاكم، عادة ما يشمل 427تترك إنشاء هذه المحاكم للهيئة التشريعية
. تركز أقسام من 428رفع قضايا إلى مختلف المحاكمالدستور أحكاما تتعلق بالسلطان القضائي للمحاكم ومرتبة 

( وجود المحاكم الوطنية 2( دور ومسئولية المحاكم؛ )1دساتير الدول على بنية القضاء وعادة ما تشمل: )
( المفعول الملزم 4( استقالل المحاكم من الوكاالت والمنظمات الحكومية األخرى واألفراد؛ )3والمحلية واإلقليمية؛ )

( صالحية إصدار قرارات حول القانون المدني والجنائي 6( سرد لبعض أو كل المحاكم؛ و)5لمحكمة؛ )لقرارات ا
 . 429ومراجعة القرارات اإلدارية

 
 لغة عينة: بنية الهيئة القضائية

 
 : قائمة المحاكم المعترف بها دستوريا0الخيار 

 يجب أن تتألف المحاكم من )قدم أسماء المحاكم(.
 

 المحاكم : إنشاء2الخيار 
يجب أن تتألف المحاكم من محكمة دستورية، محكمة عليا، ومحاكم إقليمية، ومحاكم بلدية ومحاكم الجنح 

 حسبما يتم إنشائها قانونا.
 
 

 المحكمة الدستورية
 

. بشكل عام تحدد الدساتير أن 430تنشئ العديد من دول ما بعد النزاع محكمة دستورية لتعزيز وتطبيق الدستور
دستورية هي التي تصدر التفسيرات النهائية للدستور، تدافع على الدستور، وهي المحكمة العليا في كل المحكمة ال

                                              
النقض العليا التي يمكن  "المحاكم هي: )أ( المحكمة الدستورية، )ب( محكمة النقض العليا، )ج( المحاكم العليا، بما فيها محكمة  427

إنشائها بقانون برلماني للنظر في االستئنافات من المحاكم العليا، )د( المحاكم االبتدائية، و)ه( أي محكمة أخرى يتم إنشائها أو 
دستور جنوب  االعتراف بها طبقا لقانون برلماني، بما فيها أي محكمة ذات مرتبة مماثلة إما للمحاكم العليا أو للمحاكم االبتدائية."

 . 166أفريقيا، المادة 
من دستور جنوب أفريقيا بنية واالختصاص القضائي للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا؛ وتصف  171إلى  167تصف المواد   428

 هذه المواد أيضا االختصاص القضائي للمحكمة العليا والمحاكم االبتدائية.
اءات قانونية دستورية، مدنية، إدارية وجنائية وفي األشكال األخرى المنصوص "يجب ممارسة السلطة القضائية من خالل إجر   429

 .125عليها قانونا." دستور أذربيجان، المادة 
 .81، دستور شيلي، المادة 137، دستور النمسا، المادة 61دستور أثيوبيا، المادة   430
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. يمكن أن تشمل الدول تعريفا لمسألة دستورية لدعم الفهم األوسع للمسائل التي يمكن أن 431المسائل الدستورية
 .432تحال إلى المحكمة الدستورية

تورية، يجوز لصائغي الدستور تحديد أن المحكمة العليا للدولة تمارس كبديل لذلك، بدال من إنشاء محكمة دس
 .433سلطات المراجعة الدستورية

 
 لغة عينة: المحكمة الدستورية

 
 يجوز للمحكمة الدستورية أن تقرر فقط المسائل والقضايا الدستورية المتعلقة بقرارات حول مسائل دستورية.

 
ي حول ما إذا كانت مسألة ما هي مسألة دستورية أو ما إذا كانت قضية تتخذ المحكمة الدستورية القرار النهائ
 متعلقة بقرار حول مسألة دستورية.

 
 المحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في كل المسائل الدستورية.

 
 تشمل مسألة دستورية أي قضية تتعلق بتفسير أو حماية أو تنفيذ الدستور.

 أو
بال دستورية أي حكم قانوني أو قرار صادر من المحاكم، بالطريقة وضمن  للمحكمة العليا سلطة التصريح

 المجال المحدد في هذا الدستور والقانون.
 

 تشكيلة المحكمة الدستورية:
تنص الدساتير بشكل عام على عدد الحكام في المحكمة الدستورية، تحدد مدة الوالية، وتبين أسس إقالة أو تعليق 

 . 434حكام المحكمة الدستورية

                                              
ورية، )ب( يجوز أن تقرر فقط المسائل الدستورية، والقضايا "المحكمة الدستورية: )أ( هي المحكمة العليا في كل المسائل الدست  431

القرار النهائي ما إذا كانت مسألة ما دستورية أو ال أو ما إذا كانت مسألة تتعلق المتعلقة بقرارات حول مسائل دستورية، و)ج( تتخذ 
 (.3) 167بقرار حول مسألة دستورية." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

 (.7) 167ة تشمل أي قضية تتعلق بتفسير أو حماية أو تنفيذ الدستور." دستور جنوب أفريقيا، المادة "مسألة دستوري  432
( من دستور أريثيريا تسند دور تفسير ودعم الدستور إلى المحكمة العليا: "يجب أن يكون للمحكمة العليا االختصاص 2)49المادة   433

أي قانون يتم سنه أو أي إجراء تتخذه الحكومة." دستور إريثيريا، المادة القضائي الحصري في تفسير هذا الدستور ودستورية 
من دستور باراغواي على ما يلي: "لمحكمة العدل العليا سلطة أن تصرح بال دستورية أي  132()أ(. بشكل مماثل، تنص المادة 2)49

 .132والقانون." دستور باراغواي، المادة حكم قانوني أو قرار من محاكم، بالطريقة وضمن المجال المحدد في هذا الدستور 
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 لغة عينة: تشكيلة المحكمة الدستورية

 
 تتكون المحكمة الدستورية من رئيس القضاة، نائب رئيس القضاة و)س( قاضي.

 يجب أن يتم النظر في مسألة أمام المحكمة الدستورية مما ال يقل عن )س( قاضي.
ر مستحق ألداء وظيفته، يتم عزل قاضي بالمحكمة الدستورية من مهامه فقط إذا كان متهما بجريمة تجعله غي
 أو أصبح عاجزا بشكل دائم عن أداء وظيفته، أو ألي سبب آخر منصوص عليه قانونا.

 يجب أن يعمل قضاة المحكمة الدستورية إلى غاية )س( سنة إال إذا استقالوا أو تم عزلهم بناء على حكم.
 

 اختيار المحكمة الدستورية:
 تيار القضاة بالمحكمة الدستورية.يجوز للدساتير أن تنص أيضا على عملية اخ

 
 
 
 

 لغة عينة: اختيار المحكمة الدستورية
 : التعيين والموافقة0الخيار 

يجب تعيين قضاة المحكمة الدستورية من )الرئيس/البرلمان/المجلس القضائي( ويتطلب تعيينهم موافقة أغلبية 
 الرئيس واألعضاء المصوتين لـ )غرفة / غرفتي البرلمان(.
 
 أو

 : التعيين أو العزل2خيار ال

                                                                                                                                             
'تتكون المحكمة الدستورية من رئيس القضاء لجنوب أفريقيا، نائب رئيس القضاء وتسعة قضاة آخرين' دستور جنوب أفريقيا،    434

ية وثالثة يتفق . يجب أن تتكون المحكمة الدستورية من ثالثة عشر قاضي، عشرة منهم يتم تعيينهم من جمعية الجمهور 1" 167المادة 
. ستة من هؤالء القضاة المعينين من جمعية الجمهورية أو المتفق على اختيارهم يجب أن يتم اختيارهم لزاما من 2عليهم هؤالء العشرة. 

. مدة والية قضاة المحكمة الدستورية يجب أن يكون تسع سنوات وال يجوز 3بين قضاة باقي المحاكم، والبقية من بين المحامين. 
. يجب أن يتمتع قضاة المحكمة الدستورية من نفس ضمانات 5. يجب على قضاة المحكمة الدستورية أن يختاروا رئيسا. 4يدهم. تجد

االستقاللية وضمان االلتزام والنزاهة وعدم وجود المسئولية القانونية الشخصية، ويجب أن يخضعوا لنفس شرط عدم الجمع بين وظيفتين 
. يجب أن يبين القانوني الحصانات والقواعد األخرى التي تحكم حالة قضاة المحاكم الدستورية." دستور 3 مثل قضاة المحاكم األخرى.

 .222البرتغال المادة 
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( موافقة أغلبية الرئيس واألعضاء المصوتينيجب تعيين قضاة المحكمة الدستورية من طرف )الرئيس( أو )
 لكلتا الغرفتين من بين قائمة المعينين يتم اعتمادهم من المجلس القضائي.

 
 االختصاص القضائي للمحكمة الدستورية:

ورية عادة ما تنص بشكل عام على االختصاص القضائي للمحكمة الدستورية الدساتير التي تؤسس المحاكم الدست
للنظر والتقرير بخصوص مسائل خاصة تنشأ عن الدستور. على سبيل المثال، يجوز للدساتير أن تسند إلى 

ي تنفيذ المحكمة الدستورية مسئولية تحديد المسائل المتعلقة بدستورية اإلجراءات التشريعية والتنفيذية، اإلخفاق ف
 435الدستور، النزاعات الدستورية وقانونية التعديالت الدستورية

 
حالتها أمام المحكمة الدستورية . هذه 436تحدد بعض الدساتير كيفية مراجعة القرارات واألوامر التشريعية والتنفيذية وا 

كل اإلجراءات األحكام هي حاسمة لتأسيس منظومة من المراجعات والتوازنات بين فروع الحكومة وضمان أن 
التشريعية والتنفيذية تقع ضمن الحدود الدستورية. تنص الدساتير أيضا بشكل عام أن المحكمة الدستورية هي 

.  إذا وجدت المحكمة الدستورية أن 437الجهة التي تقرر ما إذا كانت وكالة أو حكومة قد أخفقت في تنفيذ الدستور
حالة المسألة إلى الجهاز التشريعي للتصرف طبقا إلجراءات مسئول حكومي قد أخل بالدستور، بتم بشكل عام إ

. عادة ما تسند الدساتير المسئولية إلى المحكمة الدستورية للتقرير في النزاعات بين الحكومات المركزية 438اتهام
 . يمكن أن تشمل الدساتير439واإلقليمية حول الوضعية الدستورية أو وظائف تلك الحكومات، اإلدارات، والوكالء

 .440أيضا على حكم ينص على أن المحكمة الدستورية هي من تقرر في دستورية أي تعديالت في الدستور
 

                                              
من دستور شيلي أن المحكمة الدستورية "تمارس مراقبة دستورية القوانين العضوية الدستورية قبل إصدارها، والقوانين التي تفسر  82تشرح المادة   435

الة نواحي الدستور، وتقرر المسائل المتعلقة بالدستورية التي قد تنشأ خالل عمليات مشاريع الدساتير أو التعديل الدستوري والمعاهدات المحبعض 
 .82لموافقة المؤتمر..." دستور شيلي المادة 

متعارضة مع الدستور وما إذا كانت  "يجب أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت القوانين واإلجراءات األخرى للبرلمان غير  436
 .112أفعال رئيس الجمهورية والحكومة غير متعارضة مع الدستور أو القوانين" دستور ليتوانيا المادة 

"يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كان البرلمان أو الرئيس قد أخفق في الوفاء بالتزام دستوري". دستور جنوب أفريقيا،   437
 ( )ه(.4) 167 المادة

"رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها، رئيس وقضاة المحكمة العليا، رئيس وقضاة محكمة االستئناف باإلضافة   438
أصوات كل  3/5إلى أعضاء البرلمان الذين خرقوا الدستور بجسامة أو ارتكبوا حنث اليمين، أو إذا ظهر ارتكاب جريمة، يجوز بأغلبية 

لبرلمان عزلهم من منصبهم أو إلغاء واليتهم كعضو في البرلمان. يجب القيام بذلك طبقا إلجراءات االتهام التي يجب النص أعضاء ا
 .74عليها من قانون البرلمان." دستور ليتوانيا، المادة 

قليمي المتعلقة بالوضعية الدستورية أو "يجوز فقط للمحكمة الدستورية  التقرير في النزاعات بين أجهزة الدولة في النطاق الوطني أو اإل  439
 ( )أ(.4) 167السلطات أو وظائف أي من أجهزة الدولة تلك." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

 ( )د(.4) 167"يجوز فقط للمحكمة الدستورية  التقرير في دستورية أي تعديل في الدستور." دستور جنوب أفريقيا، المادة   440
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 لغة عينة: االختصاص القضائي للمحكمة الدستورية
 

 دستورية القوانين التشريعية والتنفيذية:
 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تراجع دستورية التعديالت التشريعية والدستورية.

 
فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر في دستورية  أي تشريع برلماني أو إقليمي. إذا عبرت الهيئة التنفيذية على  يجوز

تحفظات تتعلق بدستورية تشريع، سوف تعيد التشريع إلى البرلمان أو اإلقليم. بينما يقوم البرلمان أو اإلقليم بإعادة 
حالتها إلى المحكمة الدستورية.دراسة التشريع، يجوز للهيئة التنفيذية أن تواصل   رفع التحفظات وا 

 
يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر في دستورية تشريع برلماني أو إقليمي إذا طلب عضو من الجمعية أو 

 اإلقليم الستصدار أمر يصرح أن كل أو جزء من القانون هو غير دستوري.
 

كان قانون من الجمعية أو اإلقليم، أو تصرف من الهيئة  تتخذ المحكمة الدستورية القرار النهائي حول ما إذا
 التنفيذية هو دستوري.

 
 
 

 اإلخفاق في تنفيذ الدستور:
 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر أن فرع تشريعي أو تنفيذي قد أخفق في الوفاء بتشريع دستوري.

 
 النزاعات الدستورية

 ن الحكومة المركزية واألقاليم.يجوز للمحكمة الدستورية أن تسوي النزاعات بي
يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر في النزاعات بين الحكومات المركزية واإلقليمية المتعلقة بالوضع 

داراتها ووكالئها.  الدستوري، السلطات أو الوظائف ألي من تلك الحكومات وا 
 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تعتمد دستور إقليم ما.

 
 ت الدستوريةالتعديال

 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر حول دستورية أي تعديل للدستور.
 

 صفة إحالة قضايا أمام المحكمة الدستورية
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تختلف دساتير ما بعد النزاع حول اعتبارات من له صفة رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية. تعني هنا الصفة 
ة الدستورية. تسمح بعض البلدان ألي شخص في رفع دعوى إذا كان اإلجازة في رفع قضية أو مسألة أمام المحكم

. تسمح 441يعتقد أن حقوقه، حسبما هي مبينة في الدستور، تم خرقها بتشريع الدولة أو سياساتها أو ممارساتها
. 442بعض الدول أيضا لألشخاص باستئناف هذه القضايا مباشرة أمام المحكمة الدستورية من أي محكمة أخرى

ة إلى ذلك يمكن أن تشمل الدساتير أحكام للفرعين التنفيذي والتشريعي للبدء في إجراءات قضائية في باإلضاف
 . 443حالة اختالف حول مالئمة القوانين مع الدستور

 
 لغة عينة: صفة اإلحالة أمام المحكمة الدستورية

 
يكون من مصلحة العدالة  يجب أن تسمح التشريعات الوطنية أو قواعد المحكمة الدستورية لشخص ما، عندما

، بإحالة قضية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، أو باالستئناف مباشرة إلى وبإجازة من المحكمة الدستورية
 المحكمة الدستورية من أي محكمة أخرى.

يجوز ألي شخص البدء في إجراءات قضائية أمام المحكمة الدستورية إذا كان هذا الشخص يعتقد أن حقا أو 
تعود إلى هذا الشخص ومحمية من هذا الدستور قد تم خرقها. يجوز للمحكمة الدستورية أن تقرر مصلحة 

حول شكوى فقط عندما يستنفذ الطرف الطالب كل المعالجات القضائية أو اإلجرائية األخرى المتوفرة بشكل 
 معقول.

اءات قضائية في حالة يجوز )للرئيس / الجمعية( بناء على مذكرة من )س( من أعضائها البدء في إجر 
 االختالف حول مالئمة أي قانون أو إجراء دولة مع دستورها.  

                                              
من الدستور  161و 159، المقطع 9. حالة أخرى هي الجزء 19لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة انظر القانون األساسي   441

اإلسباني، والتي تسمح لألفراد رفع شكاوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية عندما يتعرض فرد ما "إلى التمييز بسبب المولد، العرق، 
ماعية أخرى أو في وضعيات مسموح بها من القانون." الدستور اإلسباني، الجنس، الدين، وجهة النظر أو أي حالة شخصية أو اجت

من دستور جنوب أفريقيا لألفراد برفع قضايا إلى المحكمة الدستورية  167المادة  8. بشكل مماثل يسمح الفصل 161و 159المادتين 
 .167قيا، المادة عندما يكون من مصلحة العدالة وبإجازة من المحكمة الدستورية" دستور جنوب أفري3

يجب أن تسمح التشريعات الوطنية أو قواعد المحكمة الدستورية لشخص ما، عندما يكون من مصلحة العدالة وبإجازة من المحكمة   442
الدستورية: )أ( برفع قضية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، أو )ب( االستئناف مباشرة أمام المحكمة الدستورية من أي محكمة أخرى." 

 (.6) 167تور جنوب أفريقيا، المادة دس
أعضاء البرلمان، والمحاكم الحق في مخاطبة المحكمة الدستورية فيما يتعلق باإلجراءات  5\1( تملك الحكومة، وما ال يقل عن 1")  443

المحكمة الدستورية  أعضاء البرلمان، والمحاكم الحق في مخاطبة 5\1( يملك ما ال يقل عن 2(. )1) 115القانونية المحددة في المادة 
أعضاء البرلمان، والمحاكم ورئيس جمهورية  5\1( يملك ما ال يقل عن 3فيما يتعلق بمطابقة إجراءات الرئيسي مع الدستور والقوانين. )

 .116المادة  ليتوانيا الحق في مخاطبة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمطابقة إجراء للحكومة مع الدستور أو القوانين." دستور ليتوانيا،
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يجوز للمحكمة الدستورية أن تبدأ بنفسها إجراءات قضائية لتقييم دستورية وشرعية إجراء الدولة، حسبما هو 
 منصوص عليه في هذا الدستور.

 
 األثر الملزم ألحكام المحكمة الدستورية:

هو مشمول للتأكيد بأن األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية هي نهائية وملزمة لكل الوكاالت  البند اإللزامي
 .444والمنظمات والمؤسسات الرسمية واألفراد

 
 
 
 

 لغة عينة: األثر الملزم ألحكام المحكمة الدستورية
 

 يجب أن يكون حكم المحكمة الدستورية ملزم وساري المفعول ونهائي عالميا. 
 
 

 كمة العلياالمح
تتضمن معظم الدساتير إنشاء محكمة عليا تتصرف كأعلى محكمة استئناف للدولة. البلدان التي ال تملك محكمة 

. قرارات المحكمة العليا هي بشكل عام نهائية وملزمة 445دستورية تحيل المراجعة الدستورية إلى محكمة عليا
م الرئيسية للمحكمة العليا تتمثل في ضمان التنفيذ الموحد للوكاالت والجهات الحكومية واألفراد. واحدة من المها

 .446للقانون من المحاكم األخرى ضمن الدولة
 

                                              
"قرارات المحكمة الدستورية حول المسائل المخصصة إلى سلطانها القضائي من الدستور يجب أن تكون نهائية وال يجوز   444

(. "تصدر المحكمة الدستورية القرار النهائي سواء كانت المسألة دستورية أو كانت المسألة 2) 117استئنافها" دستور ليتوانيا، المادة 
 ( )ج(.3) 167ر على مسألة دستورية." دستور جنوب أفريقيا، المادة مرتبطة بقرا

( من دستور أريثيريا دور تفسير ودعم الدستور إلى محكمتها العليا: يجب أن يكون للمحكمة العليا "السلطان 2) 49تسند المادة   445
( 2) 49من الحكومة." دستور أريثيريا، المادة  القضائي الوحيد في تفسير هذا الدستور ودستورية أي قانون صادر أو أي إجراء متخذ

من دستور باراغواي على ما يلي: "تلك المحكمة العليا للعدل صالحية التصريح بال دستورية أي حكم قانوني  132)أ(. تنص المادة 
 .132 أو قرار من المحاكم، بالطريقة ومن المجال المحدد في هذا الدستور والقانون." دستور باراغواي، المادة

من دستور فنزويال سلطات محكمتها العليا، بما في ذلك سلطتها في "تسوية أي نزاعات يمكن أن توجد بين مختلف األحكام  215تصف المادة   446
 . 215القانونية وتصرح من يسود من بينها" دستور فنزويال، المادة 
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 لغة عينة: المحكمة العليا
يجب أن تكون المحكمة العليا أعلى محكمة استئناف في الدولة وأن تملك السلطان القضائي االستئنافي على 

 .المحاكم األخرى، بما فيما المحاكم المختصة
 يجب أن تضمن المحكمة العليا التنفيذ الموحد للقانون من المحاكم األخرى.

 
 تشكيلة المحكمة العليا:

 .447عادة ما تحدد الدساتير عدد القضاة، وتبين مدة الوالية، وتفصل في أسس إقالة أو تعليق القضاة
 

 لغة عينة: تشكيلة المحكمة العليا
محكمة العليا، وتعليقهم وصرفهم عن الخدمة من )الرئيس/البرلمان( يجب تعيين قضاة كل المحاكم، بما فيها ال

 بموافقة مسبقة من )المجلس القضائي/البرلمان(.
 يجب تعيين قضاة المحكمة العليا لفترة )س( سنوات.

 
 

 االختصاص القضائي للمحكمة العليا:
القضائي للنظر في كل الدعاوى باعتبارها أعلى محكمة استئناف في الدولة، تملك المحكمة العليا االختصاص 

. تسمح بعض الدول لألفراد المستأنفين لقضية باالستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا في 448على استئناف نهائي
بعض الحاالت. إذا كانت محكمة عليا متواجدة مع محكمة دستورية، يجوز للمحكمة العليا أن تحيل القضايا ذات 

 .449ة الدستورية للمراجعة وأن تستأنف المراجعة عندما يتم حل المسألة الدستوريةالمسائل الدستورية إلى المحكم
 

                                              
ائب رئيس القضاة، ثم تبين أن عدد القضاة يتم تحديده من ( من دستور جنوب أفريقيا على رئيس القضاة ون1) 168تنص المادة   447

أيضا على أحكام صرف القضاة من الخدمة بشكل عام، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا. دستور  177التشريعات. تنص المادة 
قاضي بالمحكمة العليا من الدستور األلباني على أن فترة  139. بشكل مماثل تنص المادة 177(، 1) 168جنوب أفريقيا، المادة 

سنة من  65أشهر، يبلغ  6تنتهي عندما يكون متهما بجناية بقرار قضائي نهائي، ال يظهر ألداء مهامه من دون سبب ألكثر من 
 .  139العمر، يستقيل، )أو( يصرح أنه غير مؤهل للتصرف بقرار قضائي نهائي." دستور ألبانيا، المادة 

ر جنوب أفريقيا أن المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في كل المسائل ما عدا المسائل ( من دستو 3) 168تنص المادة   448
 (.3) 168الدستورية. دستور جنوب أفريقيا، المادة 

في ألمانيا، وفي العديد من الدول األخرى، عندما يعتقد قاضي أن تحديد دستورية قانون هو حاسم التخاذ قرار في قضية، يمكنه   449
سألة دستورية إلى المحكمة الدستورية. تقرر المحكمة الدستورية عندئذ حول دستورية القانون وترسل قرارها إلى المحكمة إحالة م

العادي، والتي تطبق القرار على وقائع القضية. سارة رايت شيف، المحاكم الدستورية ألوروبا الوسطى والشرقية والمعارضة المضادة 
 (.  1995) 1212القانون والسياسة في األعمال الدولية،  26 لألغلبية للمراجعة القضائية،
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 لغة عينة: االختصاص القضائي للمحكمة العليا
 يجب أن يكون للمحكمة العليا االختصاص القضائي األصلي حسبما هو منصوص عليه من التشريعات.

ة ويجب أن تملك االختصاص القضائي يجب أن تكون المحكمة العليا أعلى محكمة استئناف في الدول
 االستئنافي على المحاكم األخرى، بما فيها المحاكم المختصة.

المحكمة العليا هي أعلى محكمة في كل المسائل ما عدا المسائل الدستورية. يجب إحالة المسائل الدستورية 
 إلى المحكمة الدستورية.

 
 
 

 صفة إحالة قضايا أمام المحكمة العليا
دساتير حول من له صفة رفع قضايا أمام المحكمة العليا. في بعض البلدان، يطلب من األفراد المرور تختلف ال

. في بلدان أخرى، 450عبر محكمة استئناف وسيطة قبل أن يقدموا التماس إلى المحكمة العليا للنظر في قضاياهم
لتشريعات على قواعد االستئناف أمام . عادة ما تحدد ا451يجوز لألفراد تقديم عريضة مباشرة إلى المحكمة العليا

 المحكمة العليا.
 

 لغة عينة: صفة اإلحالة إلى المحكمة العليا
 

 يجب أن تتصرف المحكمة العليا كمحكمة درجة أولى أو درجة ثانية في الحاالت المنصوص عليها في القانون.
 

 األثر الملزم للمحكمة العليا:
 . 452عليا هي ملزمة للحكومة والهيئة التشريعية واألفرادتنص معظم البلدان أن قرارات المحكمة ال

 
 لغة عينة: األثر اإللزامي للمحكمة العليا

                                              
( بالنسبة لها 2) 211"كقاعدة، يجب أن تكون المحاكم االبتدائية هي محاكم المقاطعة والتي يكون للمحاكم المشار إليها في المادة   450

مل المحكمة العليا كمحكمة درجة أولى أو وضعية مماثلة. وكقاعدة تكون محاكم الدرجة الثانية هي محاكم االستئناف. يجب أن تع
 (.5) –( 3) 211درجة ثانية في الحاالت المبينة في القانون". دستور البرتغال، المواد 

 (.5) 211"يجب أن تعمل المحكمة العليا كمحكمة درجة أولى في الحاالت التي ينص عليها القانون." دستور البرتغال، المادة   451
المبنية على أساس موضوعية، الصادرة من المحكمة الفدرالية العليا، في إجراءات تصريحية لدستورية قانون  القرارات النهائية"  452

فدرالي أو قانون معياري، يجب أن تسري ضد الجميع، باإلضافة إلى األثر اإللزامي، فيما يتعلق باألجهزة األخرى للسلطة القضائية، 
 (. 2) 112رازيل، المادة عالوة على السلطة التنفيذية." دستور الب
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 يجب أن تكون قرارات المحكمة العليا نهائية وملزمة.
 

 المحاكم األخرى
باإلضافة إلى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، تنص بعض دساتير الدول على إنشاء محاكم إضافية. تشمل 

( محاكم الحالة 4( محاكم اإلفالس؛ )3( محاكم األمن؛ )2( المحاكم اإلدارية؛ )1هذه المحاكم األخرى: )
 ( محاكم القانون العرفي.7( المحاكم الجنائية؛ و)6( المحاكم الدينية؛ )5الشخصية؛ )

 
 الشريعة في المحاكم

القضاء ضمن دستورها. على سبيل الدولة التي تتماشى مع ديانة خاصة يمكن أن تنص على دور الدين في 
. يمكن للدول أن تتطرق إلى مجاالت 453المثال، اختارت بعض البلدان إدراج الشريعة في دساتيرها ومحاكمها

. يمكن للدساتير أن تدرج الشريعة بتحديد بعض المجاالت 454خاصة من القانون أو إنشاء محاكم الشريعة
. يمكن 455ائلة، على أنها تحت االختصاص القضائي لمحاكم الشريعةالقانونية، مثل األحوال الشخصية وقانون الع

لمحاكم الشريعة أن تتطرق إلى كل المسائل تحت قانون األحوال الشخصية اإلسالمية أو يكون لها اختصاص 
. كبديل لذلك يمكن أن تستعمل الدساتير محاكم الشريعة 456قضائي فقط على المسائل المسندة في دستور الدولة

 . 457عامة باختصاص قضائي في كل المسائل المشرعةكمحاكم 
 

 إدارة جهاز القضاء
                                              

مــن دســتور  7(. بشــكل مماثــل، تــنص المــادة 1973) 3"يجــب أن يكــون الفقــه اإلســالمي هــو المصــدر األساســي للتشــريع" دســتور ســوريا، المــادة   453
در الرئيســي للتشــريع فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مــا يلــي "اإلســالم هــو الديانــة الرســمية لالتحــاد. يجــب أن تكــون الشــريعة اإلســالمية هــي المصــ

 .7االتحاد. اللغة الرسمية لالتحاد هي العربية." دستور اإلمارات العربية المتحدة، المادة 
تستعمل ماليزيا محاكم مستقلة للتطرق إلى الجرائم الدينية، والتي تنطبق فقط ضد من يصرحون بكونهم مسلمين، والجرائم ضد   454

يا على ما يلي: "..... محاكم الشريعة، التي تملك االختصاص القضائي فقط األشخاص المعتنقين القانون الفدرالي. ينص دستور ماليز 
للدين اإلسالمي وفيما يتعلق فقط بأية مسائل مشمولة في هذه الفقرة، ولكن ال تملك االختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم ما عدا 

ر العقائد واالعتقادات بين األشخاص المعتنقين للدين اإلسالمي، تحديد مسائل إلى الحد المخصص من القانون الفدرالي، مراقبة انتشا
(. تستعمل نيجيريا أيضا منظومة محكمة 1957) 1، الفقرة 2القانون اإلسالمي والعادات الماليزية العقائدية." دستور ماليزيا، الفصل 

 (. 1999) 262ئناف للشريعة. دستور نيجيريا، المادة مستقلة، مع تخصيص مسائل القانون الشخصي اإلسالمي إلى محكمة االست
الدستور اللبناني "يضمن احترام األحوال الشخصية والمصالح الدينية للسكان، مهما كانت الطائفة الدينية التي ينتمون إليها" ووفقا   455

في ذلك مستويين اثنين من  للقانون تختص محاكم متخصصة تعرف أيضا باسم محكمة الطوائف بمسائل األحوال الشخصية، بما
 .  9محاكم الشريعة )على سبيل المثال المحكمة العليا للشريعة(، بأقسام سنة وشيعية )جعفري(. الدستور اللبناني، المادة 

 (.1957) 2الدستور الماليزي، يحدد المسائل الخاصة التي تختص بها محاكم الشريعة. دستور ماليزيا، الفصل   456
امة بالعربية السعودية هي محاكم شريعة. "تعتمد حكومة المملكة العربية السعودية على فرض العدالة والتشاور والمساواة طبقا كل المحاكم الع  457

 . 8للشريعة اإلسالمية." دستور العربية السعودية، المادة 
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باإلضافة إلى األحكام القضائية الخاصة ببعض المحاكم، عادة ما تتضمن الدساتير أحكام خاصة بصالحيات 
ين ( تعي3( تشكيلة المحاكم؛ )2( النزاهة؛ )1ومهام القضاة. يمكن أن تتضمن الدساتير عددا من األحكام تشمل: )

 ( مدة السنوات واإلقالة.5( المؤهالت والتنوع؛ و )4القضاة؛ )
 
 
 
 
 

 النزاهة:
عادة ما تنص الدساتير على نزاهة واستقاللية القضاة. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن الدساتير أحكام عدم 

مع مناصبهم الجمع بين الوظائف غير المتوافقة تنص على أنه ال يجوز للقضاة شغل مناصب غير متوافقة 
 . 458كقضاة للمحاكم

 
 لغة عينة: النزاهة

 يجب أن تكون المحاكم قائمة بذاتها ومستقلة عن أي جهاز أو سلطة أو مكتب أو مجموعة أفراد أو فرد.
خالل فترة واليتهم، ال يجوز للقضاة شغل أي منصب عام آخر أو القيام بأي خدمة أو مهنة أخرى يقرر 

 ع الوظيفة القضائية.القانون أنها غير متوافقة م
 
 

 تشكيلة المحاكم األخرى
تنص بعض الدساتير على عدد القضاة في كل محكمة، بشكل خاص المحاكم الدستورية والعليا. الدساتير التي ال 

 .459تحدد عدد القضاة تنص على أن بنية وتشكيلة المحاكم سيتم تحديدها قانونا
 

 لغة عينة: تشكيلة المحاكم األخرى
 األنشطة واالختصاص القضائي وتشكيلة وبنية المحاكم يجب أن ينظم قانونا. تأسيس ومجال

                                              
 (.2) 119دستور ليتوانيا، المادة   458
ضاة المحكمة الدستورية؛ رئيس القضاة، نائب رئيس القضاة وتسع قضاة ( من دستور جنوب أفريقيا عدد ق1) 167تحدد المادة   459

تترك عدد قضاة المحكمة العليا والقضاة اآلخرين ليتم تحديده من الهيئة التشريعية. دستور  171إلى  168آخرين. غير أن المواد 
( فترة الوالية للمحكمة الدستورية فقط. دستور 1) 113. بشكل مماثل، يحدد دستور ليتوانيا في مادته 171-167جنوب أفريقيا، المواد 

 (.1) 113ليتوانيا، المادة 
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 تعيين القضاة

( االختيار 2( االختيار التعاوني؛ )1يمكن أن تبين الدساتير كيفية اختيار القضاة. توجد ثالثة خيارات رئيسية: )
ل الجمع بين خيارين اثنين وثالثة ( االختيار البرلماني. تستعمل بعض الدو 3الرئاسي مع موافقة برلمانية؛ و)

. في أي واحد من الخيارات يمكن للمجلس القضائي أن يلعب دورا 460خيارات في اختيار قضاة مختلف المحاكم
 هاما في تعيين و/أو اعتماد القضاة.

 
 االختيار التعاوني:

ضاة لكل جهة اختيار، في االختيار التعاوني، يتم تحديد عدد القضاة دستوريا. يخصص الدستور عددا من الق
والتي قد تكون البرلمان أو الرئيس أو المجلس القضائي أو أي جمع بينهم. على سبيل المثال، في دستور البوسنة 
والهرسك، تختار غرفة ممثلي الفدرالية أربع قضاة، تختار جمعية جمهورية الصرب اثنان، ويختار رئيس المحكمة 

. ينص دستور تيمور الشرقية على قاضي واحد 461أعضاء من المحكمة العليا األوروبية لحقوق اإلنسان بقية ثالثة
يختاره البرلمان، وكل القضاة اآلخرين يختارهم مجلس يتكون من ممثلين من مكتب الرئيس، البرلمان والجهاز 

 .462القضائي
 اختيار الرئيس:

 . 463لتشريعية هذا االختيارفي معظم أنظمة االنتخاب الرئاسية، يختار الرئيس القضاة وتعتمد الهيئة ا
 

 االختيار البرلماني:
 في نماذج األنظمة البرلمانية، تختار النسبة العظمى من البرلمان القضاة.

 
 لغة عينة: تعيين القضاة

 : االختيار التعاوني0الخيار 
ويجب  تتكون المحكمة )العليا/الدستورية/األخرى( من )تسعة( قضاة. يجب أن يعين الرئيس )س( من القضاة،

أن تعين الجمعية )س( من القضاة ويختار مجلس القضاء )س( من القضاء بالمحكمة 
 )العليا/الدستورية/األخرى(.

                                              
من دستور جنوب أفريقيا عناصر كل واحدة من هذه الخيارات في عملية اختيار القضاة. دستور جنوب أفريقيا،  174تبين المادة   460

 . 74المادة 
 ()أ(.1)6دستور البوسنة والهرسك، المادة   461

 (.2) 125الشرقية، المادة دستور تيمور   462
 .117"يجب أن تتكون المحكمة العليا من تسعة أعضاء، يعينهم الرئيس وبتصديق من غرفة الشعب." دستور أفغانستان، المادة   463
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 : االختيار الرئاسي2الخيار 
يجب اختيار قضاة كل المحاكم من الرئيس وأن يتم اعتمادهم من )نصف/ثلثي( أعضاء البرلمان )و مجلس 

 القضاء(.
 

 برلماني: االختيار ال3الخيار 
 يجب اختيار قضاة كل المحاكم من )نصف/ثلثي( أعضاء البرلمان )ويتم اعتمادهم من مجلس القضاء(.

 
 المؤهالت والتنوع

. تتضمن دساتير أخرى أحكاما 464تصف معظم الدساتير مؤهالت القضاة من حيث التعليم واألخالق العالية
. يمكن أن تتضمن دساتير ما بعد النزاع أحكاما 465ياتخاصة بالتنوع في المحاكم في مجهود لشمل النساء واألقل

بخصوص دور القضاة الدوليين ضمن الهيئة القضائية، خاصة عندما تشترك األمم المتحدة في إدارة الدولة. هكذا 
أحكام قد تشمل مؤهالت القضاة الدوليين، ومتطلبات التدريب حول القوانين والنظام القانوني للدولة. باإلضافة إلى 

ك لوصف مؤهالت القضاة، يمكن أن تتضمن الدساتير حكما يحدد خصيصا معايير الفحص للسماح بخلق ذل
 .  466برنامج مكلف بفحص المرشحين

 
 لغة عينة: المؤهالت والتنوع

 

                                              
جراءات االختيار هي محددة قانونا." دستور   464 "يجب أن يكون القضاة فقط مواطنين من ذوي التعليم القانوني العالي. شروط وا 
(. "من أجل أن يكون الشخص قاضيا بالمحكمة الوطنية للعدل، باإلضافة إلى متطلبات اللياقة المنصوص 5) 136انيا، المادة ألب

. أن يملك درجة جامعية في 2. أن يكون مواطن إكوادوري وحائز على الحقوق السياسية. 1عليها قانونا، يتطلب الوفاء بما يلي: 
. أن يكون قد مارس باستقامة مهنة محامي، قاضي أو مدرس جامعي في القانون، لفترة ال تقل 3بالد. القانون معترف بها قانونا في ال

 . 183عن عشر سنوات." دستور اإلكوادور، المادة 
. امرأة أو رجل مؤهلين بشكل مالئم يكونان شخصا مناسبا يمكن تعيينه كمسئول قضائي. أي شخص يزمع تعيينه في المحكمة 1"  465

. الحاجة إلى أن تعكس الهيئة القضائية بشكل واسع التشكيل العرقي والجنسي 2ة يجب أن يكون أيضا مواطن جنوب أفريقي. الدستوري
 .174لجنوب أفريقيا يجب أخذه بعين االعتبار عند تعيين المسئولين القضائيين." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

جراءات الفحص  "خالل سنة واحدة من تاريخ سريان المفعول، يجب  466 أن يقوم البرلمان بسن تشريع ....... يحدد آليات وا 
 . 23، 5.....مناسبة كل القضاة الذين كانوا يشغلون منصبهم بتاريخ سريان المفعول...." دستور كينيا، الملحق السادس، الجزء 
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يجب أن يكون قضاة كل المحاكم مستقلين ونزيهين. يجب أن يكونوا رجال قضاء مميزين بأخالق عالية، 
 ي ذلك تعليم قانوني عالي. يجب أن تعكس العضوية بالهيئة القضائية تنوع الشعب.بمؤهالت مالئمة، بما ف

 
 القضاة الدوليين:

يجب أن تنطبق نفس متطلبات االنضباط والمسئولية على القضاة الدوليين مثل التي تنطبق على أي عضو 
 آخر من الهيئة القضائية )للدولة(.

 
 تتبع نفس معايير عملية اختيار وعزل القضاة الوطنيين. عملية تعيين وعزل القضاة الدوليين يجب أن

 
 يجب أن يتلقى القضاة الدوليين تدريبا حول النظام القانوني )للدولة( قبل تحمل تعييناتهم.

 
 مدة الوالية والعزل

 عادة ما تحدد الدساتير مدة والية القضاة. قد يشغل قاضي منصبه مدى الحياة، أو لعدد محدد من السنوات، أو
. يمكن أن تتضمن الدساتير أيضا أحكاما إلقالة قاضي، عادة 467إلى غاية حد أقصى من العمر للخدمة بالمحكمة

. يمكن أن تحدد الدساتير أيضا ما هو الفرع الحكومي )تنفيذي، 468بسبب جرائم الفساد األخالقي / جرائم عليا
 .469تشريعي أو كليهما( له صالحية إقالة قاضي

 
 الية واإلقالةلغة عينة: فترة الو 
 

يجب تعيين قضاة المحكمة العليا لفترة )س( سنة ويجوز إعادة تعيينهم في منصبهم. فترات الوالية لقضاة 
 المحاكم األخرى يجب تحديدها قانونا.

 
قالة القضاة )حسبما هو منصوص عليه قانونا(.  يجب أن يكون للمجلس القضائي المسئولية على انضباط وا 

                                              
. في 139اية إقالته. دستور ألبانيا، المادة ، أو إلى غ65في ألبانيا، يظل قاضي المحكمة العليا بالمحكمة إلى غاية بلوغه سن   467

. دستور 71سنة غير قابلة للتجديد، ولكن عليه أن يتقاعد عند سن  12جنوب أفريقيا، يتم تعيين قاضي المحكمة الدستورية لفترة 
ون. دستور سلوفينيا، . في سلوفينيا، منصب القاضي هو دائم، مع سن تقاعد واإلقالة حسبما يحدده القان176جنوب أفريقيا، المادة 

 . 129المادة 
 .135"يجوز إقالة القضاة ......نتيجة سوء تصرف جسيم، عدم الكفاءة وعدم القدرة..." دستور جنوب السودان، المادة   468
ب من دستور جنوب أفريقيا هكذا صالحية إلى لجنة الخدمة القضائية، الجمعية الوطنية، والرئيس. دستور جنو  177تمنح المادة   469

 .177أفريقيا، المادة 
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أو تعليقهم أو تحويلهم أو إحالتهم للتقاعد فقط وفقا لألسس وطبقا للضمانات المنصوص  تجوز إقالة القضاة

 عليها قانونا.
 

يجب عزل قاضي من مهامه فقط إذا كان متهما بجريمة تجعله غير جدير بأداء مهامه، )أو( إذا أصبح غير 
 قادر بشكل دائم على أداء مهامه، )أو ألي سبب آخر منصوص عليه قانونا(.
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 : االلتزامات القانونية الدولية0الفصل 
 

عادة ما تتضمن الدساتير أحكام تدمج االلتزامات القانونية الدولية في القانون المحلي أو تشرح العالقة بين 
. يتم التفاوض على 470االثنين. هناك مصدرين أساسيين اثنين للقانون الدولي: المعاهدات والقانون الدولي العرفي

ن الدول. يمكن للدول أن تصادق على معاهدات ثنائية، اتفاقيات دولية بين دولتين، ومعاهدات المعاهدات بي
متعددة األطراف، واتفاقات موقعة من العديد من البلدان عبر العالم. على خالف ذلك، يتطور القانون الدولي 

تدمج الدساتير القانون الدولي . 471العرفي عضويا عبر الزمن ويوصف "كدليل للممارسة العامة المقبولة كقانون."
( مزيج بين 3( ثنائي؛ أو )2( وحدوي؛ )1أو تشرح العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي بثالثة طرق: )

 الطريقتين.
 

 دمج القانون الدولي في الدستور
 

 الطريقة الوحدوية
لقانون المحلي من دون الحاجة إلى يدمج الدستور الوحدوي أوتوماتيكيا أي معاهدة أو قانون دولي عرفي في ا

. تدمج العديد من الدساتير المعاهدات واالتفاقيات الدولية مباشرة في القانون المحلي، 472تصديق الهيئة التشريعية
. تحدد البعض من الدساتير على أن يعض االتفاقيات الدولية 473بينما تشير القليل منها إلى القانون الدولي العرفي

 .474لها قوة القانون

                                              
-http://www.icj(، متوفر في 1945( )ب( )1) 38المحكمة الدولية للعدل، المادة قانون   470

cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0. 
 (.1945( )ب(، )1) 38المحكمة الدولية للعدل، المادة قانون   471

الدولي يجب أن تشكل جزءا من قانون كينيا. أي معاهدة أو اتفاقية مصادق عليها  ينص الدستور الكيني أن "القواعد العامة للقانون  472
 (6)-(5)2من كينيا يجب أن تشكل جزءا من قانون كينيا وفقا لهذا الدستور." دستور كينيا، المادتين 

كل صحيح وعندما يتم نشرها ( من دستور إسبانيا على أن "المعاهدات الدولية المبرمة بش1)96على سبيل المثال، تنص المادة   473
رسميا في إسبانيا يجب أن تشكل جزءا من النظام القانوني الداخلي. وال يتم إلغاء أو تعديل أو تعليق أحكامها بالطريقة المنصوص 

 (.1) 96عليها في المعاهدات بحد ذاتها وطبقا لمعايير القانون الدولي." دستور إسبانيا، المادة 
من دستور إسبانيا إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية األخرى، بالرغم من عدم ( 2) 11تحيل المادة   474

تسميتها. دول أخرى مثل السنغال، تحيل مباشرة إلى االتفاقيات الدولية في التمهيد: "تؤكد على االمتثال بتصريح حقوق اإلنسان لسنة 
ة من األمم المتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية، بشكل خاص اإلعالن العالمي لحقوق باإلضافة إلى الوثائق الدولية المعتمد 1789

، اتفاقية حقوق 1979ديسمبر  18، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 1948ديسمبر  11اإلنسان المؤرخ 
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 لغة عينة: الطريقة الوحدوية

 
يجب أن تكون المعاهدات المبرمة، والمتوافقة مع الدستور، جزءا من النظام القانوني 
)الداخلي/الفدرالي/الوطني/المحلي(. ال يجوز إلغاء أحكام المعاهدة إال بالطريقة المتوافقة مع المعاهدة بحد 

 ذاتها أو مع القواعد العامة للقانون الدولي.
 

 يجب أن تشكل القواعد العامة للقانون الدولي جزءا من النظام القانوني )الداخلي/الفدرالي/الوطني/المحلي(.
 

كل االتفاقيات الدولية المبرمة من )الدولة/ لقب آخر( قبل التصديق على الدستور هي ملزمة )للدولة / اللقب 
 اآلخر( عندما يسري مفعول هذا الدستور.

 
عرفي هو قابل للتنفيذ في المحاكم إال إذا كان غير متوافق مع الدستور أو قانون )فرع القانون الدولي ال

 الحكومة المسئول على إصدار القانون(.
 

يجب على الدولة أن تراعي ميثاق األمم المتحدة، االتفاقيات بين الدول، باإلضافة إلى المعاهدات الدولية التي 
 لحقوق اإلنسان. انضمت إليها الدولة، واإلعالن العالمي

 
 الطريقة الثنائية:

يتطلب الدستور الثنائي من الهيئة التشريعية تمرير تشريع لدمج التزامات المعاهدات أو القانون الدولي العرفي في 
القانون المحلي. تنظر الدساتير الثنائية إلى القانون الدولي على أنه منفصل عن القانون المحلي، وكنتيجة لذلك 

ن الدولي جزء من القانون المحلي فقط من خالل موافقة خاصة من الدولة، يعبر عنها نمطيا من يصبح القانو 
 . 475خالل تطبيق تشريع

 
 

                                                                                                                                             
." دستور إسبانيا، المادة 1981يونيو  27لشعوب المؤرخ ، والميثاق األفريقي حول حقوق اإلنسان وا1989نوفمبر  21الطفل المؤرخة 

11 (2 .) 
على سبيل المثال، ينص دستور الجزائر على أنه بالنسبة لحالة "اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم، التحالف والوحدة، والمعاهدات   475

ا في ميزانية الدولة،" يجب أن يتلقى الرئيس  المتعلقة بحدود الدولة باإلضافة إلى المعاهدات المتضمنة نفقات غير منصوص عليه
 .131، 97"موافقة من كل غرفة من البرلمان"، قبل أن يتم التصديق. دستور الجزائر، المادتين 
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 لغة عينة: الطريقة الثنائية 
يمكن أن يسري مفعول المعاهدات، المواثيق أو االتفاقيات الدولية فقط بعد التصديق عليها أو اعتمادها من 

 القانون.
 

برمة من )الفرع التنفيذي/الزعيم( باسم الدولة يجب أن تعتمد من )الفرع التشريعي(، ويجب أن المعاهدات الم
 يسري مفعولها فقط طبقا لقرار )الفرع التشريعي(.

 
االتفاقيات أو المعاهدات المتعلقة بالهدنة، السلم، التحالفات، حدود الدولة، أو النفقات غير المنصوص عليها 

المصادقة عليها من )الهيئة التنفيذية( فقط بعد الحصول على موافقة صريحة من )الفرع  في ميزانية الدولة تتم
 التشريعي(.

 
 الطريقة الهجينة:

ال يتطلب أن تكون الدساتير وحدوية بالكامل أو ثنائية بالكامل. يجوز للدولة أن تستعمل طريقة هجينة وتغير دمج 
. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الدولة وحدوية فيما يتعلق 476يالقانون الدولي على حسب نوع االلتزام القانون

بقانون المعاهدات )أي عندما يتم التوقيع والمصادقة على معاهدة، تصبح أوتوماتيكيا قانونا محليا(، ولكن تكون 
م القانوني ثنائية فيما يتعلق بالقانون الدولي العرفي )أي فقط المعايير العرفية التي تم تأكيد دمجها في النظا

 . 477المحلي تلزم مواطني الدولة كمسألة قانون محلي(، أو العكس
 

                                              
، والذي يضع المعاهدات الدولية فوق الدستور، ويشرح 1983الثنائي هي دستور هولندا لسنة -حالة من النظام المختلط الوحدوي  476

قوانين المحلية التي تتعارض مع القانون الدولي هي الغية. إال أن الدستور الهولندي ال يعطي نفس الحالة إلى القانون بوضوح أو ال
. بشكل مماثل، في فرنسا للمعاهدات وضعية أعلى من التشريع الموالي، إال أن الدستور 94الدولي العرفي. دستور هولندا، المادة 
من القانون  25. على العكس من ذلك تؤكد المادة 55دولي العرفي. دستور فرنسا، المادة الفرنسي صامت بخصوص القانون ال

األساسي األلماني أن القانون الدولي العرفي هو أعلى من القوانين المحلية، إال أن المعاهدات هي في مرتبة متساوية مع القوانين 
من الدستور  25لمفعول. دستور جمهورية ألمانيا االتحادية. تنص المادة المحلية، وفقا لقاعدة األحدث زمنيا التي تحدد من هو ساري ا

الروسي أن أي قانون دولي متفق عليه من خالل المعاهدات أو الوثائق الدولية األخرى سيتم تطبيقه في المحاكم الروسية على القانون 
 (.4) 15المحلي. دستور روسيا، المادة 

اني هو وحدوي فيما يتعلق بالقانون الدولي العرفي، ولكن ثنائي فيما يتعلق بالمعاهدات. طبقا على سبيل المثال، الدستور األلم  477
"القواعد العامة للقانون الدولي العام تشكل جزءا ال يتجزأ من القانون الفدرالي". إال أنه فيما يتعلق بقانون المعاهدة، تنص  25للمادة 
العالقات السياسية للفدرالية أو تتعلق بمسائل التشريع الفدرالي تتطلب الموافقة أو  على ما يلي "المعاهدات التي تنظم 59المادة 

المشاركة، في شكل تشريع، للجهات المسئولة والمختصة في أي حالة خاصة لهكذا تشريع فدرالي." دستور جمهورية ألمانيا االتحادية، 
 . 59، 25المادتين 
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 تنظيم العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي
عادة ما تشرح الدساتير أو تنظم أيضا العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي. يمكن أن تعطي األحكام 

، أو تنشئ مساواة بين االلتزامات القانونية الدولية 478على القانون المحلي الدستورية األسبقية إلى القانون الدولي
. يمكن أن تتطلب الدساتير أيضا أن تفسر المحاكم الدستور أو القانون المحلي طبقا للقانون 479والقانون المحلي

حلي، ولكن تجعل . كبديل لذلك يمكن أن تعطي الدساتير األسبقية إلى القانون الدولي على القانون الم480الدولي
 . 481األحكام الدستورية أسمى من القانون الدولي

 
 لغة عينة: العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي

 
ينطبق القانون الدولي العرفي في المحاكم إال إذا كان غير متوافق مع الدستور أو قانون )فرع الحكومة 

 المسئول على إصدار القانون(.

                                              
العالقة واألسبقية لالتفاقات الدولية والقانون المحلي: "االتفاقيات الدولية السارية المفعول  ( من الدستور التركي5) 91تشرح المادة   478

بشكل صحيح تحمل قوة القانون. ال يجوز رفع أي استئناف أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذه االتفاقيات، على أساس أنها غير 
ولية في مجال الحقوق األساسية والحريات السارية المفعول بشكل صحيح والقوانين دستورية. في حالة وجود تضارب بين االتفاقيات الد

(. 5) 91المحلية بسبب اختالفات في أحكام حول نفس المسألة، يجب أن تسود أحكام االتفاقيات الدولية." الدستور التركي، المادة 
دات أو االتفاقيات بشكل قانوني، تكون "لها سلطة أعلى من من دستور السنغال أنه عندما يتم التصديق ونشر المعاه 98تنص المادة 

 . 98سلة القوانين، خضوعا بالنسبة لكل معاهدة واتفاقية، أو تطبيقها من الطرف اآلخر." دستور السنغال، المادة 
مصادق عليها في جريدة  ( بعد إصدار اتفاقية دولية1من دستور بولندا اإلطار العملي لتنظيم نزاع القوانين: ") 91تشرح المادة   479

قوانين جمهورية بولندا، يجب أن تشكل االتفاقية جزءا من النظام القانوني المحلي ويجب تطبيقها بشكل مباشر، إال إذا كان تطبيقها 
 ( اتفاقية دولية مصادق عليها قبل موافقة مسبقة ممنوحة من القانون يجب أن تكون لها األسبقية على2يتوقف على سن تشريع. )

( إذا نص اتفاق مصادق عليه من جمهورية بولندا على تأسيس 3القوانين في حالة عدم التمكن من التوفيق مع أحكام هكذا قوانين. )
منظمة دولية فإن القوانين المؤسسة به يجب أن تطبق بشكل مباشر وأن تكون لها األسبقية في حالة نزاع قوانين." دستور بولندا، المادة 

91    . 
، ينص دستور جنوب أفريقيا أن "عند تفسير أي تشريع، يجب أن تفضل كل محكمة أي تفسير معقول للتشريع 233المادة في   480

 .233يكون متوافقا مع القانون الدولي على أي تفسير بديل ال يكون متوافقا مع القانون الدولي." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
الدستور الجزائري: "المعاهدات المصادق عليها من رئيس الجمهورية طبقا للشروط  من 132على سبيل المثال، في المادة   481

تبت المحكمة الدستورية "في دستورية المعاهدات  165المنصوص عليها من الدستور هي أسمى من القانون." ولكن وفقا للمادة 
، ألي "معاهدة، ...اتفاقية أو 168ر،" ووفقا للمادة والقوانين والتشريعات، سواء من خالل رأي إذا لم تكن منفذة، أو من خالل قرا

ى معاهدة ال تكون دستورية، ال يمكن المصادقة عليها". بالتالي للقانون الدستوري أسبقية على القانون الدولي، والذي بدوره له أسبقية عل
( على أن 3) 139السويسري في المادة . بشكل مماثل، ينص الدستور 168، 165، 132القانون المحلي. الدستور الجزائري، المواد 

 "إذا كانت مبادرة دولة تخرق .....القواعد اإللزامية للقانون الدولي، يصرح البرلمان الفدرالي أنها غير قانونية، بالكامل أو جزئيا."
 (.  3) 139دستور سويسرا، المادة 
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ق الصحيحة المصادق عليها طبقا )للدستور/القانون( والقانون الدولي العرفي لها سلطة المعاهدات والمواثي

 )أسمى/مساوية( مع سلطة القوانين المحلية.
 

 أي معاهدة أو اتفاقية أو ميثاق دولي يتعارض مع الدستور ال تجوز المصادقة عليها وال يسري مفعولها.
 

 انون، دولي أو محلي، يتعارض مع الدستور هو غير قانوني.الدستور هو القانون األسمى في البالد؛ أي ق
 

عند تفسير أي تشريع، يجب على كل محكمة أن تعطي األفضلية ألي تفسير معقول للتشريع يكون متوافقا مع 
 القانون الدولي على أي تفسير بديل ال يكون متوافقا مع القانون الدولي.
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 : بناء نظام انتخابي7الفصل 
 

م انتخابي شفاف يشجع مشاركة الناخب هو عنصر هام لدساتير ما بعد النزاع. تتطرق الدساتير إلى إنشاء نظا
النظم االنتخابية بطرق مختلفة. تصف بعض الدساتير النظام االنتخابي في فصل خاص أو مادة خاصة. 

لتشريعية. يمكن أن وتتضمن أخرى النظم االنتخابية في فصول أو مواد بخصوص انتخابات الفروع التنفيذية وا
( آليات 3( طريقة تقسيم الدوائر االنتخابية؛ )2( نوع النظام االنتخابي؛ )1تنص دساتير ما بعد النزاع على: )

( دور 6( منح الحقوق المدنية للناخب؛ و)5( إجراء انتخابات الفرعين التشريعي والتنفيذي؛ )4األقليات والنساء؛ )
 تخابي، وقانون األحزاب السياسية.اللجنة االنتخابية، القانون االن

 
 نوع النظام االنتخابي:

يجوز للدول أن تختار من بضع نظم انتخابية مختلفة عند صياغة الدستور. أهم ثالثة نظم للدول ما بعد النزاع 
. تستعمل بعض الدول أكثر من نظام واحد النتخاب أعضاء الهيئة التشريعية 482هي األكثرية واألغلبية والنسبية

 .483لجمع بين النظم النسبية واألغلبية أو األكثريةبا
 

 نظام األكثرية
. يدعى هذا 484تحت نظام األكثرية، يفوز المرشح الحائز على أكثر األصوات، بغض النظر عن عدد األصوات

النظام في العادة "الفوز لألكثر أصواتا" ألنه يتطلب األمر اقتراعا واحدا فقط لمرشح حتى ينتخب على مرشح 
. يستعمل نظام التعددية غالبا في نظم المقاطعة المفردة، ولكن يجوز استعماله في نظم المقاطعات المتعددة آخر

 أيضا.
 
 

                                              
 (.1997) 297مجلة العلوم السياسية الدولية  18والمختلطة، بيبا نوريس، اختيار النظم االنتخابية: النظم النسبية، األغلبية   482
ة ينص القانون االنتخابي الروسي أن نصف الدوما للدولة يجب انتخابه بدوائر انتخابية أحادية المقعد. يتم انتخاب النصف اآلخر في الدائر   483

المعينين من األحزاب السياسية أو الكتل االنتخابية. القانون الفدرالي رقم االنتخابية الفدرالية تناسبيا مع عدد األصوات للقوائم الفدرالية للمرشحين 
175-FZ (، متوفر في 2112)روسيا،  3، المادةhttp://legislationline.org/documents/action/popup/id/3952 

ري، يتم انتخاب الشخص الحائز على من الدستور السلوفيني أنه في االنتخابات العامة المباشرة باالقتراع الس 113تنص المادة   484
. "الشخص المنتخب من بين المرشحين لالنتخاب في كل 113أعلى عدد من األصوات الصحيحة كرئيس. دستور سلوفينيا، المادة 

 )ب(. 72دائرة انتخابية يجب أن يكون الشخص الحائز على أكبر عدد من األصوات في اقتراع سري. دستور المالديف، المادة 
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 لغة عينة: نظام األكثرية 

 
يجب انتخاب )الرئيس / الممثل( عن طريق اقتراع سري. حتى يتم انتخابه في المنصب، يجب أن يحوز 

 حيحة.المرشح على أعلى عدد من األصوات الص
 

المرشح الذي يحوز على أكثرية األصوات، من غير األصوات غير المعبر عنها أو الملغاة، يجب اعتباره 
 منتخبا.

 
 نظام األغلبية:

بالمائة زائد  51وفقا لنظام األغلبية، المرشح الذي يحوز على أغلبية مطلقة من األصوات هو الفائز باالنتخاب )
ألكثرية في أنه يتطلب من الفائز أن يحصل على أغلبية واضحة من صوت واحد(. يختلف هذا عن نظام ا

األصوات بدال من أعلى عدد من األصوات. بما أنه يتطلب من المرشحين كسب أعلى نسبة من األصوات للفوز، 
 .  485عادة ما تتطلب أكثر من جولة واحدة من التصويت

 
 لغة عينة: نظام األغلبية

 
 ف األصوات المدلى بها بشكل صحيح يجب انتخابه )كرئيس/ممثل(.المرشح الحاصل على أكثر من نص

 

                                              
من الدستور البرتغالي على إجراء جولتين من التصويت، إذا لم يحصل أي مرشح في الجولة األولى على أكثر  126ص المادة تن  485

. في السودان، المرشح الذي يحصل على أغلبية 126من نصل األصوات المدلى بها بشكل صحيح.  دستور البرتغال، المادة 
ي مرشح للرئاسة على األغلبية أو النصف من األصوات يتم إجراء دور ثاني من األصوات يصبح رئيسا. إال أنه إذا لم يحصل أ

التصويت بين المرشحين الحاصلين على أكثر األصوات في الجولة األولى. المرشح الحائز على أغلبية األصوات في الجولة الثانية 
ي أن "يجب انتخاب الرئيس الحائز على أكثر من . بشكل مماثل، ينص الدستور األفغان38يصبح الرئيس. دستور السودان، المادة 

خمسين بالمائة من األصوات المدلى بها من الناخبين من خالل اقتراع حر، عام، سري ومباشر....إذا لم يحصل أي من المرشحين 
ريخ اإلعالن على في الجولة األولى على أكثر من خمسين بالمائة من األصوات، يجب إجراء جولة ثانية خالل أسبوعين اثنين من تا

نتائج االنتخاب، وفي هذه الجولة، يشارك فقط المرشحين الحائزين على أعلى عدد من األصوات في الجولة األولى." دستور 
 .61أفغانستان، المادة 
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ه النسبة من األصوات، يجب إجراء اقتراع ثاني. في االقتراع الثاني، ذأي من المرشحين على هإذا لم يحصل 
يبقى في سباق االنتخاب فقط المرشحين االثنين الحائزين على أكثر األصوات في االقتراع األول وغير 

 .المنسحبين
 

 المرشح بأغلبية األصوات في الجولة الثانية من االنتخابات يجب أن يصبح )الرئيس/الممثل(.
 

 التمثيل النسبي:
يتضمن التمثيل النسبي تمثيل كل األحزاب في الهيئة التشريعية بالتناسب مع عدد األصوات التي تحصلوا عليها. 

النسبي، يصوت األفراد على حزب أو قائمة مرشحين  على خالف نظامي األكثرية واألغلبية، تحت نظام التمثيل
. يجوز للدول إما أن تختار قائمة حزب مقفلة، أين يصوت المواطنون على حزب خاص بدال 486من حزب واحد

. عدد األصوات الذي 488، أو قائمة حزب مفتوحة أين يصوت المواطنون على مرشح خاص487من مرشح خاص
النظام مقاطعات متعددة األعضاء. الغرض  هذاالتي يفوز بها. يتطلب يفوز به حزب/مرشح يحدد عدد المقاعد 

 من نظم التمثيل النسبي هو ضمان التمثيل العادل للناخبين ومختلف المجموعات.
 

 لغة عينة: التمثيل النسب
 

 يجب إجراء انتخابات الجمعية التشريعية باستعمال النظام النسبي الوطني. 
قليم.تتكون الجمعية التشريعية من   ممثلي الشعب، المنتخبين وفقا للنظام النسبي، في كل مقاطعة، منطقة وا 

 
 تقسيم الدوائر االنتخابية:

تقسيم الدوائر االنتخابية هو عامل مهم في وظيفة االنتخابات ألنه يحدد كيف تصوت مختلف مناطق الدولة 
ما إذا كان النظام االنتخابي للدولة هو وكيف يتم تمثيل المقيمين في تلك المناطق. تحدد الدساتير بشكل عام 

نظام مقاطعات مفردة أو متعددة األعضاء. في النظام مفرد األعضاء، تنتخب كل مقاطعة انتخابية ممثال واحدا. 
في النظام متعدد األعضاء تنتخب الدوائر االنتخابية ممثلين متعددين. البلدات التي تستخدم النظم االنتخابية 

، عادة ما تستعمل النظم خالف ذلكغلبية عادة ما تنشئ مقاطعات انتخابية مفردة األعضاء. على باألكثرية أو األ

                                              
الفدرالية." دستور  يتم تشكيل غرفة الممثلين من ممثلي الشعب، المنتخبين وفقا للنظام النسبي في كل والية، في كل إقليم وفي المقاطعة  486

 .45البرازيل، المادة 
سبانيا وألمانيا قوائم الحزب المقفلة.  487  تستعمل جنوب أفريقيا والبرتغال وا 
يطاليا والسويد قوائم الحزب المفتوحة.   488  تستعمل فنلندا والنرويج وهولندا وا 
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عادة ما يتم تحديد اإلجراءات االنتخابية وفقا للقانون  .489االنتخابية النسبية المقاطعات متعددة األعضاء
 .490االنتخابي، وليس الدستور

 
دوائر االنتخابية. يمكن للدول إما أن تستعمل الحدود الموجودة عادة ما تأخذ الدول بعين االعتبار كيفية رسم ال

لألقاليم أو المناطق أو ترسم حدودا جديدة. في رسم حدود جديدة، عادة ما تأخذ الدول بعين االعتبار عوامل مثل 
 السكان والجغرافيا والتاريخ والعرق والدين. 

 
 نظام الدوائر أحادية العضو
لعضو، يتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر االنتخابية أين يصوت الناخبون على عضو في نظام الدوائر أحادية ا

 واحد للعمل في الهيئة التشريعية. تمثل كل دائرة من طرف عضو واحد.
 

البلدان التي تستعمل نظام األغلبية قد تتطلب عدة جوالت من االنتخابات. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية 
ة األولى، فإن المرشحين الحائزين على أكثر األصوات هما الذين يشاركان في الجولة الثانية. واضحة في الجول

 . 491يصبح الفائز في الجولة الثانية ممثال للدائرة
 

 لغة عينة: نظام الدائرة أحادية العضو
 

 يجب انتخاب ممثل )واحد( من الدائرة لتمثيل الشعب.
 

بالمائة وائد واحد(، يشارك أول مرشحين اثنين  51فائز بأغلبية واضحة ) إذا لم يكن هناكخيار لنظام األغلبية: 
 من الجولة األولى في الجولة الثانية للتصويت من أجل تحديد ممثل الدائرة.

 

                                              
قانونا، ويتم تصميمها، إما كمقاطعات انتخابية متعددة أو من دستور البرتغال أن الدوائر االنتخابية يتم تحديدها  149تنص المادة   489

أحادية، بما يضمن التمثيل النسبي. تنص على أن عدد الناخبين المسجلين في دائرة انتخابية يحدد عدد النواب المخصصين في كل 
 .152، 145تغال، المادتين أن النواب يمثلون كامل البلد، وليس مقاطعتهم االنتخابية. دستور البر  152منطقة. تنص المادة 

يران والمالديف وأفغانستان الكثير من اإلجراءات االنتخابية إلى القانون.  490  على سبيل المثال، تترك دساتير العراق وا 
فرنسا وبعض المستعمرات الفرنسية السابقة تستعمل نظام المقاطعة أحادية العضو من جولتين. أول مرشحين في الترتيب في   491

ألولى من االنتخابات يشاركان في الجولة الثانية من اجل تحديد من ينتخب من المقاطعة. انظر جوي لدي. باركان، بول الجولة ا
(، متوفر في 2111دانشام، وجيرار راشتن، تصميم أفضل نظم انتخابية، األشكال البديلة للنظم االنتخابية )

http://www.uiowa.edu/~electdis/Alternative.htm 
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 نظام الدائرة متعددة األعضاء

لناخبون على عدد في نظام الدائرة متعددة األعضاء، يتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر االنتخابية أين يصوت ا
 . لكل دائرة عدد محدد من الممثلين، عادة ما يحدده القانون االنتخابي.492من الممثلين للدائرة

 
 لغة عينة: نظام الدائرة متعددة األعضاء

 
 يجب تخصيص المقاعد بين الدوائر االنتخابية على أساس عدد السكان لكل دائرة، طبقا للقانون االنتخابي.

 
الجمعية التشريعية من قبل الشعب من الدوائر االنتخابية للدولة متعددة األعضاء،  يجب انتخاب أعضاء

 الممثلة لمختلف مقاطعات الدولة.
 
 

 التمثيل النسبي:
يجب انتخاب النواب من الدوائر االنتخابية، ويجب أن يحدد القانون حدود هذه الدوائر، والذي قد ينص أيضا على 

 جل ضمان نظام التمثيل النسبي.وجود الدوائر االنتخابية من أ
 

عدد النواب المخصصين لكل دائرة انتخابية يجب أن يكون تناسبيا مع عدد الناخبين المسجلين في السجل 
 االنتخابي لهذه الدائرة االنتخابية.

 
 

 آليات األقليات:
التخصيص جانبا أو  لضمان تمثيل األقليات، تدرج بعض بلدان ما بعد النزاع في دساتيرها آليات مثل متطلبات
. تنص المتطلبات 493متطلبات حزبية خاصة. التخصيص جانبا هي مقاعد مخصصة ألقليات عرقية أو دينية

 الحزبية أن كل األحزاب السياسية يتطلب منها أن تتضمن مرشحين من مختلف المجموعات العرقية أو الدينية.
                                              

. عندما 2. عضوين اثنين ألول خمسة آالف مقيم مسجل لكل قسم إداري أو عضوين اثنين لألقسام اإلدارية بأقل من خمسة آالف مقيم؛ و 1"  492
يتجاوز عدد المقيمين المسجلين في قسم إداري خمسة آالف مقيم، عضو إضافي واحد لكل مجموعة من خمسة آالف مقيم الزائدة عن الخمسة 

 .71ستور المالديف، المادة آلالف األولى." د
يخصص الدستور السلوفيني مقعدين اثنين في الجمعية الوطنية، واحد لنائب من الجالية من جنسية إيطالية واآلخر لنائب من   493

ئر . ينص دستور أفغانستان أيضا على التمثيل العام والعادل لكل الدوا84-83الجالية من جنسية مجرية. دستور سلوفينيا، المادتين 
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 لغة عينة: آليات األقليات

 
 د من األقليات الوطنية والدينية للدولة.)س( شخص يجب أن يكونوا أفرا

يجب تخصيص )س( من المقاعد في الجمعية الوطنية لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد 
 المخصص لكل أقلية سيعكس نسبة تمثيلها في المجتمع.

 
 آليات النساء:

كومة يمكن أن تدرج في دساتيرها متطلبات بلدان ما بعد النزاع ذات التمثيل المنخفض التاريخي للنساء في الح
 . 494التخصيص جانبا أو متطلبات حزبية خاصة للنساء

 
 لغة عينة: آليات النساء

 
 )س( نسبة مئوية من كل قائمة وطنية يجب أن تكون من مرشحين نساء.

 يجب تخصيص )س( مقعد للنساء في الجمعية الوطنية.
 

 إجراء انتخاب الهيئة التشريعية:
تتضمن دساتير ما بعد النزاع إجراءات تبين كيفية انتخاب الفرع التشريعي للدولة. هكذا أحكام عادة ما عادة ما 
( اإلطار الزمني لسريان مفعول 4( تكرار االنتخابات؛ و)3( طرق االقتراع؛ )2( متطلبات االقتراع؛ )1تحدد: )

تتمثل في الهيئة التشريعية أحادية الغرفة أو ثنائية سلطات للممثلين المنتخبين الجدد. أكثر النظم التشريعية اختيارا 
 الغرفة.

                                                                                                                                             
االنتخابية للبلد. وينص أن "الثلث المتبقي لألعضاء يجب تعيينه من قبل الرئيس، لفترة والية مدتها خمس سنوات، من بين خبراء 
وشخصيات ذات خبرة، بمن فيهم عضوين اثنين من بين الضعاف والمعاقين، باإلضافة إلى اثنين من البدو الرحل." دستور أفغانستان، 

 . 84-83المادتين 
يجب أن يهدف قانون االنتخابات إلى تحقيق نسبة مئوية من التمثيل النسائي ال تقل عن ربع أعضاء مجلس الممثلين." دستور   494

(. فيما يتعلق بغرفة الشعب، ينص دستور أفغانستان أن "على قانون االنتخابات أن يعتمد إجراءات لتحقيق، من 4) 49العراق، المادة 
تمثيل عام وعادل لكل سكان البالد، وتناسبيا مع سكان كل إقليم، وفي المتوسط يجب انتخاب على األقل خالل النظام االنتخابي، ل

امرأتين من بين األعضاء المنتخبين في غرفة الشعب من كل إقليم". فيما يتعلق بغرف الشيوخ ينص الدستور على ما يلي: "يجب على 
بين النساء. الشخص المختار كعضو في غرفة الشيوخ يجب أن يفقد عضويته في  الرئيس تعيين خمسين بالمائة من هؤالء األفراد من

 . 84-83المجلس ذو العالقة، ويجب تعيين شخص آخر طبقا ألحكام القانون." دستور أفغانستان، المادتين 
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 الهيئة التشريعية أحادية الغرفة:

في الدول ذات الهيئة التشريعية أحادية الغرفة، ينتخب المصوتون على أعضاء الهيئة التشريعية في غرفة 
 . يمكن أن يمثل المشرعون مصالح منطقة خاصة أو مصالح كامل الدولة.495برلمان

 
 لغة عينة: الهيئة التشريعية أحادية الغرفة

 
 : دائرة انتخابية مفردة0الخيار 

سيصوت المواطنون على مرشحين من اختيارهم. المرشحين الذين يحوزون على )أكثرية/أغلبية( األصوات 
 سيتم منحهم المقاعد.

 
 : نسبي متعدد الدوائر2الخيار 

م، وتمنح كل قائمة مقاعد تناسبيا مع حصة القائمة في سيصوت المواطنون على قائمة وطنية من اختياره
 التصويت الوطني.

 
يجب أن تتلقى القوائم الوطنية وقوائم الدولة ما ال يقل عن )س( نسبة مئوية من األصوات حتى تمنح خيار: 

 مقاعد في الجمعية الوطنية.
 

 الهيئة التشريعية ثنائية الغرفة
ائية الغرفة، عادة ما يمثل أعضاء الغرفة األولى مصالح كامل الدولة، بينما في البلدان ذات الهيئة التشريعية ثن

. معظم 496يمثل أعضاء الغرفة الثانية مصالح المناطق أو األقاليم أو الوحدات الفرعية السياسية األخرى للدولة
ف من التصرف الدول بهيئات تشريعية ثنائية الغرفة تتطلب كلتا الغرفتين العتماد تشريع، بما يمكن كل غر 

 كمراجعة للغرفة األخرى.
 

                                              
شعب(، وباكستان )مجلس على سبيل المثال، قطر )المجلس االستشاري(، إيران )المجلس االستشاري اإلسالمي(، سوريا )مجلس ال  495

 الشورى أو البرلمان(.
على سبيل المثال، العراق )مجلس الممثلين والمجلس الفدرالي(، أفغانستان )غرفة الشعب وغرفة الشيوخ(، الجزائر )المجلس   496

 (.2112الشعبي الوطني ومجلس األمة(، وتونس )غرفة النواب وغرفة المستشارين( )طبقا لمراجعة سنة 
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في بعض البلدات ثنائية الغرفة، مثل أستراليا وسويسرا والواليات المتحدة، يختار السكان كلتا غرفتي الهيئة 
التشريعية. في بلدان كثيرة أخرى، مثل البوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا، يختار السكان فقط الغرفة األولى، بينما 

 . 497أعضاء الغرفة األولى بتعيين الغرفة الثانية يقوم الرئيس أو
 

 لغة عينة: الهيئة التشريعية ثنائية الغرفة
يجب أن تتكون الغرفة األولى من )س( عضو. يجب انتخاب األعضاء على أساس 

 )النسبية/األكثرية/األغلبية(.
يجب أن تتكون الغرفة الثانية من )س( عضو. يجب انتخاب األعضاء على أساس 

 سبية/األكثرية/األغلبية(.)الن
يجب تخصيص المقاعد في الغرفة )األولى/الثانية( من بين الدوائر االنتخابية على أساس عدد الساكان في كل 

 دائرة انتخابية، طبقا للقانون االنتخابي.
 يجب أن يضمن لكل دائرة انتخابية على األقل مقعد واحد.

 
م الدولية على األقل )س( نسبة مئوية من األصوات حتى تمنح يجب أن تحوز القوائم الوطنية وقوائخياري: 

 مقاعد في الجمعية الوطنية.
 

                                              
مندوب،  15يتكون المجلس البرلماني من غرفتين، غرف الشعب وغرفة الممثلين. يجب أن تتكون غرفة الشعب من  "يجب أن  497

الثلثين منهم من الفدرالية )تشمل خمس كرواتيين وخمس بوسنيين( وثلث واحد من جمهورية الصرب )سبع صربيين(. المندوبين 
ختيارهم، على التوالي، من المندوبين الكرواتيين والبوسنيين في غرفة الشعب للفدرالية. الكروات والبوسنيين المختارين من الفدرالية سيتم ا

عضوا، الثلثين  42المندوبين من جمهورية الصرب سيتم اختيارهم من الجمعية الوطنية لجهورية الصرب. غرفة الممثلين تتكون من 
، 5(. تناقش المادة 2)-(1) 4." دستور البوسنة والهرسك، المادة ينتخبون من منطقة الفدرالية، ثلث واحد من منطقة جمهورية الصرب

انتخابات مجلس الوزراء: "يجب على الرئيس أن يعين رئيس مجلس الوزراء، والذي يشغل منصبه بناء على موافقة غرفة  2المقطع 
رين حسبما يكون مالئما، والذين يشغلون الممثلين. على رئيس المجلس تعيين وزير الخارجية، وزير التجارة الخارجية، والوزراء اآلخ

(. الدستور التونسي، والذي يخضع للمراجعة منذ 4)5المنصب بناء على موافقة غرفة الممثلين." دستور البوسنة والهرسك، المادة 
يتم تعيين الباقي  ، يجمع الخيارين بتعيين بعض المناصب في الغرفة الثانية لالنتخابات الشعبية على المستوى اإلقليمي، بينما2112

. يستعمل الدستور األفغاني أيضا النظام الهجين. يحدد بعض المقاعد الغرفة الثانية إلى أعضاء 19من الرئيس. دستور تونس، المادة 
م . "يت84المجالس اإلقليمية والمناطق )منتخبين من المجالس المعنية(، والباقي يتم تعيينه من الرئيس. دستور أفغانستان، المادة 

( أعضاء مجلس األمة عن 3\2انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق اقتراع مباشر وسري عام. يتم انتخاب ثلثي )
( من أعضاء 3\1طريق اقتراع غير مباشر وسري من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الوالئية. ثلث واحد )

جمهورية من بين شخصيات وطنية وأشخاص مؤهلين في المجاالت العلمية والثقافية والمهنية مجلس األمة يتم تعيينه من رئيس ال
 .111واالقتصادية واالجتماعية." دستور الجزائر، المادة 
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 إجراء انتخاب الهيئة التنفيذية:

( األهلية 1عادة ما تتضمن الدساتير أحكاما تتعلق بانتخابات الهيئة التنفيذية. بشكل عام تشمل هذه األحكام: )
عادة االنتخاب؛ و)3الوالية؛ )( مدة فترة 2للمنصب )العمر، المواطنة(؛ ) ( النسبة المئوية 4( متطلبات التعيين وا 

 لألصوات المتطلبة للفوز باالنتخابات.
 

إجراء تعيين وانتخاب المسئولين التنفيذيين يختلف من دولة إلى أخرى. تسمح بعض الدول باالنتخابات المباشرة 
. يمكن أن تتطلب االنتخابات 499رف الهيئة التشريعية. تنص أخرى على تعيين الهيئة التنفيذية من ط498للمسئولين

 التنفيذية عدد من جوالت االقتراع.
 

 لغة عينة: إجراء انتخاب الهيئة التنفيذية
 

 تعيين الهيئة التنفيذية:
 يجوز تعيين المرشحين بما ال يقل عن )س( عضو من المجلس البرلماني.

 واحد للرئاسة.يجوز لكل عضو من مجلس البرلمان أن يعين فقط مرشح 

                                              
. يجب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق اقتراع عام ومباشر وسري من كل المواطنين البرتغاليين المسجلين لالقتراع في 1"  498

. يجب أن ينظم القانون الحق في التصويت 2رتغال، وطبقا للفقرة التالية، لكل المواطنين البرتغاليين المقيمين في الخارج. منطقة الب
للمواطنين البرتغاليين المقيمين في الخارج، ولهذا الغرض عليه أو يولي العناية الخاصة إلى وجود العالقات التي تربطهم بفعالية مع 

. يجب أن تطرح الترشيحات لرئيس الجمهورية مما ال يقل 1على ما يلي: " 124باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة  المجتمع البرتغالي."
. يجب تقديم الترشيحات إلى المحكمة الدستورية على األقل 2عن سبعة آالف وخمسمائة وال يزيد عن خمسة عشر ألف ناخب مسجل. 

. "يجب انتخاب الرئيس لفترة أربع سنوات عن طريق 124، 121تور البرتغال، المادتين ثالثين يوما قبل التاريخ المحدد لالنتخاب." دس
اقتراع مباشر من الشعب. يسمح بإعادة انتخابه لفترة موالية مرة واحدة فقط .....يتم انتخاب الرئيس من األغلبية المطلقة لألصوات 

لرئيس عن طريق اقتراع مباشر وسري وعام. ويتم الفوز باالنتخاب من . "يتم انتخاب ا117، 114المدلى بها." دستور إيران، المادتين 
 .71خالل األغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها." دستور الجزائر، المادة 

في إيطاليا، يتم انتخاب الرئيس في جلسة مشتركة للبرلمان. يشير الدستور أن ثالثة مندوبين من كل منطقة سياسية )يتم انتخابهم   499
يضمن تمثيل األقلية( يشاركون في االنتخاب، والذي يتم بواسطة اقتراع سري ويتطلب أغلبية الثلثين. باقتراع الثلث، تتطلب  بما

. "يجب أن يختار مجلس الممثلين رئيس الجمهورية من بين المرشحين بأغلبية الثلثين 83األغلبية البسيطة فقط. دستور إيطاليا، المادة 
لم يتحصل أي واحد من المرشحين على األغلبية المتطلبة من األصوات يتنافس أول مرشحين اثنين متحصلين من عدد أعضائه. إذا 

على أعلى عدد من األصوات، والذي يتحصل منهما على أغلبية األصوات في االنتخاب الثاني يتم إعالنه رئيسا." دستور العراق، 
رئيس ونائب رئيس االتحاد من بين أعضائه." دستور اإلمارات العربية  . "يجب على المجلس األعلى لالتحاد انتخاب71المادة 

 .51المتحدة، المادة 
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 أو
 تتطلب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية دعم ما ال يقل عن )س( مواطن مخول للتصويت.

 
 انتخاب الهيئة التنفيذية:

 يجب أن يكون لكل عضو من الجمعية صوتا واحدا.
 ن.حتى يتم انتخابه )رئيسا/وزيرا أوال(، يجب أن يتحصل مرشح على )أغلبية( إجمايل أصوات مجلس البرلما

 
إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة، يجب على المجلس البرلماني أن يجري دور ثاني لالنتخاب 

 خالل )س( يوم.
 

 إذا تحصل مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور الثاني من االنتخاب، يجب أن يصبح رئيسا.
 

الثاني، يجب إجراء جولة إعادة بين المرشحين  إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور
 االثنين الذين تحصال على أكثر األصوات في الجولة الثانية من االنتخاب.

 
 يجب أن يصبح المرشح الذي يتحصل على األغلبية البسيطة من األصوات في جولة اإلعادة هو الرئيس.

 
 أو

 يجب أن يكون لكل ناخب مؤهل ومسجل صوتا واحدا.
 

 م انتخابه )رئيسا/وزيرا أوال(، يجب أن يتحصل المرشح على )أغلبية( إجمالي األصوات.حتى يت
 

 إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة، يجب إجراء دور ثاني لالنتخاب خالل )س( يوم.
 

 إذا تحصل مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور الثاني من االنتخاب، يجب أن يصبح رئيسا.
 

إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور الثاني، يجب إجراء جولة إعادة بين المرشحين 
 االثنين الذين تحصال على أكثر األصوات في الجولة الثانية من االنتخاب.

 
 يجب أن يصبح المرشح الذي يتحصل على األغلبية البسيطة من األصوات في جولة اإلعادة هو الرئيس.
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 منح حق التصويت للناخب:ؤهالت م

 .500تحدد العديد من دساتير ما بعد النزاع متطلبات التصويت للناخبين، مثل العمر والمواطنة
 

 لغة عينة: مؤهالت منح حق التصويت للناخب
 

( يملكون الحق في التصويت في كل االنتخابات البلدية والوطنية ويجب أن 00كل المواطنين البالغين لسن )
 هم حقوق عامة ومتساوية للقيام بذلك.يضمن ل

يجب أن تتم انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية من خالل تصويت عام وعادل ومباشر وباقتراع سري. كل 
 ( يملكون حق التصويت.00المواطنين البالغين لسن )

 
 
 

 لجنة االنتخابات:
الفروع التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بعمل يمكن أن تنشأ الدول لجنة انتخابية لتقديم التوجيهات والتوصيات إلى 

األنظمة االنتخابية والحزبية. عادة ما تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة وتتكون من أعضاء يعكسون الديمغرافية 
 .501الجنسية والعرقية للدولة، باإلضافة إلى تنوع وجهات النظر ومصالح الشعب

 

                                              
. 2. كل مواطن يبلغ سن الثامنة عشر يحوز حق التصويت، ما عدا حاالت فقدان القدرة حسبما يكون منصوص عليه في القانون العام. 1"   500

. 49يت هي شخصية ويجب أن يشكل عمل حضري." دستور البرتغال، المادة . ممارسة حق التصو 3يجب ممارسة حق التصويت شخصيا، و 
يت، "يجب أن يكون للمواطنين العراقيين، رجاال ونساء، الحق في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حق التصو 

العشرين من عمره ويحمل الجنسية التونسية منذ ما ال يقل عن خمس . "أي مواطن يبلغ 21االنتخاب وشغل منصب." الدستور العراقي، المادة 
(. 2112)خاضع لمراجعة منذ عام  21سنوات ويفي بالشروط المنصوص عليها في القانون االنتخابي يحق له االنتخاب." دستور تونس، المادة 

 .392-391يبين دستور ميانمار خصيصا متطلبات وحدود من ينتخب. دستور ميانمار، المادتين 
"اللجنة المركزية لالنتخابات هي جهاز دائم يقوم باإلعداد واإلشراف والتوجيه والتحقق من كل النواحي المتعلقة باالنتخابات   501

سنوات. ينتخب اثنين منهم من المجلس البرلماني،  7أعضاء يتم انتخابهم لعهدة  7. تتكون اللجنة من 1واالستفتاءات وتعلن النتائج. 
. يتم تجديد العضوية في اللجنة المركزية لالنتخابات 2األعضاء اآلخرين من المجلس األعلى للعدالة.  3يس الجمهورية، ومن رئ 2

. 4. ال يجوز الجمع بين العضوية في اللجنة مع أي نشاط حكومي وسياسي آخر. 3كل ثالث سنوات بناء على إجراء يحدده القانون. 
. يتمتع عضو في اللجنة بالحصانة التي يتمتع 5ممثليها في اللجنة. ال يملكون الحق في التصويت. تقوم الوحدات االنتخابية بتعيين 
، 88. انظر أيضا دستور كينيا، المادة 54-153. للجنة ميزانيتها الخاص." دستور ألبانيا، المادتين 6بها عضو في المحكمة العليا. 

 .57-156دتين ، دستور أفغانستان، الما112دستور العراق، المادة 



96 
 

ألخرى. بعض الدول، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، أنشأت لجنة تختلف تشكيلة اللجان االنتخابية من دولة 
. يمكن أن تتضمن اللجان االنتخابية المختلطة أيضا 502انتخابية مختلطة تشارك فيها كل األحزاب السياسية

ممثلين من المجتمع الدولي، الذين يقدمون المساعدة في تعزيز انتخابات حرة وعادلة. على سبيل المثال، تم 
اللجنة االنتخابية المختلطة للسودان لتتكون من سبعة أعضاء: ثالثة مواطنين سودانيين، مواطن مصري، تصميم 

. يمكن أن تطلب دول 503مواطن من المملكة المتحدة، مواطن من الواليات المتحدة األمريكية، ومواطن من الهند
ت لتقديم المساعدة في مراقبة االنتخابات، مثل ما بعد النزاع أيضا المساعدة من المنظمات الدولية لمراقبة االنتخابا

 منظمات األمن والتعاون في أوروبا.
 

 لغة عينة: اللجنة االنتخابية
يجب إنشاء لجنة انتخابية من أجل اقتراح اعتماد القانون االنتخابي واألحزاب السياسية من مجلس البرلمان 

 يكون متوافقا مع الدستور.
راسات ونشر تقارير وتقديم توجيهات وتوصيات إلى مجلس البرلمان فيما يتعلق يجب أن تخول اللجنة بإجراء د

 بوضعية وفعالية النظم االنتخابية والخاصة باألحزاب الموجودة، باإلضافة إلى الحاجة إلى تصليحها.
يجب أن تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة وتتألف من )س( عضو. يجب تعيين األعضاء من مجلس البرلمان 

مل لفترة )س( سنة. في تحديد العضوية في اللجنة، يجب القيام بمجهودات وفقا للجغرافيا، الجنس، تنوع للع
 وجهات النظر ومصالح الشعب.

 يجب تعيين )س( عضو من مجلس البرلمان، )س( من الرئيس و)س( من مجلس القضاء.
وجيه والتحقق من كل النواحي المتعلقة يجب أن تكون اللجنة االنتخابية جهازا دائما يقوم بتحضير واإلشراف وت

 باالنتخابات واالستفتاءات وتقوم باإلعالن على النتائج.
 ال يجوز الجمع بين العضوية في اللجنة االنتخابية وأي نشاط سياسي آخر.

يجب أن تمارس اللجنة االنتخابية صالحياتها ووظائفها ومهامها وفقا لهذا المقطع باستقالل عن أي توجيهات 
 تدخل من أي سلطة أو أي شخص. أو

أي شخص، طبيعي أو اعتباري، يجوز له تقديم عريضة أو شكوى إلى اللجنة االنتخابية بخصوص مسائل في 
إطار اختصاصها القضائي. قرار صادر من اللجنة االنتخابية فيما يتعلق بهذه العريضة أو الشكوى يمكن 

 استئنافها أمام المحكمة الدستورية.
                                              

(، متوفر في 1994وزارة الخارجية األمريكية، ممارسات حقوق اإلنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى )  502
http://dofsan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1993_report/93hrp_report_africa/CentralAfrican 

Republic.html 
، ملحق السودان، مسلم إلى االتفاقية الدولية حول الحقوق 1992األطراف: لسنة  لجنة حقوق اإلنسان، التقرير الدوري الثاني للدول  503

 .http://www.unhchr(، متوفر في 1997مارس  13) CCPR/C/75/Add.2المدنية والسياسية، األمم المتحدة، الوثيقة 
Ch/tbs/doc.nsf/0/1321353755974268802564bc003eb86e?Opendocument 
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 النتخابي:القانون ا

يحدد القانون االنتخابي القواعد واإلجراءات التي تحكم إدارة االنتخابات. يمكن أن يحدد القانون تواريخ االنتخابات، 
يمكن أن يهدف قانون االنتخاب   .504ومتطلبات تسجيل وتعريف الناخب، وآليات حساب األصوات وحل النزاعات

في تشمل بعض الدول حكما مستقال للقانون االنتخابي  .505ليةإلى تحقيق تمثيل عادل بين مجموعات األق أيضا
دستورها، ولكن العديد من الدول تبين أن صياغة وتنفيذ القانون االنتخابي هي واحدة من مهام لجنة 

 .506االنتخابات
 

 لغة عينة: قانون االنتخابات
ات، من بينها ومن دون أن يقتصر يجب أن يحدد قانون االنتخابات القواعد واإلجراءات التي تحكم سير االنتخاب

 على تاريخ االنتخابات، متطلبات تعريف وتسجيل الناخب، وآليات حساب األصوات وفض النزاعات.
 

يجب أن يهدف قانون االنتخابات إلى تحقيق الهدف المتمثل في تشكيل النساء لما ال يقل عن )س( خياري: 
 لكل مجتمعات الدولة.عضو في المجلس الوطني وأن يكون هناك تمثيل عادل 

 
                                              

 .26-222، يتضمن دستور باكستان أحكام قانون االنتخاب ضمن نصه. دستور باكستان، المادة على سبيل المثال  504
يترك الدستور األفغاني مسائل االنتخاب إلى قانون االنتخاب، ولكن يحدد التوجيهات العامة. "الدوائر االنتخابية باإلضافة إلى   505

ابات. يجب أن يعتمد قانون االنتخابات اإلجراءات لتحقيق، من خالل المسائل األخرى ذات العالقة يجب أن يحددها قانون االنتخ
النظام االنتخابي، لتمثيل عام وعادل لكل العب في البالد، وتناسبيا مع عدد سكان كل إقليم، في المعدل، على األقل امرأتين يجب أن 

. بشكل مماثل، ينص الدستور العراقي 83المادة  تكون من بين األعضاء المنتخبين لغرفة الشعب من كل إقليم." دستور أفغانستان،
على ما يلي: "يجب أن ينظم القانون متطلبات المترشح والناخب وكل ما يتعلق باالنتخابات. يجب أن يهدف قانون االنتخابات إلى 

 (.3)49تحقيق نسبة مئوية من التمثيل للنساء ال تقل عن ربع أعضاء مجلس الممثلين." دستور العراق، المادة 
. كقاعدة عامة، شاغلي المناصب في الجهات التي تمارس سلطة سيادية، سلطات إقليمية 1"المبادئ العامة لقانون االنتخابات:   506

( 5( و)4) 15. من دون اإلخالل بأحكام المادة 2وسلطات محلية يجب أن يتم تعيينهم عن طريق اقتراع مباشر وسري ودوري. 
التسجيل االنتخابي إلزامي ودائم ويجب أن تكون هناك منظومة تسجيل مفردة لكل االنتخابات التي  (، يجب أن يكون2) 121والمادة 

. يجب أن تخضع الحمالت االنتخابية إلى المبادئ التالية: أ. حرية الدعاية؛ ب. فرص 3تجرى عن طريقة اقتراع مباشر وعام. 
جاه كل المرشحين؛ د. شفافية إحصاء األصوات والحسابات االنتخابي. ومعالجة متساوية لكل المرشحين؛ ج. حيادية الجهات العامة ت

. األصوات المعبر عنها يجب 5. يجب أن يكون للمواطنين مهمة التعاون مع السلطات االنتخابية بالطرق التي ينص عليها القانون. 4
ة على االقتراع المباشر يجب أن يحدد تاريخ . أي إجراء يحل جهة جماعية مؤسس6أن تحول إلى مقاعد طبقا لمبدأ التمثيل النسبي. 

انتخابات جديدة لها. هكذا انتخابات يجب أن تجرى خالل الستين يوما الموالية وطبقا للقانون االنتخابي الساري المفعول وقت القيام 
نتخابية يجب أن تسند بالحل. وفي حالة اإلخفاق في ذلك يجب أن يكون غير قانوني. سلطة التقرير حول صحة وصالحية إجراءات ا

 . 113إلى المحاكم." دستور البرتغال، المادة 
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 قانون األحزاب السياسية:
مثل قانون االنتخابات، يمكن أن تدرج الدول في دستورها قانون يتعلق باألحزاب السياسية، أو تبين أن ذلك من 

( تعزيز الحق في حرية التنظيم؛ 1وظيفة لجنة االنتخابات. الغرض من قانون األحزاب السياسية هو ثنائي: )
. عادة ما 507وحدة من خالل األفكار ووجهات النظر السياسية التي تعكس مصالح كل المواطنين( تعزيز ال2و)

 . 508يحدد القانون شروط التنظيم والتسجيل لألحزاب السياسية ومتطلبات تقديم قوائم مرشحين لالنتخابات
 

 
 

 لغة عينة: قانون األحزاب السياسية
 

ر السياسية، يجب أن يحدد قانون األحزاب السياسية شروط لتعزيز حق حرية التنظيم واألفكار ووجهات النظ
 تنظيم وتسجيل األحزاب السياسية، باإلضافة إلى متطلبات تقديم كل قوائم المرشحين لالنتخابات.

 
يجب أن يهدف قانون األحزاب السياسية إلى تحقيق هدف تطوير األحزاب والمرشحين لالنتخابات التي تسعى 

 اطق، ومجتمعات، ومواطني الدولة بالطريقة التي تعزز الوحدة الوطنية.إلى تمثيل مصالح كل من

                                              
"تسهم األحزاب السياسية في اإلشراف على المواطنين، من أجل تنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية، ويجب أن تنشأ على أساس   507

نسان، والمبادئ المتعلقة بالحالة الشخصية. تلتزم ديمقراطية. يجب أن تحترم األحزاب السياسية سيادة الشعب، قيم الجمهورية، حقوق اإل
األحزاب السياسية بحظر كل أشكال العنق والتعصب والعنصرية والتمييز. ال يجوز ألي حزب أن يتخذ من الدين أو اللغة أو الجنس 

ألحزاب أو مصالح  أو العرق أو المنطقة كأساس لمبادئه أو أغراضه أو نشاطه أو برامجه. يحظر على أي حزب أن يكون تابعا
 (.2112)خاضع للمراجعة اعتبارا من  8أجنبية. يحدد القانون القواعد التي تحكم إنشاء وتنظيم األحزاب." دستور تونس، المادة 

"لتحقيق أهداف معنوية ومادية، يجب أن يكون لمواطني أفغانستان الحق في تشكيل جمعيات طبقا ألحكام القانون. يجب أن يكون   508
. أن ال يكون بيانها الرسمي وميثاقها مخالفا 1ألفغاني الحق، طبقا ألحكام القانون، في تشكيل أحزاب سياسية شريطة ما يلي: للشعب ا

. أن ال 3. يجب أن يكون تنظيمها ومواردها المالية شفافا؛ 2للدين اإلسالمي الحنيف والمبادئ والقيم المنصوص عليها في دستورها؛ 
. أن ال تكون تابعة ألحزاب سياسية أجنبية أو مصادر أجنبية أخرى. ال 4ات عسكرية أو شبه عسكرية؛ و تكون لها أهداف وتنظيم

يجوز تشكيل وتشغيل حزب على أساس عشائري، ضيق في أفق التفكير، لغوي باإلضافة إلى الطائفية الدينية. ال يجوز حل حزب أو 
، انظر أيضا دستور 35ية وأمر محكمة رسمية." دستور أفغانستان، المادة جمعية مشكلة طبقا ألحكام القانون من دون أسباب قانون

 .25، دستور جنوب السودان، المادة 114؛ دستور البرتغال، المادة 19-414؛ دستور ميانمار، المواد 71تيمور الشرقية. المادة 
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 : المسائل المالية والمصرف المركزي0الفصل 
 

بعد نزاع، عادة ما تواجه الدول تحديات في إعادة هيكلة واستقرار االقتصاد. القدرة على إقناع المستهلكين 
. 509على توقع السياسات المعتمدة والمنفذة هو أمر حاسم والمستثمرين فيما يتعلق بانسجام واستقرار والقدرة

باإلضافة إلى ذلك، الشفافية والمسئولية في المؤسسات الحكومية أصبحت أمرا أساسيا ألن مصداقية وفعالية أجهزة 
. للحفاظ على السلم والقضاء على النزاعات، تولي الدول أهمية 510الدولة تؤثر في شرعية السياسة االقتصادية

ة لتوزيع الموارد واالقتصادية وااللتزامات بشكل عادل. إذا خضعت بعض المجموعات إلى التمييز من طرف كبير 
. بالتالي، في صياغة دساتير ما بعد النزاع، تدرج 511الحكومة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجدد النزاع أو العنف

ل خاص، تتطرق العديد من دساتير . بشك512العديد من الدول في دساتيرها آليات لتعزيز اقتصاد صحي ومستقر
( متطلبات تدقيق الحسابات 3( إنشاء والموافقة على ميزانية؛ )2( تحصيل اإليراد والضرائب؛ )1الدول إلى: )
 ( إنشاء مصرف مركزي.4العامة؛ و )

 
 تحصيل اإليراد والضرائب:

واإليرادات األخرى. هكذا  تدرج العديد من دساتير ما بعد النزاع أحكاما تفصل في وسائل تحصيل الضرائب
تحصيل هو عنصر أساسي ألي سلطة اقتصادية للحكومة، وتثبت منظومة فعالة لتحصيل الضرائب على التزام 

. باإلضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومات إلى إيراد من الضرائب 513الدولة في االستثمار ماليا في إنعاش اقتصادها

                                              
هد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، المقطع بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المع  509

 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
ة، المقطع بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابي  510

 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، المقطع   511

 http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
األحكام في دساتيرها. انظر دستور ألبانيا، الجزأين  ذهعلى سبيل المثال، تنص ألبانيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا والبرتغال على ه  512
  . 2، الجزء ، دستور البرتغال13؛ دستور جنوب أفريقيا، الفصل 11؛ دستور زيمبابوي، الفصل 13-14
بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، المقطع   513

 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
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.  إال أنه ألغراض 514لتالي تعزز شرعية حكومة الدولة بين المواطنينلتعزيز المشاريع التي تخدم كل السكان، با
المرونة، تترك العديد من الدساتير التفاصيل الخاصة المتعلقة بالضرائب، مثل التوالي، النسبة والتنازالت، إلى 

 . 515القانون
 

عديد من البلدان . تمنح ال516عادة ما تنشئ الدول خزينة أو صندوق إيراد مركزي لكل دخل ونفقات الحكومة
للهيئات التشريعية سلطة استثناء أموال من صندوق اإليراد المركزي إذا اعتبرت أن ذلك ضروري لتسهيل مرونة 

 . 517الميزانية. فضال عن ذلك، عادة ما تتضمن دساتير ما بعد النزاع حظرا ضد الضرائب ذات األثر الرجعي
 

 لغة عينة: صندوق اإليراد والضرائب
 د:صندوق اإليرا

يوجد صندوق لإليراد الوطني أين يجب دفع كل األموال المستلمة من الحكومة الوطنية، ما عدا األموال 
 المستثناة بشكل معقول بموجب قانون من )المجلس الوطني(.

 
 الضرائب:

يجب أن تفرض الضرائب وفقا للقانون، والذي يجب أن يحدد تكرارها ونسبتها والتنازالت والضمانات لدافعي 
 لضرائب.ا

 ال يجوز أن يفرض على أي شخص أن يدفع أي ضريبة ذات أثر رجعي.
 
 

                                              
)خاضع للمراجعة اعتبارا  16لضرائب ويقوم بإسهام عادل في النفقات العامة". دستور تونس، المادة "من واجب كل فرد أن يدفع ا  514
(؛ "يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود من الضرائب بالطريقة التي تضمن الحفاظ على أدنى دخل متطلب للعيش. ويجب 2112من 

 . 28أن ينظم ذلك قانونا." دستور العراق، المادة 
والضرائب وااللتزامات المالية األخرى، الوطنية والمحلية، والتخفيضات أو اإلعفاءات لبعض الفئات من دافعي الضرائب  "الرسوم  515

؛ "يجب أن تنشا الضرائب قانونا، والذي يحدد 155من دفعها باإلضافة إلى طريقة تحصيلها يتم تحديدها قانونا." دستور ألبانيا، المادة 
. "يجب على 113والمنافع الضريبية والضمانات حسبما يتراكم على دافعي الضرائب." دستور البرتغال، المادة  قابلية تطبيقها ونسبتها،

. انظر أيضا دستور سوريا، المادة 42كل أفغاني أن يدفع الضرائب والرسوم إلى الدولة طبقا ألحكام القانون." دستور أفغانستان، المادة 
 . 8(؛ دستور اإلمارات العربية المتحدة، الجزء 2112ع للمراجعة اعتبارا من )الخاض 34؛ دستور تونس، المادة 18

"كل نوع من الضريبة، الرسم باإلضافة إلى الدخل المدفوع يجب أن يتم إيداعه إلى حساب دولة مفرد." دستور أفغانستان، المادة   516
 .111طع ؛ دستور زيمبابوي، المق216، انظر أيضا دستور جنوب أفريقيا، المادة 42

على سبيل المثال، البرتغال والجزائر. "ال يجوز النص على أي ضريبة أو مساهمة أو رسم من أي طبيعة كانت يكون بأثر   517
 .64رجعي." دستور الجزائر، المادة 



111 
 

 
 

   الميزانية:
هكذا  .518تفصل العديد من دساتير ما بعد النزاع أيضا في متطلبات صياغة واعتماد وتعديل ميزانية الدولة

ومتطلبات لموافقة الهيئة  ،519دساتير تبين أيضا اإلطار الزمني إلنشاء واعتماد الميزانية الوطنية )عادة سنويا(
 .520التشريعية على الميزانية قبل أن يسري مفعولها

 
 لغة عينة: الميزانية
جراءات صياغة وتنفيذ مسودة الميزانية.  يحدد القانون مبادئ وا 

                                              
( أحكاما تتعلق 346(، والدستور الكولومبي )المادة 119(، الدستور البرتغالي )المادة 61-159يتضمن الدستور األلباني )المادة   518

. "يجب إحالة ميزانية 346، دستور كولومبيا، المادة 119. دستور البرتغال، المادة 161-259بتحضير الميزانية. دستور ألبانيا، المواد 
الدولة وبرنامج التنمية للحكمة، من خالل غرفة الشيوخ إلى غرفة الشعب مع آراء استشارية. يجب تنفيذ قرار غرفة الشعب من دون 
العرض أمام غرفة الشيوخ، بعد المصادقة عليه من الرئيس. في حالة عدم اعتماد الميزانية ألسباب معينة قبل بدء السنة المالية 
الجديدة، يجب تطبيق ميزانية السنة السابقة في انتظار تمرير الميزانية الجديدة. يجب أن تقدم الحكومة خالل الربع الرابع من السنة 

السنة الموالية، مع حساب موجز لميزانية السنة الراهنة، إلى الجمعية الوطنية. الحساب الدقيق للميزانية المالية للسنة المالية ميزانية 
السابقة يجب أن يقدم إلى الجمعية الوطنية خالل الستة أشهر الموالية طبقا ألحكام القانون. ال يجوز لغرفة الشعب تأخير الموافقة على 

عطاء إجازات للحصول أو منح قروض غير مشمولة في الميزانية، ألكثر من الميزانية ألكثر من  شهر واحد بعد استالمها إياها وا 
؛ 82-79؛ دستور سوريا، المواد 88؛ انظر أيضا دستور جنوب السودان، المادة 98خمسة عشر يوما." دستور أفغانستان، المادة 

 .8(، دستور اإلمارات العربية المتحدة، الجزء 2112)خاضع للمراجعة اعتبارا من  28دستور تونس، المادة 
؛ 116يجب أن يصاغ قانون الميزانية وينظم ويطرح للتصويت وينفذ طبقا للقانون اإلطاري النافذ..." دستور البرتغال، المادة . 1"  519

ر، أو لفترة مختلفة وفقا لظروف خاصة. ديسمب 31يناير إلى  1"يجب أن تعتمد ميزانية الدولة ألوكرانيا من برلمان أوكرانيا للفترة من 
ألوكرانيا للسنة الموالية إلى برلمان أوكرانيا في أجل ال يتعدى يجب على مجلس وزراء أوكرانيا أن يحيل مسودة قانون ميزانية الدولة 

مع مسودة القانون." دستور  سبتمبر من كل سنة. التقرير حول سير تنفيذ ميزانية الدولة ألوكرانيا في السنة الجارية يجب أن يحال 15
 .349، دستور كولومبيا، المادة 158، انظر أيضا دستور ألبانيا، المادة 96أوكرانيا، المادة 

"يجب فحص تنفيذ الميزانية من قبل محكمة المراجعة، مجلس البرلمان للجمهورية. بعد تلقي رأي صادر من محكمة المراجعة،   520
دراسة الوضعية العامة للحسابات، بما فيها حسابات الضمان االجتماعي، وعليه أن يطرحها  يجب على مجلس البرلمان للجمهورية
. يقدم الوزير األول، بالنيابة عن مجلس الوزراء، إلى مجلس البرلمان مسودة القانون حول 1. "117للتصويت." دستور البرتغال، المادة 

. في حالة عدم الموافقة على مسودة القانون حتى بداية السنة المالية 2عتماده. الميزانية خالل جلسة الخريف، وال يمكن قفلها من دون ا
. يوافق 3الموالية، ينفذ مجلس الوزراء في كل شهر واحد من اثنا عشر من ميزانية السنة السابقة، إلى غاية اعتماد الميزانية الجديدة. 

ر يوم من السنة المالية السابقة، ما عدا في حالة تقرير إجراءات مجلس البرلمان على الميزانية الجديدة خالل ثالثة أشهر من آخ
. يتخذ 5. يلتزم مجلس الوزراء بأن يقدم إلى مجلس البرلمان تقريرا حول تنفيذ الميزانية وحالة الدين عن السنة السابقة. 4استثنائية. 

، انظر أيضا دستور 158للدولة.ط دستور ألبانيا، المادة مجلس البرلمان قرارا نهائيا بعد استماعه أيضا إلى تقرير المراقبة العليا 
 . 49-347، دستور كولومبيا، المواد 113زيمبابوي، المادة 
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 يجب إعداد وهيكلة وسن وتنفيذ الميزانية )سنويا / كل ستة أشهر(.
 البرلمان(.يجب أن يخضع تنفيذ الميزانية إلى مراجعة )مجلس 

 
 
 

 متطلبات مراجعة الحسابات:
تتطلب العديد من دساتير ما بعد النزاع إجراء مراجعات منتظمة للحسابات العامة وتبين أن هكذا مراجعات يتم 
القيام بها من مراجع حسابات عام. يضمن مراجع الحسابات العام مسئولية الحكومة من خالل إجراء مراجعات 

يا تتطلب الدول أن يصدر مراجع الحسابات العام تقارير سنوية إلى الهيئة التشريعية لتزويد مستقلة لعملياتها. نمط
. يجوز أن تبين الدساتير بصراحة 521األعضاء بمعلومات موضوعية تساعد في فحص األنشطة المالية للحكومة

 .523أو تنص على أن المهام يتم تحديدها قانونا 522مهام مراجع الحسابات العام
 

ديد من دساتير ما بعد النزاع أيضا عملية تعيين مراجع الحسابات العام وفترة تعيينه. يتم تعيين مراجع تبين الع
 الحسابات عادة من قبل الهيئة التنفيذية، غالبا مع تأكيد من الهيئة التشريعية.

 
 لغة عينة: متطلبات مراجعة الحسابات

 مهام مراجع الحسابات العام:
حسابات عام يتولى تدقيق اإليرادات والنفقات والعمليات المالية األخرى للحكومة يجب أن يكون هناك مراجع 

 والذي يعد تقريرا )سنويا( حول نتائجه إلى )مجلس البرلمان(.
 يجب أن يكون مراجع الحسابات العام مسئوال أمام )مجلس البرلمان(.

                                              
. يتطلب دستور جنوب 171يتطلب دستور الجزائر من مكتب المراجعة أن يقدم تقريرا سنويا إلى الرئيس. دستور الجزائر، المادة   521

لى الهيئة التشريعية الوطنية. دستور جنوب السودان، المادة السودان من مراجع الحسابات العام أ ن يقدم تقريرا سنويا إلى الرئيس وا 
184 (8.) 

من دستور زيمبابوي مرتبة مراجع الحسابات العام وتصف مهامه. انظر أيضا دستور العراق، المادة  116و 115تبين المادتين   522
116. 

. "يجب 54أن مهام مراجع الحسابات العام يتم تحديدها قانونا. دستور أريثيريا المادة من دستور أريثيريا على  54تنص المادة   523
إنشاء إدارة مستقلة لإلتحاد تحت رئاسة مراجع الحسابات العام والذي يتم تعيينه بموجب مرسوم، من أجل مراجعة حسابات االتحاد 

المذكورة لهذا الغرض طبقا للقانون. يجب أن ينظم القانون هذه اإلدارة وأجهزته ووكاالته، ولمراجعة أي حسابات أخرى تسند إلى اإلدارة 
لى رئيسها والموظفين العاملين فيها من أجل  ويحدد اختصاصها ومؤهالت من يعملون فيها، والضمانات الواجب إعطائها إليها، وا 

. انظر أيضا دستور موريشيوس المادة 136، المادة تمكينهم من القيام بمهامهم بأكثر طريقة فعالة." دستور اإلمارات العربية المتحدة
 (. 11) 184؛ دستور جنوب السودان المادة 111
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 نونا / تبيان المهام(.تفاصيل سلطات ومهام وتنظيم مراجع الحسابات العام يجب )أن تحدد قا
 

 تعيين مراجع الحسابات العام:
 لفترة )س( سنة من )الرئيس( بموافقة )مجلس البرلمان(.يجب تعيين مراجع الحسابات العام 

 
 المصرف المركزي:

عادة ما تبين هكذا أحكام:  .524تنشئ العديد من دساتير ما بعد النزاع مصرفا مركزيا لتنظيم النظام النقدي للدولة
 ( شكل الحوكمة للمصرف.4( االستقاللية، و )3( السلطات والمهام؛ )2( الغرض؛ )1)
 

 الغرض
( إدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار السعر؛ 1بشكل عام يتمثل غرض مصرف مركزي في جانبين اثنين: )

النزاع بهذه األهداف ( الحفاظ وتعزيز استقرار النظام المالي والمصرفي. تعترف العديد من دساتير ما بعد 2و)
 . 525بإدراج األهداف ضمن بين غرض واسع وعام

 
 لغة عينة: غرض المصرف المركزي

المصرف المركزي )للدولة( هو المصرف المركزي للبالد. يتمثل الغرض األساسي للمصرف في حماية قيمة 
 العملة لمصلحة نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

 
 الصالحيات والمهام

بعد النزاع أن تمنح صالحيات المصرف المركزي، في دستور الدولة أو في التشريع الوطني، يجوز لدولة ما 
( الصالحية الوحيدة في إصدار وتنظيم تداور 1. هكذا صالحيات تشمل: )526تمكنه من إدارة النظام النقدي للدولة

                                              
، دستور 65-162، دستور ألبانيا، المواد 223، دستور جنوب أفريقيا، المادة 227على سبيل المثال، دستور بولندا، المادة   524

. "يجب أن يكون مصرف أفغانستان مستقال 56دستور أريثيريا، المادة و  181ن دستور جنوب السودان، المادة 371كولومبيا، المادة 
والمصرف المركزي للدولة. إصدار العملة باإلضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للبلد يجب أن تكون، طبقا ألحكام القانون، من 

ة لغرفة الشعب بخصوص طبع النقود. تنظيم صالحية المصرف المركزي. يجب على المصرف المركزي أن يستشير اللجنة االقتصادي
 . 12وطريقة تشغيل المصرف المركزي يجب تنظيمها قانونا." دستور أفغانستان، المادة 

"يتمثل الغرض األساسي للمصرف االحتياطي لجنوب أفريقيا في حماية قيمة العملة لمصلحة نمو اقتصادي متوازن ومستدام   525
. "يجب أن يكون هناك مصرف وطني، يقوم بأداء مهام مصرف مركزي، يراقب 224، المادة للجمهورية." دستور جنوب أفريقيا

(. "ضمان استقرار الوحدة النقدية يجب أن يكون الوظيفة 1) 56المؤسسات المالية ويدير العملة الوطنية." دستور أريثيريا، المادة 
 .99دستور أوكرانيا، المادة المصرف الوطني ألوكرانيا."  –الرئيسية للمصرف المركزي للدولة 



114 
 

( 3المصارف األخرى، و) ( السلطة اإلشرافية على عملية2العملة وصياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة؛ )
 .527صالحيات تنظيمية على عمليات الشركات المالية أو مؤسسات مماثلة

 
 لغة عينة: سلطات ومهام المصرف المركزي

المصرف المركزي )لدولة( هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار وتنظيم تداول العملة وتعزيز استقرار عملة 
 وطنية جيدة.

 سياسة النقدية للدولة.على المصرف صياغة وتنفيذ ال
يجب أن يكون للمصرف سلطة اإلشراف على عمليات المصارف األخرى عبر البالد وعليه أن يمارس السلطات 
التنظيمية التي قد يتم النص عليها قانونا على عمليات الشركات المالية والمؤسسات األخرى التي تؤدي مهام 

 مماثلة.
 

 االستقاللية
لة، عادة ما تمنح المصارف المركزية استقاللية عن الحكومة. غالبا ما تمنح دساتير ما لتعزيز سياسة نقدية فعا

. لضمان أن يظل المصرف مسئوال تجاه الدولة، تنص دساتير ما بعد النزاع أيضا 528بعد النزاع هذه االستقاللية
 .529ة منتظمةعلى مسئولية المصرف المركزي تجاه الحكومة، غالبا من خالل استشارات وتقارير حكومي

                                                                                                                                             
"إصدار العملة باإلضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للبالد يجب أن تكون، طبقا ألحكام القانون، من صالحية المصرف   526

 .12المركزي." دستور أفغانستان، المادة 
العملة األلبانية، التنفيذ بشكل مستقل "مصرف الدولة المركزي هو مصرف ألبانيا. يملك الحق الحصري في إصدار وتداول   527

دارة احتياطات الصرف لجمهورية ألبانيا." دستور ألبانيا، المادة  . "سيمثل ما يلي المهام األساسية 161للسياسة النقدية، والحفاظ وا 
الحتياطات الدولية، أن يكون لمصرف الجمهورية: تنظيم تزويد النقد، المبادالت الدولية، والدين؛ إصدار العطاءات القانونية، إدارة ا

. "...المصرف الوطني 371مقرض آخر لجوء ومصرف مؤسسات االئتمان، أن يعمل كوكيل مالي للحكومة." دستور كولومبيا، المادة 
لبولندا...يجب أن يكون له الحق الحصري في إصدار النقد باإلضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية. يجب أن يكون المصرف 

. "يجب على مصرف جنوب السودان استعمال األدوات 227طني لبولندا مسئوال على قيمة عملة بولندا." دستور بولندا، المادة الو 
شراف على تنفيذ السياسة النقدية الوطنية في جنوب السودان فيما  المصرفية المعتمدة على السوق المطور من المصرف لتنظيم وا 

ة النقدية، )ب( إصدار العملة، )ج( تعزيز والحفاظ على استقرار السعر، )د( الحفاظ على سعر يتعلق بما يلي: )أ( صياغة السياس
صرف متوازن،)ه( الحفاظ على نظام مصرفي وائتماني سليم وفعال، )و( اإلشراف على المؤسسات المالية في جنوب السودان، و)ز( 

ل المؤسسات المالية إلى القواعد والتشريعات المنصوص عليها أداء أي وظائف أخرى حسبما ينص عليه القانون....يجب أن تخضع ك
من مصرف جنوب السودان باإلضافة إلى المعايير التنظيمية والتحوطية المعترف بها دوليا الخاصة بالمالية. يجب أن تكون كل 

(، 3) 181وب السودان، المواد المؤسسات المالية ملتزمة بتنفيذ السياسات النقدية المحددة من مصرف جنوب السودان." دستور جن
(5( ،)6.) 

"سيمارس مصرف الجمهورية مهام مصرف مركزي. سيتم تنظيمه كجهة عامة قانونية ذات استقاللية إدارية وملكية وفنية، طبقا   528
لممارسة . "سينص الكونغرس على القانون الذي سينظم مصرف الجمهورية 371لنظامه القانوني الخاص." دستور كولومبيا، المادة 
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 لغة عينة: استقاللية المصرف المركزي

 متابعة لغرضه الرئيسي، على المصرف أداه مهامه باستقاللية ومن دون أي خشية أو محاباة أو إجحاف.
 

إال أن المصرف هو مسئول تجاه )مجلس البرلمان( ويجب أن يكون هناك تشاور منتظم بين المصرف 
 على المسائل المالية الوطنية.و)مجلس الوزراء/اللجنة( المسئول 

 
 الحوكمة 

عادة ما تنشئ دساتير ما بعد النزاع حوكمة المصرف المركزي من خالل التفصيل في متطلبات تشكيلة وأهلية 
. 530الجهاز الحاكم وتعيين أو انتخاب ممثليه. عادة ما تتم إدارة المصارف المركزية من جهاز حاكم أو رئيس

. 531عدد أعضاء المجلس، باإلضافة إلى عملية تعيين أو انتخاب أعضاء المجلسيمكن أن يفصل الدستور في 

                                                                                                                                             
مهامه والتشريعات التي تصدر الحكومة وفقا لها قانون المصرف. سيحدد هذا، من بين أمور أخرى، شكل مؤسسته ونظامه القانوني 
وعمل جهازه التنفيذي ومجلس إدارته، فترة والية المدير، وقواعد تشكيل احتياطاته، بما فيها قواعد الصرف واستقرار العملة، والتطبيق 

. " يجب أن يكون المصرف جهة اعتبارية مستقلة.... يجب أن يكون مصرف جنوب 372ألرباحه." دستور كولومبيا، المادة المستقبلي 
(. "يجب أن يكون مصرف 4(، )1)181السودان مستقال في أداء مهامه وممارسة صالحياته." دستور جنوب السودان، المادة 

 .12لة." دستور أفغانستان، المادة أفغانستان مستقال وأن يكون المصرف المركزي للدو 
"سيعطي المصرف تقريرا إلى الكونغرس حول تنفيذ السياسات التي يكون مسئوال عنها والمسائل األخرى المطلوبة منه." دستور   529

ور . "يجب أن يكون مجلس اإلدارة أعلى جهة تصدر السياسات للمصرف ويكون مسئوال تجاه الرئيس." دست371كولومبيا، المادة 
(. "يجب أن يستشير المصرف المركزي اللجنة االقتصادية لغرفة الشعب بخصوص طبع النقود." 11) 181جنوب السودان، المادة 
 .12دستور أفغانستان، المادة 

"يجب أن يرأس مصرف جنوب السودان حاكم بمساعدة نائبين اثنين للحاكم، يتم تعيينهم من الرئيس. يجب على حاكم مصرف   530
لسودان أن يعين المسئولين الساميين اآلخرين في مصرف جنوب السودان بالتشاور مع مجلس اإلدارة وطبقا للقانون. يجب جنوب ا

إنشاء مجلس إدارة لمصرف جنوب السودان يتم تعيينه من الرئيس. ويجب أن يتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي: )أ( حاكم 
اثنين للحاكم، عضوين، و )ج( ستة أعضاء غير تنفيذيين، ذوي مؤهالت عالية، مؤهلين  مصرف جنوب السودان، رئيسا، )ب( نائبين

 (.9)-(7)181وذوي خبرة من جنوب السودان ال يكونوا موظفين بالمصرف، كأعضاء." دستور جنوب السودان، المواد 
وطنية. يجب أن يكون هناك مجلس إدارة ( يجب أن يكون للمصرف الوطني حاكما يتم تعيينه من الرئيس بموافقة الجمعية ال2")  531

(. "تتم إدارة مصرف ألبانيا من مجلس، يرأسه الحاكم. يتم انتخاب الحاكم 2)56يتم تعيين أعضائه من الرئيس." دستور أريثيريا، المادة 
(، 2) 161لبانيا، المادة سنوات، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مع حق في إعادة االنتخاب." دستور أ 7من مجلس البرلمان لفترة 

 .227، دستور بولندا، المادة 372انظر أيضا دستور كولومبيا، المادة 
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. كبديل لذلك، يمكن للدولة 532يجوز للدستور أيضا أن يشمل متطلبات األهلية للرئيس أو العضو الحاكم بالمجلس
 .533أن تترك هكذا تفاصيل يقررها القانون

 
 
 

 لغة عينة: إدارة المصرف المركزي
 

 إلدارةتعيين رئيس مجلس ا
)رئيس/الوزير األول( )للدولة( أن يقدم إلى )مجلس البرلمان( مرشحا لتعيينه في منصب رئيس يجب على 

المصرف. يجب على )الرئيس/الوزير األول( أن يقدم إلى )مجلس البرلمان( مقترحات لعزل رئيس المصرف من 
 مهامه.
 

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة:
جلس إدارة المصرف يتم تعيينهم من )مجلس البرلمان( بناء على قائمة أن يكون هناك )س( عضو في ميجب 

 مرشحين يتم اقتراحها من )الرئيس/الوزير األول(.
 

 مؤهالت أعضاء جهاز اإلدارة:
يجب أن يكون كل عضو في مجلس اإلدارة مواطن طبيعي من مواليد )الدولة( ويجب أن يكون معروفا بنزاهته 

 واستقامته وحبه للوطن.
 أن يكون معظم أعضاء مجلس اإلدارة من القطاع الخاص. يجب

 يجب أن يخضع أعضاء مجلس اإلدارة إلى مؤهالت وقيود أخرى حسبما يتم النص عليه قانونا.
 

                                              
"ال يجوز أن ينتمي رئيس المصرف الوطني لبولندا إلى حزب سياسي، نقابة تجارية أو يؤدي أنشطة عامة غير متوافقة مع منزلة   532

 (.4) 227منصبه." دستور بولندا، المادة 
. انظر أيضا دستور أريثيريا، المادة 12قة تشغيل المصرف المركزي يجب تنظيمها قانونا." دستور أفغانستان، المادة "تنظيم وطري  533
56. 
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 : حماية حقوق اإلنسان9الفصل 

 
وحمايتها عادة ما تنص دساتير الدول على حقوق اإلنسان للمواطنين باإلضافة إلى التزامات الدولة في احترامها 

والوفاء بها. النص على حقوق اإلنسان في الدستور له أهمية خاصة في بلدان ما بعد النزاع من أجل التأكيد على 
التزام الدولة في الوقاية من خرق حقوق اإلنسان ووضع آليات لمعالجة الخروق المستقبلية. عادة ما توجه المعايير 

لنزاع فيما يتعلق بإدراج حقوق اإلنسان في دستور الدول. حقوق والمعاهدات الدولية اعتبارات دول ما بعد ا
اإلنسان األساسية المتضمنة في هذه المعاهدات تشمل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية. فضال عن ذلك، تنص الدساتير على الحدود التي يمكن وضعها على هذه الحقوق. لتنفيذ هذه الحقوق 

ئ العديد من بلدان ما بعد النزاع آليات إشرافية يمكن أن تشمل أمين المظالم، لجان حقوق اإلنسان و/أو تنش
 المحاكم الدستورية.

 
 آليات إلدراج حقوق اإلنسان في دساتير ما بعد النزاع

الموجودة  ( اعتماد المعايير الدولية1تتمثل أهم آليات حماية حقوق اإلنسان في دساتير ما بعد النزاع في: )
( سرد الحقوق والحريات األساسية. يجوز للدول أن تستعمل واحد من هاتين اآلليتين 2الخاصة بحقوق اإلنسان، و)

 أو كلتاهما.
 

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
( وضع أساس للحقوق 1إدراج المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في الدستور يفيد دول ما بعد النزاع من خالل: )

( زيادة 3( تقليل نقاط االختالف بين التفسير الدستوري الوطني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛ و)2لدستورية؛ )ا
 التعاون واالنسجام بين الدول في التفسير القانون لحقوق األفراد.

 
لدولية لحقوق يجوز لدول ما بعد النزاع أن تدرج المعايير الدولية بطرق مختلفة. بعض الدول تدرج التعاليم ا

. بينما تعتمد أخرى أحكاما تتطلب تفسير الحقوق الدستورية طبقا للمعاهدات 534اإلنسان مباشرة في الدستور
، أن تنص أن 535الدولية التي صادقت عليها الدول. يمكن أن تضع الدول القانون الدولي مساويا للقانون المحلي

                                              
 .2-1انظر، على سبيل المثال، دستور البوسنة والهرسك، المادتين   534
دولية وتنص على أن القانون المحلي ال ( من دستور األرجنتين تمنح المرتبة الدستورية إلى تسع معاهدات 2)75، المادة 4الفصل   535

يمكنه المزايدة على معيار دولي. ينص الحكم أن الكونغرس يمكنه "اعتماد أو رفض معاهدات مبرمة مع بلدان أخرى ومنظمات دولية، 
بات اإلنسان؛ والمعاهدات مع الكرسي الرسولي. للمعاهدات واالتفاقيات مرتبة أعلى من القوانين. اإلعالن األمريكي لحقوق وواج

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان؛ الميثاق الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
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. يمكن أن تبين الدول أيضا في 536ة من الهيئة التشريعيةالمعاهدات الدولية لها أسبقية على القوانين الصادر 
 دستورها المعاهدات الدولية التي تكون طرفا فيها.

 
 لغة عينة: المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 
 يجب على الدولة احترام حقوق اإلنسان طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

 
لدولية المصادق عليها من الدولة هي ملزمة للدولة وتأخذ األسبقية على القوانين المعاهدات واالتفاقيات ا

 المحلية، إال إذا كانت تلك القوانين تضمن حقوقا ذات نطاق أكبر من المعاهدات واالتفاقيات المنطبقة.
 

المعاهدات يجب على الدولة أن تضمن كل حقوق اإلنسان طبقا، أو إلى درجة أكبر من، الحقوق المضمونة في 
 واالتفاقيات التالية:

 
                                                                                                                                             

الدولية الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، االتفاقية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، االتفاقية حول حقوق الطفل، السارية 
المفعول بأحكامها، لها مرتبة دستورية، وال تلغي أي مقطع من الجزء األول من هذا الدستور ويجب أن تفهم أنها تكمل الحقوق 

ترف بها هنا. يجب شجبها فقط، في مثل هذه الحالة، من السلطة التنفيذية الوطنية بعد موافقة ثلثين من كل أعضاء والضمانات المع
كل غرفة. لبلوغ المرتبة الدستورية، فإن المعاهدات والمواثيق حول حقوق اإلنسان تتطلب تصويت ثلثي كل األعضاء لكل غرفة، بعد 

(. يتضمن دستور األرجنتين أيضا نسخا حرفيا لبعض المعاهدات 22) 75، المادة 4الفصل موافقة الكونغرس." دستور األرجنتين، 
والتي تنص على ما يلي، "المساواة الفعلية في الفرض للرجال والنساء  37، المادة 2الدولية لحقوق اإلنسان. حالة تتمثل في الفصل 

إجراءات إيجابية في تنظيم األحزاب السياسية وفي النظام  في المواقف االنتخابية والحزبية السياسية يجب أن يضمن بواسطة
. يدمج هذا االتفاقية األمريكية حول حقوق اإلنسان واالتفاقية الدولية حول الحقوق 37، المادة 2االنتخابي.: دستور األرجنتين، الفصل 

(، متوفرة في 1969) 24، 23االتفاقية األمريكية حول حقوق اإلنسان، المادتين المدنية والسياسية. 
http://www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html;  االتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية

الدولية . إعطاء الصبغة  http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htmمتوفرة في  1976مارس  23، 25، 3المادتين 
إلى  1976في األرجنتين هو نتيجة للتعسفات الحادة في حقوق اإلنسان التي وقعت في الفترة من  للتعاليم الدولية حول حقوق اإلنسان

، تمنى صائغو الدستور أن اإلدراج 1994، خالل عهد الدكتاتورية العسكرية. تشرح ليفيت أنه خالل اإلصالح الدستوري لسنة 1983
إعطاء الصبغة الدستورية لحقوق ق األساسية. جانيت كوفين ليفيت. الصريح لمعاهدات حقوق اإلنسان من شأنه تقوية حماية الحقو 

 (.1999) 89-288، 281مجلة كولومبيا للقانون االنتقالي  37اإلنسان في األرجنتين: مشكلة أو وعد؟ 
دستور باراغواي يرتب دستور باراغواي المعاهدات الدولية في مرتبة أقل من الدستور، ولكن فوق القوانين المحددة من الكونغرس.   536

إعطاء الصبغة . تقيم ليفيت فعالية إعطاء الصبغة الدولية للقانون الدولي، بالتركيز على األرجنتين. جانيت كوفين ليفيت. 137المادة 
 (.1999) 89-288، 281مجلة كولومبيا للقانون االنتقالي  37الدستورية لحقوق اإلنسان في األرجنتين: مشكلة أو وعد؟ 
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 (0900)اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 
 

 الملحقة بها( 0977لسنة  2-0وبروتوكوالت جنيف  0909لحماية ضحايا الحرب لسنة  0-0)اتفاقيات جنيف 
 

 اسية والبروتوكوالت الملحقة بها(حول حماية حقوق اإلنسان والحريات األس 0951)االتفاقية األوروبية لسنة 
 

 الملحق بها( 0900المتعلقة بوضعية الالجئين وبروتوكول سنة  0950)اتفاقية سنة 
 

 ( 0957)االتفاقية حول جنسية النساء المتزوجات لسنة 
 

 (0900)االتفاقية حول تقليل حاالت الال جنسية لسنة 
 

 (0905ز العنصري لسنة )االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميي
 

 (0909و  0900والبروتوكوالت الخيارية لسنة  0900)العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية لسنة 
 

 (0900)العهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 
 

 (0979)اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء لسنة 
 

ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لسنة )اتفاقية م
0900) 

 
 (0907)االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة لسنة 

 
 (0909)االتفاقية حول حقوق الطفل لسنة 

 
 (0991كل العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم لسنة )االتفاقية الدولية حول حماية حقوق 

 
 (0992)الميثاق األوروبي للغات الجهوية ولغات األقليات لسنة 
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 (0990)االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية لسنة 

 
 )اتفاقيات أو معاهدات أخرى(

 
 الحقوق األساسية

. عادة ما تقد معظم 537حماية الحقوق األساسية دستورياتبين العديد من الدول حقوق الفرد في دستورها لضمان 
( الحقوق 4( الحقوق االقتصادية، )3( الحقوق السياسية، )2( الحقوق المدنية، )1الحقوق في الفئات التالية: )

( الحقوق الثقافية. يمكن أن تدرج الدول بندا يتعلق باحترام كل حقوق اإلنسان غير مدرجة في 5االجتماعية، و )
 .538تورالدس
 

 لغة عينة: الحقوق األساسية
يملك كل الشعب بعض الحقوق غير القابلة للتصرف. ليس الغرض من هذا الميثاق هو أن يبين قائمة حصرية 
لحقوق الشعب، ويعترف بأن الحقوق المملوكة من الشعب التي قد ال تكون مدرجة في الميثاق، وأن تلك 

 نفس درجة الحماية المعطاة للحقوق المدرجة. الحقوق التي ليست مدرجة في الميثاق تستحق
 
 
 

 الحقوق المدنية:
الحقوق المدنية هي أكثر الحقوق األساسية التي تدرج في دساتير ما بعد النزاع. يمكن أن تشمل هذه الحقوق حق 

هي . معظم الحقوق المدنية 539الحياة، كرامة اإلنسان، المساواة، الوصول إلى العدالة، وحرية وأمن األشخاص
 غير قابلة لالنتقاص، يعني أنه تكون محدودة من اللغة الدستورية أو التشريعية.

                                              
من دستور البرازيل أن لمواطنيها الحق في المساواة بين الجنسين، الحرية من التعذيب، الخصوصية، الديانة،  5دة تنص الما  537

من الدستور الصيني على العديد من  37إلى  35. بشكل مماثل تنص المواد 5المعتقد، السفر، العمل وأكثر. دستور البرازيل، المادة 
 .37الصحافة، التجمع، االعتقاد الديني ومن التقصي غير القانوني. دستور الصين المادة الحقوق األساسية تشمل حرية اللغة، 

من دستور اإلكوادور على أن: "االعتراف بالحقوق والضمانات المنصوص  7من المقطع  11على سبيل المثال، تنص المادة   538
ي الحقوق األخرى النابعة من كرامة اإلنسان، المجتمعات، عليها في الدستور وفي الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان يجب أن ال يستثن
 (.7) 11الشعوب واألمم التي قد يتطلب تطويرها بالكامل." دستور اإلكوادور، المادة 

الحقوق المدنية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، المتوفر في   539
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 
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 لغة عينة: الحقوق المدنية

 
 الحق في الحياة:

 لكل الناس الحق في الحياة والحق في عدم حرمانهم من الحياة بشكل متعسف.
 

 كرامة اإلنسان:
لى انتمائهم البشري. يتم ضمان هذه الكرامة من خالل يستحق كل الناس في أن يعاملوا بكرامة واحترام بالنظر إ

 حماية بعض الحقوق، بما في ذلك ومن دون أن يقتصر على ما يلي:
 

 حق كل الناس في حمل وتسجيلهم تحت اسم؛
 

الحق في عدم تعذيبهم وفي عدم معاملتهم ومعاقبتهم بطريقة وحشية أو غير مألوفة أو غير إنسانية، والحق 
 تهم البدنية والعقلية والمعنوية؛في احترام سالم

 
 حق المسجونين في معاملة مالئمة؛

 
 الحق حماية شرف وسمعة الشخص من االفتراء؛

 
الحق في عدم الخضوع للتحريض للتمييز، الكراهية أو العنف، وفي الحماية من خالل حظر التمييز الوطني أو 

 العنصري أو الديني؛
 

 ستفادة من حماية حالة اإلقامة للشخص؛الحق في المطالبة بالجنسية وفي اال
 

الحق في االعتراض بضمير على أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية لدواعي الضمير أو االعتقادات الدينية أو 
 األخالقية أو المماثلة؛ 

 
من الحق في عدم الخضوع إلى العبودية، اإلخضاع غير اإلرادي، أو العمالة القسرية أو اإلجبارية، أو أي شكل 

 االستغالل أو االتجار.
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 المساواة:
 كل الناس هو متساوون ولهم الحق في المساواة أمام القانون.

 
لكل الناس الحق في عدم الخضوع إلى التمييز على أساس العرق، الجنس، الدين، المجموعة االجتماعية، 

ساسيا من الشخصية، أو التي االعتقاد السياسي، أو أي صفة أخرى، المعتقد أو الممارسة التي تعتبر جزءا أ
 يكون من المستحيل أو غير العملي أو غير المعقول تغييرها.

 
 الحصول إلى العدالة:

 لكل الناس الحق في أن يعترف بهم كشخص أمام القانون.
 

 لكل الناس الحق في تقديم عريضة أمام العدالة لتحقيق مطالبهم.
 

انوني من اختيارهم، وفي أن يتم تزويدهم بالتمثيل في حالة لكل األشخاص المتهمين بجريمة الحق في تمثيل ق
 عدم تمكنهم من تدبيره.

 
 لكل األشخاص المتهمين بجريمة الحق في أن يتم السماع إليهم وأن يقدموا دفاعهم شخصيا.

 
 لكل الناس الحق في مراجعة إدانتهم وقرار عقوبتهم أمام محكمة أعلى درجة.

 
ة الحق في محاكمة عامة أمام سلطة قضائية مختصة ونزيهة ومستقلة من لكل األشخاص المتهمين بجريم

 دون تأخير غير ضروري.
 

 إدارة العدالة:
لكل الناس الحق في عدم حرمانهم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات ما عدا ما يكون وفقا إلجراءات 

 ة االعتراض على الحرمان.منصوص عليها قانونا، بما في ذلك ومن دون أن يقتصر على اإلشعار وفرص
 

كل األشخاص المتهمين بجريمة لهم الحق في أن يتم إعالمهم بالمصاريف المفروضة ضدهم، ويتم افتراض 
 براءتهم إلى غاية إثبات أنهم مذنبون.

 
 ال يجوز إجبار الناس على تقديم دليل ضد أنفسهم.
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 ات ذات الصلة.في الدعاوى القضائية، لكل الناس الحق في الحصول على المعلوم
 

 لكل األشخاص المتورطين في دعوى قضائية الحق في زمن وتسهيالت مالئمة لتحضير دفاعهم.
 

لكل األشخاص المتورطين في دعوى قضائية الحق في اتصاالت متميزة وسرية مع محاميهم، من دون تدخل 
 من األطراف الحكوميين أو الخصوم.

 
الحق في فرصة معقولة في تقديم قضيتهم أمام المحكمة، تحت لكل األشخاص المتورطين في دعوى قضائية 

 ظروف ال تضعهم تحت أي عائق تجاه خصومهم.
 

لكل األشخاص المتهمين بجريمة الحق في مجابهة واالستجواب المقابل لمتهمهم والشهود ضدهم، وفي 
 االعتراض على الدليل المقدم ضدهم.

 
 احدة لنفس الجريمة.لكل الناس الحق في المحاكاة أكثر من مرة و 

 
 ال يجوز أن يخضع أي شخص لعقوبة أقسى من تلك المطبقة في وقت ارتكاب الجريمة.

 
 ال يجوز أن يخضع أي شخص للقوانين ذات األثر الرجعي.

 
لكل الناس الحق في عدم حرمانهم من ملكيتهم، ما عدا طبقا لإلجراءات المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك 

 أن يتم السماع إليهم وتلقي تعويض عادل عن الملكية المأخوذة منهم لالستعمال العام.اإلشعار وفرصة 
 

 حرية وأمن األشخاص:
 لكل الناس الحق في الحرية.

 
لكل الناس الحق في عدم حجزهم ضد إرادتهم من دون سبب عادل أو تهم رسمية، والحق في االعتراض على 

 مالئمة حجزهم.
 

 رد اعتبار فعالة أمام السلطات في حالة خرق لحقوقهم وحرياتهم المضمونة. لكل الناس الحق في وسائل 
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 لكل الناس الحق في الحماية من تعسف السلطات.
 

لكل الناس الحق في األمن في شخصهم ومنزلهم ووثائقهم واالتصاالت والممتلكات ضد عمليات البحث والحجز 
 صيل طبيعة وحدود البحث أو الحجز.غير المعقولة، ما عدا عند إصدار ضمانة تحدد بالتف

 
 لكل الناس الحق في السفر وفي االنتقال وفقا لما يرونه مالئما، وفي الدخول والخروج من الدولة.

 لكل الناس الحق في العيش حسب اختيارهم.
 

 لكل الناس الحق في الحصول على تعويض في حالة إخفاق العدالة.
 

 أو علمية من دون إعطاء موافقته بحرية وباقتدار.  ال يجوز أن يخضع أي واحد لتجارب طبية
 

 ال يجوز سجن أي شخص بسبب دين.
 

 ال يجوز نفي أي شخص تعسفيا.
 

لكل الناس الحق في تلقي والبحث ونقل معلومات، والحق في نشر معلومات ووجهات نظر من خالل وسائل 
 مكتوبة أو مطبوعة أو وسائط إلكترونية أو أي وسائل أخرى.

 
 وق السياسية:الحق

الحقوق السياسية هي حقوق األفراد في المشاركة في الحكومة وفي العملية السياسية، وهي عادة حاسمة في إنشاء 
دولة مستقرة بعد نزاع. الدول المنبثقة من نزاع عادة ما تكون فيها الحقوق السياسية معلقة مؤقتا أو مرفوضة 

الحقوق السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت وفي المشاركة في  تماما. عادة  ما تبين دساتير ما بعد النزاع
. قد تكون الحقوق السياسية 540العملية السياسية، وتعزيز ثقة الناس في التزام الدولة بحقوق اإلنسان والديمقراطية

ة محدودة وفقا للدستور والتشريعات، إال أن أي حدود موضوعة على الحقوق السياسية يجب أن تكون محدد
 بوضوح ومؤقتة.

 

                                              
الحقوق السياسية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، المتوفر في   540

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 
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 لغة عينة: الحقوق السياسية
 

 لكل الناس الحق في االعتقاد بوجهات نظر بحرية، بما فيها االعتقادات الدينية والسياسية، وفي حرية الضمير.
 

 لكل الناس الحق في التعبير على وجهات نظرهم واعتقاداتهم بحرية.
 

 آخرين. لكل الناس الحق في التجمع بسلم، وفي االتحاد مع
 

 لكل الناس الحق في التصويت في االنتخابات.
 

لكل الناس الحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك ومن دون أن يقتصر على الحمالت والمشاركة في 
 السياسات الحزبية.

 
 للناس الحق في إقامة انتخابات حرة ودورية الختيار حكومتهم.

 
 ت العامة، بما في ذلك الحق في أن ينتخبوا في منصب.لكل الناس الحق في الحصول العادل للخدما

 
 الحقوق االقتصادية:

يمكن أن تدرج دول ما بعد النزاع أحكاما للحقوق االقتصادية لضمان بيئة قابلة للحياة و منتجة الستقرار وجودة 
كات، ويمكن أن الحياة. يمكن أن تتضمن هذه األحكام الحريات الفردية، مثل الحق في العمل وفي اكتساب ممتل

 .541تتضمن أيضا التزامات الدولة تجاه الفرد، مثل الرعاية الصحية المالئمة، واألمن االجتماعية والتغذية
 

 لغة عينة: الحقوق االقتصادية
 

                                              
فر في الحقوق االقتصادية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المتو   541

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 
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 لكل الناس الحق في العمل والحق في اختيار عملهم.
 

 ية ضد المرض.لكل الناس الحق في حماية صحتهم من الدولة، بما في ذلك التطعيم، والوقا
 

 لكل الناس الحق في تملك ممتلكات.
 

 لكل الناس الحق في مستوى معيشي مالئم.
 

 لكل الناس الحق في التعليم.
 

 لكل الناس الحق في األمن االجتماعي.
 

 لكل الناس الحق في التأمين.
 

 لكل الناس الحق في المساعدة االجتماعية والطبية.
 

 لكل الناس الحق في تغذية مالئمة.
 

 لكل الناس الحق في التمتع بالتطورات العلمية.
 
 
 
 
 

 الحقوق االجتماعية:
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يمكن أن تدرج دول ما بعد النزاع أحكاما دستورية للحقوق االجتماعية، والتي تبين حقوق األفراد في الزواج وفي 
ج القسري أو القيود إنشاء عائلة. حماية الحقوق االجتماعية قد يكون مهما بشكل خاص في الدول ذات تاريخ الزوا

 . 542على األطفال وتخطيط العائلة
 

 لغة عينة: الحقوق االجتماعية
 لكل الناس الحق في إنشاء عائلة وفي االشتراك في التخطيط العائلي إذا اختاروا ذلك.

 
 لكل الناس الحق في الزواج، والحق في عدم إبرام زواج من دون إعطاء موافقة حرة وكاملة.

 
 االحترام والحماية كوحدة أساسية للمجتمع. للعائلة الحق في

 
 الحقوق الثقافية:

يمكن أن تتضمن دساتير ما بعد النزاع أحكاما للحقوق الثقافية، خاصة فيما يتعلق باحترام اللغة والثقافة 
. يمكن أن تمنح الحقوق الثقافية ضمانات لمجتمعات األقليات على أن مجتمعاتهم سيتم منحها حرية 543والدين
 فاظ والمحافظة على هويتها الثقافية.الح
 

 لغة عينة: الحقوق الثقافية
 
 اللغة

 لكل الناس الحق في التحدث بلغتهم الخاصة، وفي التعليم واالتصاالت العامة باستعمال لغتهم الخاصة.
 
 
 

 الثقافة
 فية من اختيارهم.يجب أن يكون لكل األفراد ضمن الدولة الحق في تعليم والمحافظة على لغتهم والعادات الثقا

 لكل األفراد ضمن الدولة الحق في المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم المعتادة.

                                              
الحقوق االجتماعية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المتوفر في   542

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 
ولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المتوفر في الحقوق الثقافية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الد  543
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 تشمل حرية اإلبداع الثقافي حرية اإلبداع الفكري والفني والعلمي بحماية متساوية من القانون. 
 

 الدين:
 ن تدخل حكومي، أو أن ال يمارس أي ديانة.لكل الناس الحق في ممارسة ديانة من اختيارهم من دو

يجب أن تكون أماكن العبادة مستقلة عن الدولة وبحرية في ممارسة عبادتهم وتنظيمهم الخاص الذي 
 يحددونه.

ال يجوز مساءلة أي شخص من أي سلطة بخصوص اعتقاداته الدينية ما عدا ألغراض إحصائية وال يجوز 
 أو أيدلوجياته الدينية. جبره على أن يشهد بخصوص اعتقاداته

 
 الحدود على حقوق اإلنسان:

إلى اإلشارة  عادة تتم. عادة ما تنص الدساتير تطوير وتنفيذ التشريعات بخصوص مسائل الحوكمة وبنية الدولة
. إال أن استعمال 544الحاجة إلى هكذا تشريعات من خالل عبارات مثل "طبقا للقانون" أو "حسبما هو محدد قانونا"

عبارات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، قد يؤدي إلى حدود على حمايات حقوق اإلنسان، والتي قد تتعارض مع هذه ال
. لضمان أن ال يحد تطبيق التشريعات من حماية حقوق اإلنسان، عادة ما 545المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 .تحدد الدول بوضوح أن هذه الحقوق ال يمكن االنتقاص منها وال يجوز حدها
 

أثر عبارات التحديد على حماية حقوق اإلنسان تمت مناقشته بشكل واسع في المفاوضات واآلراء الدستورية 
السابقة الصادرة عن مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية. في هذه المفاوضات السابقة، تم التطرق إلى المسألة بإدراج 

حت ظروف خاصة ولفترات زمنية محدودة، و ( يتعرف بأن بعض الحقوق والحريات يمكن الحد منها ت1حكم: )
( تنص أن الحريات والحقوق األخرى ال يمكن أبدا الحد منها، حتى في أوقات الطوارئ بالدولة )أي ال يمكن أن 2)

 .546تخضع أبدا النتقاص(

                                              
"يجوز الحد من الحقوق المبينة في وثيقة الحقوق فقط طبقا لقانون التطبيق العام إلى الحد الذي يكون في التحديد معقوال ومبررا   544

كرامة اإلنسان والمساواة والحرية، أخذا بعين االعتبار كل العوامل ذات الصلة بما فيها: طبيعة  في مجتمع مفتوح وثقافي مؤسس على
الحق، أهمية غرض الحدود، طبيعة وامتداد الحد، العالقة بين الحد وغرضه، ووسائل أقل تقييدية لتحقيق الغرض." دستور جنوب 

 .36أفريقيا، المادة 
تنص على حد اللغة "حسبما هو منصوص عليه قانونا" لبعض الحقوق، مثل حرية التجمع عندما  من الدستور الليتواني 36المادة   545

يكون "ضروريا لحماية أمن الدولة أو المجتمع، الصحة أو األخالق الشعبية، أو حقوق وحريات أشخاص آخرين." دستور ليتوانيا، 
 .36المادة 

جدول للحقوق غير القابلة لالنتقاص، والحقوق المحمية حتى خالل حالة ( من دستور جنوب أفريقيا على 5) 37تتضمن المادة   546
الطوارئ. يبين الجدول الحقوق ويشرح إلى أي مدى يمكن حمايتها. على سبيل المثال "المساواة" هي محمية "فيما يتعلق بالتمييز غير 
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 لغة عينة: اللغة المحددة الممكنة
 

فقط إلى الحد الذي يكون فيه من مصالح يجوز الحد من الحريات والحقوق األساسية المؤكدة في هذا الدستور 
أمن الوطن أو سالمة أو صحة الناس أو للوقاية من االضطرابات المدنية أو الجريمة أو لحماية حقوق 

 وحريات اآلخرين القيام بها.
 

أي قانون ينص على الحد من الحقوق والحريات األساسية المؤكدة في هذا الدستور يجب أن تكون متوافقة 
الديمقراطية والعدالة، وتحدد بوضوح امتداد هذا الحد، وتحدد المادة أو المواد من الدستور التي تمد  مع مبادئ

 بصالحية سن هكذا حد.
 

 ال يجوز أن تخضع الحقوق التالية إلى حد أو انتقاص، حتى في أوقات طوارئ الدولة:
 

 الحق في الحياة؛
 

 حظر الرق والعبودية؛
 

 ؛الحق في الشخصية القانونية
 

 حظر التعذيب أو المعاملة أو العقاب الوحشي أو الال إنساني أو المهين؛
 

 عدم الخضوع للتطبيق الرجعي للقانون؛
 

                                                                                                                                             
لغة" بينما "كرامة اإلنسان" و"الحياة" هما محميتين العادل فقط على أسس األصل العرقي واللوني واالجتماعي، الجنس أو الدين أو ال

من دستور ماالوي أيضا على تسعة حقوق خاصة غير قابلة  44(. ينص الفصل 5) 37بالكامل. دستور جنوب أفريقيا، المادة 
حماية من االحتجاز لالنتقاص: الحق في الحياة، الحماية من العقاب الوحشي، الحماية من اإلبادة الجماعية، الحماية من الرق، ال

بسبب دين، الحماية من القوانين ذات األثر الرجعي، الحق في المساواة، الحق في حرية المعتقد )الدين(، والحق في عدم الحبس من 
من الدستور الهندي على الحق في "المساواة أمام القانون". الدستور الهندي  14. تنص المادة 44دون محاكمة. دستور ماالوي الفصل 

 .14من الدستور العراقي على أن "العراقيين هم متساوون أمام القانون." دستور العراق المادة  14. تنص المادة 14لمادة ا
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 حظر الحبس بسبب التخلف عن دفع دين؛
 

 الحق في المساواة أمام القانون؛
 

 لغة؛ والحق في عدم التمييز بسبب األصل العرقي أو اللوني أو االجتماعي، الجنس أو الدين أو ال
 

 حرية التفكير والمعتقد.
 

 تنفيذ آليات لحقوق اإلنسان
عادة ما تنص دساتير ما بعد النزاع على آليات اإلشراف لحماية حقوق اإلنسان األساسية ومراقبة إدارة الحكومة 
و لها. يمكن أن تتألف آليات اإلشراف على منصب أمين المظالم، لجنة حقوق اإلنسان، جمعا بين االثنين، و/أ

 محكمة دستورية. توفر هذه المؤسسات مقار لألفراد للبحث على رد االعتبار نتيجة خروقات لحقوق لإلنسان.
 
 
 
 
 

 أمين المظالم
تنشئ العديد من دول ما بعد النزاع منصب أمين مظالم لمراقبة سير اإلدارة العامة وللوقاية من تعسفات حقوق 

ل تلك المناصب غالبا في أمين المظالم أو المدافع عن الشعب أو . حاليا تتمث547اإلنسان المرتكبة من الحكومة
. يمكن أن تتضمن الدساتير أحكاما خاصة بخصوص تعيين ومهمة أمين المظالم، بما فيها 548المحقق العام

                                              
ليندا سي. ريف، بناء مؤسسات ديمقراطية: دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الحوكمة الجيدة وفي حماية حقوق   547

 (. 2111) 9-8، 1ان مجلة هارفارد لحقوق اإلنس 13اإلنسان، 
من دستور جنوب أفريقيا منصب أمين المظالم لقب "المدافع عن الشعب". للمدافع عن الشعب سلطة  183و 182تمنح المادتين   548

التحقيق في شكاوى الشعب ضد الوكاالت الحكومية أو المسئولين الحكوميين. يمكن أو توصي أيضا في اتخاذ إجراءات تصحيحية 
وفقا لدستور جنوب أفريقيا، يتم تعيين المدافع عن الشعب من قبل الرئيس، أو بناء على توصية الجمعية الوطنية، لفترة  وتقارير قضايا.

. أسماء أخرى ألمين المظالم تشمل لجنة شكاوى 183-182غير قابلة للتجديد مدتها سبع سنوات. دستور جنوب أفريقيا، المادتين 
 امبيا(، اللجنة البرلمانية لإلدارة )المملكة المتحدة( والمفتش العام للحكومة )أوغندا(. الشعب )نيجيريا(، المحقق العام )ز 
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اإلجراءات التي يتخذها أمين المظالم عند التحقيق في شكاوى تعسفات حقوق اإلنسان، أو يمكن أن يترك 
 .549صة للقانونالتفاصيل الخا

 
 لغة عينة: أمين المظالم

 
 يجب أن يكون مكتب أمين المظالم هو المكتب األول المكلف بحماية الحقوق الفردية والجماعية.

 
 يجب أن يكون هناك مكتب أمين مظالم واحد على مستوى الدولة في البالد، منظم قانونا.

 
أمام المحاكم المحلية لحماية الحقوق وفرض تنفيذ يجب أن يكون ألمين المظالم سلطة تقديم طلب لرفع دعوى 

 قراراتها.
 

يجب على أمين المظالم التحقيق في الشكاوي المتعلقة بإخفاق مسئول أو موظف أو وكالة حكومية في 
االمتثال بالقانون، أو أداء أو عدم أعداء إجراء من مسئول أو موظف أو وكالة حكومية يسبب ضرر ظالما 

 على المشتكي.
 
 ا رفع المتظلم مسألة دستورية، يتطلب من أمين المظالم إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.إذ
 

 لجان حقوق اإلنسان
يمكن لبلدان ما بعد النزاع أن تنشئ لجان حقوق اإلنسان لمراقبة امتثال دولة بالقانون المحلي والدولي لحقوق 

جراء تغييرات وتقديم خدمات لمساعدة الشعب في ممارسة اإلنسان. يمكن أن تشتمل مهام اللجنة على توصيات إل

                                              
من دستور تايالند أن منصب أمين المظالم يجب أن يتألف من ثالثة أشخاص يتم تعيينهم من الملك،  243و 242تبين المادتين   549

دارة شئون الدولة أو مشاريع أو أنشطة ذات مصلحة مشتركة للشعب وأن يكونوا أشخاصا معروفين لدى الشعب أنهم يملكون خبرة في إ
ويتميزون بنزاهة واضحة." يعطى أمين المظالم سلطة التحقيق في الشكاوى التي تتعلق بإخفاق مسئول حكومي، موظف أو وكالة 

ا ظالما بالمتظلم. وفقا للدستور لالمتثال بالقانون، أو أداء أو عدم أداء إجراء من مسئول أو موظف أو وكالة حكومية يسبب ضرر 
التايلندي، إذا اعتقد أمين المظالم أن المتظلم يرفع مسألة دستورية، يطلب منه إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية. دستور تايالند، 

 .  243-242المادتين 
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حقوق اإلنسان الخاصة به. عادة ما تتكون اللجان من خبراء من مختلف الخلفيات وتضع الدولة متطلبات خاصة 
 . 550الختيار أعضائها

تقديم توصيات يجوز لدساتير ما بعد النزاع أن تحدد مهام لجنة حقوق اإلنسان مثل الدفاع وترقية حقوق اإلنسان، 
لتغييرات في سياسة الدولة والتشريعات لترقية االمتثال بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتزامات الدولة، تسوية 

. يمكن 551دعاوى التمييز الال قانوني، وحماية حقوق اإلنسان طبقا اللتزامات حقوق اإلنسان لألمم المتحدة والدولية
ام لجنة حقوق اإلنسان وتشرح اآلليات التي تقوم بموجبها اللجنة بتطوير أن تبين الدساتير بصراحة على مه

. تضمن بعض الدساتير آلية الشكوى التي يمكن لألفراد 552السياسة وتنفيذها أو تترك هذه التفاصيل إلى القانون
 . 553بناء عليها رفع مطالبات عندما يشعرون أن حقوقهم قد تم خرقها

 
 

 نلغة عينة: لجان حقوق اإلنسا
 

يجب أن تنشئ بموجب القانون لجنة حول حقوق اإلنسان. يجب أن يكون للجنة سلطة مراقبة والتحقيق ورفع 
قضايا والبحث والتوعية والضغط وتقديم مشورة والتعليق واقتراح تشريعات، وتقديم تقارير حول مسائل تتعلق 

 ئ القانون الدولي.بتعزيز وحماية الحقوق المؤكدة في هذا الدستور والمعترف بها بمباد
 

 لكل فرد الحق في رفع شكوى أمام اللجنة، زعما بأن حقا أو حرية أساسية هي محل تهديد أو إنكار.

                                              
العليا لحقوق اإلنسان، متوفر في  ، مكتب المفوضية19المؤسسات الوطنية لترقية وحماية حقوق اإلنسان، بيان حقائق رقم   550

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19en.pdf 
 /http://www.hrc.co.nzانظر على سبيل المثال، لجنة حقوق اإلنسان لنيوزيلندا، متوفر في   551
من الدستور يعطي للجنة سلطة التحقيق  184يبين دستور جنوب أفريقيا بصراحة مهام لجنته المستقلة لحقوق اإلنسان. المقطع   552

وتقرير مخالفات حقوق اإلنسان، واتخاذ خطوات لتأمين رد االعتبار، البحث في حقوق اإلنسان وتوعية الشعب. دستور جنوب أفريقيا، 
( األمانة، التي تطبق 2( اللجنة التي تقوم بتطوير السياسة؛ و)1. تتألف لجنة حقوق اإلنسان لجنوب أفريقيا من قسمين: )184المادة 

السياسة. تتطلب لجنة حقوق اإلنسان أيضا من اللجنة إنشاء لجنة دائمة لتقديم المشورة والمساعدة للمؤسسة. لجنة حقوق اإلنسان 
 /http://www.sahrc.org.za/homeلجنوب أفريقيا، متوفرة في 

من بين مهام أخرى، تتمثل في السماع إلى شكاوى األفراد ألن من الدستور الكيني أن مهام لجنة حقوق اإلنسان،  59تنص المادة   553
"لكل شخص الحق في رفع شكوى أمام اللجنة، زعما بأن حق أو حرية أساسية في وثيقة الحقوق قد تم إنكاره أو خرقه أو هو محل 

لة لحقوق اإلنسان "لمراقبة احترام من دستور أفغانستان لجنة مستق 58. بشكل مماثل، تنشئ المادة 59تهديد." دستور كينيا، المادة 
حقوق اإلنسان في أفغانستان باإلضافة إلى تعزيزها وحمايتها...يجوز لكل شخص رفع شكوى أمام هذه اللجنة بخصوص خرق لحقوق 
 اإلنسان الشخصية. يجب على اللجنة إحالة خروقات حقوق اإلنسان لألفراد إلى السلطات القانونية ومساعدتها في الدفاع على

 .58حقوقها." دستور أفغانستان، المادة 
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 للمساعدة في القيام بهذه المهام، يجب أن تنشئ ضمن اللجنة لجنة فرعية حول حقوق اإلنسان.خياري: 

 
 لجان حقوق اإلنسان المختلطة
ع بين عناصر أمين المظالم ولجنة حقوق اإلنسان إلنشاء لجمان حقوق إنسان تجمع بعض دساتير ما بعد النزا

. تجمع هذه البنية بين وظيفة أمين 554مختلطة تشمل مسئوليتها حماية حقوق اإلنسان ومراقبة إدارة الحكومة
ى مستوى المظالم مع مهام لجنة حقوق اإلنسان إلنشاء مؤسسة تعالج الشكاوى الفردية لحقوق اإلنسان وتدافع عل

 الوطني لضمان االمتثال بمعاهدات ومواثيق حقوق اإلنسان.
 

تنشئ بعض الدساتير هذه الجهة اإلشرافية المختلطة بمنح مكتب أمين المظالم سلطة إضافية في التحقيق في 
شكاوى خروق حقوق اإلنسان من المسئولين الحكوميين والخواص. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تمنح الدساتير 

 .555مين المظالم اإلشراف على مجاالت أخرى مثل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةأل
 

 لغة عينة: اللجان المختلطة لحقوق اإلنسان
 

يمكن ألمين المظالم تقديم المساعدة القانونية أو المساعدة األخرى إلى األفراد الذين يدعون بخروقات حقوق 
 اإلنسان.

 
ين المظالم مهمة  التحقيق في الشكاوى المتعلقة بحاالت الخرق المزعومة أو الظاهرة للحقوق والحريات ألم

األساسية، سوء استعمال السلطة، أو المعاملة غير العادلة أو القاسية أو الفظة ألحد السكان من طرف مسئول 
و تصرف من هذا المسئول موظف لدى أي جهاز حكومي )سواء مركزي أو محلي(، ظلم واضح أو فساء أ

 يمكن اعتباره بشكل سليم على أنه غير قانونية أو جائر أو غير عادل في مجتمع ديمقراطي.
 

                                              
تشمل البلدان بلجان حقوق إنسان مختلطة جورجيا )المحامي العام(، غانا )مفوض حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية(، كولومبيا   554

 )مكتب الدفاع على الشعب(، غواتيماال )مفوض حقوق اإلنسان( ورومانيا )محامي الشعب(.
من دستور  91و 25ي ناميبيا هو حالة أخرى للجنة حقوق إنسان مختلطة. تم إنشائه بموجب المادتين مكتب أمين المظالم ف  555

، لمكتب أمين المظالم لناميبيا سلطات إضافية غير ممنوحة ألمناء المظالم التقليديين. باإلضافة إلى تنظيم سير 1991ناميبيا لسنة 
حقوق اإلنسان من مسئولين الحكوميين واألشخاص أو الجهات الخاصة.  الحكومة، للمكتب صالحية للتحقيق في شكاوى خروقات

فضال عن ذلك، يبين الدستور الناميبي مجموعة متنوعة من الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يمكن 
 .91، 25التحقيق فيها كلها من قبل أمين المظالم. دستور ناميبيا، المادتين 
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يجب أن يكون ألمين المظالم سلطة مراقبة، التحقيق، رفع قضايا والبحث والتوعية والضغط وتقديم مشورة 
تعزيز وحماية الحقوق المؤكدة في هذا الدستور والتعليق واقتراح تشريعات، وتقديم تقارير حول مسائل تتعلق ب

 والمعترف بها بمبادئ القانون الدولي.
 

 المحاكم الدستورية
المحاكم الدستورية هي مسئولة على تسوية النزاعات حول مسائل دستورية. تحمي هذه المحاكم حقوق اإلنسان 

الدستورية كآلية لرد االعتبار إذا سمح  .  تتصرف المحكمة556بالمحافظة على الحقوق والحريات المبينة دستوريا
الدستور لألفراد باالستئناف مباشرة أمام المحكمة في حاالت خروقات حقوق اإلنسان. يمكن لهذه المحاكم أن 

 تنظر أيضا في الدعاوى من وكاالت أخرى ومن مكتب أمين المظالم.
 

 لغة عينة: المحاكم الدستورية
 

يم طلب )لرفع دعوى( )إلى غرفة خاصة( للمحكمة الدستورية، لحماية يجب أن يكون لألفراد الحق في تقد
 الحقوق المضمونة في الدستور. 

 
 يجب أن يطلب من المحكمة الدستورية إصدار قرار حول طلب فرد خالل )عدد( األيام.

 
نونية يجوز لألحزاب السياسية والمجالس البلدية ومجالس المدينة ومنظمات المجتمع المدني والجهات القا
 األخرى أيضا أن تقدم طلبا )لرفع دعوى( إلى المحكمة الدستورية لحماية حقوق األفراد و/أو المجموعات.

                                              
في كوستاريكا، تقوم الغرفة الدستورية للمحكمة العليا على دراسة دستورية التشريعات والمراسيم التنفيذية وكل ضمانات عدم   556

، قامت بإلغاء عدد من القوانين التي وجدت غير متوافقة مع االتفاقية 1989االعتقال من دون محاكمة. منذ إنشاء الغرفة في عام 
 36ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى. توماس بورغنتال، الدساتير العصرية ومعاهدات حقوق اإلنسان، األمريكية لحقوق اإلنسان 

(. متكونة من تسع قضاة، تقوم المحكمة الدستورية المقدونية بتحديد ما إذا 1997) 218، 211مجلة كولومبيا للقانون العابر للجنسيات 
ة لألفراد، وتقوم بتحليل من إذا كانت القوانين متطابقة مع الدستور. دستور كانت القوانين تحافظ على الحقوق والحريات الخاص

من دستور مقدونيا تشمل حماية "حريات وحقوق الفرد والمواطن المتعلقة  111. المهام المبينة في المادة 111جمهورية مقدونيا، المادة 
المواطنين على أساس االنتماء العرقي والجنسي والديني والوطني بحرية االتصاالت والمعتقد والنشاط باإلضافة إلى حظر التمييز بين 

قاضي للمحكمة الدستورية باختصاص قضائي  19من الدستور الروسي على  125واالجتماعي والسياسي." بشكل مماثل، تنص المادة 
عليها بالتحقيق، طبقا للقواعد  "على الشكاوى بخصوص الخروق للحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وبناء على طلبات المحكمة

المحددة في القانون الفدرالي، في دستورية قانون مطبق أو خاضع للتطبيق في قضية ملموسة." منذ بداية المحكمة الدستورية الروسية، 
نة الحماية أكدت سيادة القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادق على الحقوق األساسية. على سبيل المثال، احتفظت المحكمة بضما

 .125القانونية، الحق في الحماية ضد التمييز والحق في الملكية. دستور روسيا االتحادية، المادة 
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يجوز ألمين المظالم أن يقدم طلبا )لرفع دعوى( مباشرة إلى المحكمة الدستورية بالنيابة عن أفراد ومجموعات 

 لحماية حقوقهم.
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 حماية حقوق األقليات – 01الفصل 
 

العديد من الدول الخارجة من نزاع على حقوق األقليات في دساتيرها. قد تكون حقوق األقليات ذات أهمية تنص 
خاصة في البلدان التي كانت فيها األقليات محرومة تاريخيا، بما أنها تمنح ضمانات اللتزام الدولة في تطوير 

وق األساسية، والتي تنطبق على السكان مجتمع شامل. تشمل بعض الدول أحكام عامة لحقوق ضد التمييز والحق
 ككل، بينما تبين أخرى حقوق األقليات، بما فيها حرية الديانة والثقافة.

 
( متطلبات التخصيص جانبا أو 1يمكن أن تنص الدساتير أيضا على آليات لضمان تمثيل األقليات، مثل: )

ة؛ و)سلطات موسعة للحوكمة المحلية ضمن ( فيتوهات المجموع2المتطلبات الحزبية ضمن النظم االنتخابية؛ )
المجموعات العرقية. يمكن أن تسعى الدول أيضا على شمل لغة تضمن أن حقوق األقليات الممنوحة في الدستور 
 لم يتم التالعب بها أو االنتقاص منها، بينما يتم الحد من حقوق أخرى تحت بعض الظروف مثل األمن الوطني.

 
 لألقليات: الحمايات العامة والخاصة

. 557كمواطنين للدولة، لمجتمعات األقليات الحق في حماية متساوية لحقوق اإلنسان األساسية المبينة في الدستور
إال أنه في العديد من الدساتير، تبين الدول خصيصا حقوق األقليات لتأكيد التزام الدولة في حماية مجتمعات 

يات الحماية من التمييز والحقوق في حريات الثقافة والدين . يمكن أن تتضمن الحقوق الخاصة لألقل558األقليات
 .559واللغة

                                              
ناثا، حقوقا وواجبات متساوية أمام القانون." دستور أفغانستان، المادة   557 . "ال يجوز للدولة أن تميز 22"لمواطني أفغانستان، ذكورا وا 

مباشرة، ضد أي شخص على أي من األسس، بما فيها العرق، الجنس، الحمل، الحالة الزوجية،  بشكل غير عادل، مباشرة أو غير
األصل العرقي أو االجتماعي، اللون، أو التوجه الجنسي، العمر، العجز، الدين، المعتقد، الثقافة، اللغة والميالد." دستور جنوب 

القانون، المحكمة، والمؤسسات والمسئولين اآلخرين للدولة. ال يجوز  ( "يجب أن يكون كل الناس متساوون أمام3)9أفريقيا، المادة 
التقييد من حقوق اإلنسان وال أن يمنح أي امتيازات على أساس الجنس، العرق، الجنسية، اللغة، األصل، الحالة االجتماعية، المعتقد أو 

 .29اآلراء." دستور ليتوانيا، المادة 
ى حكم عام لعدم التمييز وحكم خاص يضمن الحقوق المتساوية لألقليات: "يجب أن يكون لكل يشمل تمهيد دستور الكاميرون عل  558

األشخاص حقوق والتزامات متساوية. يجب أن تمنح الدولة كل مواطنيها بالشروط الالزمة لتطويرهم؛ يجب على الدولة أن تضمن 
 ن." دستور الكاميرون، تمهيد.الحماية لألقليات وأن تحافظ على حقوق السكان األصليين طبقا للقانو 

من دستور غواتيماال الحقوق الخاصة لمجموعات السكان األصليين: "تتكون غواتيماال من مختلف المجموعات  66تحدد المادة   559
نظيماتهم العرقية والتي من بينهما المجموعات من أصل المايا. تعترف الدولة وتحترم وتعزز شكلهم للحياة وعاداتهم وتقاليدهم وأشكال ت

من  2و 1. تنص المادتين 66االجتماعية، ارتداء الزي الهندي من الرجال والنساء، ولغاتهم ولهجاتهم." دستور غواتيماال، المادة 
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 لغة عينة: الحمايات العامة لألقليات

 
لكل األفراد حقوق ومهام متساوية طبقا لهذا الدستور، بغض النظر عن الجنسية، اللغة، العرق، الجنس، 

 اللون، الحالة القبلية، الدين أو الفكر السياسي.
 

 وق والتزامات متساوية.لكل األشخاص حق
 

 لغة عينة: الحمايات الخاصة لألقليات
 

 ال يجوز التمييز ضد أفراد األقليات الوطنية على أساس وضعيتهم كأقلية وطنية.
 

 يجب على الدولة أن تضمن حماية األقليات وأن تحافظ على حقوق السكان )األصليين/القبليين( طبقا للقانون.
 

يات الوطنية الحق في تعزيز إرثهم الثقافي من خالل استعمال لغتهم وأبجديتهم يجب أن يكون ألفراد األقل
 وتعزيز مؤسساتهم وجمعياتهم الثقافية، طبقا للقانون.

 
يجب أن يكون لكل المواطنين/المقيمين المنتمين إلى أقليات وطنية أو دينية الحق في الممارسة الكاملة 

ي مع آخرين(، للحقوق المؤكدة بهذا الدستور والمعترف بها بمبادئ والفعالة، )فرديا باإلضافة إلى شكل جماع
 القانون الدولي. تشمل هكذا حقوق من دون أن تقتصر على ما يلي:

  
 الحفاظ على هوياتهم وخصائصهم المميزة ونقلها إلى أبنائهم؛

  
 ممارسة ونقل تقاليدهم وعاداتهم الثقافية؛

                                                                                                                                             
الدستور المكسيكي على ضمانات مستقلة لحقوق عدم التمييز واألقليات: "يحظر التمييز المؤسس على األصل العرقي أو الوطني 

ييز المؤسس على الجنس والعمر والعجز من أي نوع كان، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية، األفكار الدينية، باإلضافة إلى التم
التفضيالت من أي نوع، الحالة المدنية أو أي سبب آخر يكون ضد كرامة اإلنسان والتي تكون موجهة إما إللغاء وتقييد مزايا 

قافات مؤسس على سكانه األصليين الذين يقطنون البالد منذ القدم قبل قدوم االحتالل وحصانات األفراد، ... للوطن تكامل متعدد الث
والذين عاشوا وفقا لمؤسساتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.... الحق في تقرير المصير للسكان األصليين يجب أن 

 .2-1قة تحافظ على الوحدة الوطنية." دستور المكسيك، المادتين يكون مضمونا ضمن اإلطار العام لالستقاللية طبقا للدستور وبطري
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 ئرهم الروحية والدينية؛ممارسة ونقل تقاليدهم وعاداتهم وشعا

 
استعمال والنقل إلى األجيال المستقبلية للغاتهم وأبجديتهم )بما في ذلك الحق في تعليم أبنائهم بلغتهم 
والحق في فهم وأن يتم فمهم في اإلجراءات السياسية والقانونية واإلدارية، عندما يكون ضروريا من 

 خالل تزويد ترجمة(؛ و
  

بما في ذلك المؤسسات اإلدارية والقضائية والتعليمية المحلية( إلى الحد الذي الحفاظ على مؤسساتها )
 يكون متوافقا مع دستورها.

 
 ال يجوز التمييز في ممارسة هذه الحقوق من أفراد األقليات الوطنية ضد المواطنين اآلخرين.

 
 

 حرية الديانة والثقافة
. عادة ما 560ص حرية الديانة والثقافة لمجتمعات األقلياتعادة ما تشمل دساتير ما بعد النزاع على أحكام بخصو 

تشمل الحرية الدينية حرية ممارسة الديانة وحرية االجتماع مع آخرين في ممارسة الديانة. يمكن أن تشمل دساتير 
 .561ما بعد النزاع أيضا حكا بخصوص استقاللية أماكن العبادة من الدولة

 
فراد في استعمال والحفاظ على لغة من اختيارهم والمشاركة في عادات ثقافية عادة ما تشمل الحرية الثقافية حق األ

. باإلضافة إلى ذلك، تشمل الحرية الثقافية حرية االشتراك مع آخرين الذين يشتركون في نفس 562من اختيارهم
                                              

"لكل فرد الحق في استعمال اللغة والمشاركة في حياة ثقافية من اختيارهم، ولكن ال يجوز ألي فرد يمارس هذه الحقوق أن يقوم بها   560
. "حق الشعوب الهندية في المحافظة وتطوير 31بطريقة غير متوافقة من أي حكم في وثيقة الحقوق." دستور جنوب أفريقيا المادة 

هويتهم العرقية في موطنهم الخاص هو معترف به ومضمون. لهم الحق أيضا في التطبيق الحر لنظمهم السياسية واالجتماعية 
لما ال يخرقون الحقوق االقتصادية والثقافية والتنظيم الديني، وفي المراعاة اإلرادية لممارساتهم المعتادة في وجودهم المشترك المحلي طا

األساسية المحددة في هذا الدستور. الحقوق المعتادة الهندية سيتم أخذها بعين االعتبار عند تقرير نزاع االختصاص القضائي." دستور 
 . 63باراغواي، المادة 

والقانون، هو مضمون." "استقاللية كل الكنائس والمسميات الدينية، من دون أي قيود خالف ما هو مفروض من هذا الدستور   561
(. "الكنائس والمجتمعات الدينية األخرى يجب أن تكون مفصولة عن الدولة ولها الحرية في تنظيم 3) 24دستور باراغواي، المادة 

 (.4) 41نفسها وفي أداء شعائرها وعباداتها." دستور البرتغال، المادة 
( التطوير الشامل 1. ")31قافية من اختياره." دستور جنوب أفريقيا، المادة لكل فرد الحق في استعمال اللغة والمشاركة في حياة ث"  562

للمواطنين الممثلين لألقليات الوطنية أو المجموعات العرقية في جمهورية سلوفاكيا هو مضمون، بشكل خاص الحق في تطوير ثقافتهم 
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ية أن تشترك . يمكن أن تشمل الدساتير حرية اإلبداع الثقافي، بمعنى أنه يجوز للحريات العرق563الثقافة واللغة
 . 564بحرية في اإلبداع الفكري والفني والعلمي، والذي تتم حمايته بشكل متساوي حسبما هو منصوص عليه قانونا

 
 لغة عينة: الحقوق الدينية

 
 يجب أن يتمتع كل األفراد بحرية الديانة والعبادة.

 
 صة وتنظيمها حسبما تحدده.يجب أن تكون أماكن العبادة مستقلة عن الدولة وحرة في أداء عابداتها الخا

 
ال تجوز مساءلة أي شخص من أي سلطة بخصوص معتقداته الدينية ما عدا ألغراض إحصائية، وال يجوز أن 

 يجبر على الشهادة على معتقداته أو أيديولوجياته الدينية.
 

 لغة عينة: الحقوق الثقافية
 

على لغتهم وأبجديتهم وعادات ثقافية من يجب أن يكون لكل األفراد في الدولة الحق في تعليم والحفاظ 
 اختيارهم.

 
 )لألقليات( الحق في المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم المألوفة.

 
تشمل حرية اإلبداع الثقافي حرية األقليات في االشتراك في اإلبداع الفكري والفني والعلمي مع حماية متساوية 

 من القانون.
 

                                                                                                                                             
نشر وتلقي معلومات بلغتهم األم، الحق في االشتراك مع الخاصة، مع األفراد اآلخرين من األقليات أو المجموعة العرقية، الحق في 

 (.1)34جمعيات األقليات الوطنية، والحق في إنشاء والحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية." دستور سلوفاكيا، المادة 
اكيا هو مضمون، بشكل خاص التطوير الشامل للمواطنين الممثلين لألقليات الوطنية أو المجموعات العرقية في جمهورية سلوف "  563

الحق في تطوير ثقافتهم الخاصة، مع األفراد اآلخرين من األقليات أو المجموعة العرقية، الحق في نشر وتلقي معلومات بلغتهم األم، 
وفاكيا، الحق في االشتراك مع جمعيات األقليات الوطنية، والحق في إنشاء والحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية." دستور سل

 (.1) 34المادة 
صدار ونشر األعمال 2. ال يجوز التقييد من اإلبداع الفكري والفني والعلمي. 1"  564 . يجب أن تشمل هذه الحرية الحق في اختراع وا 

 .42العلمية واألدبية والفنية ويجب أن تشمل حماية القانون لحق النشر." دستور البرتغال، المادة 
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 ددة الممكنة:اللغة المح
حسبما هو مشار إليه فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان، عادة ما تشمل الدساتير جمال مثل "طبقا للقانون" أو 

. توضيح ما هي الحقوق غير القابلة 565"حسبما هو محدد قانونا" للسماح بالتطوير الموالي لتشريعات خاصة أكثر
التي يمكن الحد منها تحت ظروف خاصة، هو بالتالي  لالنتقاص، حتى في حالة الطوارئ، وما هي الحقوق

 عنصر هام على الدول أخذه بعين االعتبار عند صياغة دساتير ما بعد النزاع.
 

 : حماية حقوق اإلنسان للمزيد من النقاش ولغة عينة تتعلق باللغة المحددة الممكنة.8الرجاء انظر الفصل 
 

 آليات ضمان التمثيل
ما بعد النزاع أحكاما تتطرق إلى آليات لضمان تمثيل األقليات. عادة ما تستعمل هذه يمكن أن تتضمن دساتير 

اآلليات في الدول الخارجة من نزاعات عرقية، أو عندما يكون التمثيل المالئم لمجتمعات األقليات ضروري لتعزيز 
تطلبات الحزبية ضمن ( متطلبات التخصيص جانبا أو الم1االستقرار. تشمل آليات ضمان تمثيل األقليات: )

 ( فيتوهات المجموعة؛ وسلطات الحوكمة الذاتية المحلية أو اإلقليمية.2النظم االنتخابية؛ )
 
 
 
 متطلبات التخصيص جانبا أو المتطلبات الحزبية ضمن النظم االنتخابية 

. 566دستورهاتشمل العديد من دول ما بعد النزاع على متطلبات التخصيص جانبا أو متطلبات حزبية خاصة في 
. يمكن أن 567التخصيص جانبا هي مقاعد مخصصة للمجموعات العرقية أو الدينية التي يمكن انتخابها أو تعيينها

                                              
وق يمكن أن تكون محدودة من حيث قانون التطبيق العام إلى الحد الذي يكون فيه الحد معقوال ومبررا في "الحقوق في وثيقة الحق  565

مجتمع مفتوح وديمقراطي على أساس كرامة اإلنسان، المساواة والحرية، أخذا بعين االعتبار كل العوامل الخاصة، بما فيها: طبيعة 
لعالقة بين الحد وغرضه، والوسائل األقل تقييدية لتحقيق الغرض." دستور جنوب الحق، أهمية غرض الحد، طبيعة وامتداد الحد، ا

 .36أفريقيا، المادة 
على التخصيص جانبا ألعضاء بعض الفئات، بمن فيهم ممثلين للطوائف المدرجة والقبائل  16في الدستور الهندي، ينص القسم   566

من الدستور  54. في المادة 16السكان اإلجمالي للدولة. دستور الهند، الجزء المدرجة مساوية لنسبة هؤالء السكان بالمقارنة مع عدد 
األثيوبي يتم شمل األقليات في العملية االنتخابية ألن "األحكام يجب النص عليها قانونا للتمثيل الخاصة لجنسيات وشعوب األقليات. 

، يجب أن يكون هناك 551لجنسيات وشعوب األقليات، ال يجوز أن يتجاوز أعضاء الغرفة، على أساس السكان والتمثيل الخاص 
 .54مقعدا لتلك الجنسيات والشعوب لألقليات." دستور أثيوبيا، المادة  21على األقل 

من الدستور السلوفيني مقعدين اثنين في الجمعية الوطنية، واحد لنائب من الجالية من جنسية إيطالية واآلخر  81تخصص المادة   567
. ينص دستور أفغانستان أيضا على التمثيل العام والعادل لكل الدوائر 81ية من جنسية مجرية. دستور سلوفينيا، المادة لنائب من الجال

 .83االنتخابية للبلد. دستور أفغانستان، المادة 
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تنص المتطلبات الحزبية على أن كل األحزاب السياسية يجب أن تشمل مرشحين من مختلف المجموعات العرقية 
يطا ليا على تمثيل إضافي للمناطق والمجتمعات الخاصة أو المناطق. على سبيل المثال، ينص دستوري إسبانيا وا 

 . 568لضمان تمثيل هيكل الحكومة للسكان بشكل مالئم
 

 لغة عينة: متطلبات الوضع جانبا أو المتطلبات الحزبية
 

 يجب أن يكون )س( نسبة مئوية أفراد ينتمون إلى األقليات الوطنية والدينية للدولة.
 

وطنية لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد المخصص يجب تخصيص )س( مقعد في الجمعية ال
لكل أقلية سيعكس نسبة تمثيلها في المجتمع بما ال يقل عن مقعد واحد مخصص )لألقليات بأقل من واحد 

 بالمائة من سكان البالد(.
 

 يجب انتخاب )الممثلين( على أساس إقليمي.
 

 فيتوهات المجموعة
 

يتوهات المجموعات، والتي تمكن مجموعات األقليات من منع قوانين عندما تشعر أنها تنص بعض الدول على ف
. عادة ما تكون فيتوهات المجموعات مقتصرة على بعض المسائل، 569ليست من مصلحة أعضاء المجموعات

                                              
الخارج." الدستور "يتم انتخاب مجلس الشيوخ على أساس إقليمي باستثناء المقاعد المخصصة للدوائر االنتخابية لإليطاليين في   568

. في 2. مجلس الشيوخ هو غرفة التمثيل اإلقليمي. 1من الدستور اإلسباني على ما يلي: " 69(. تنص المادة 1) 57اإليطالي المادة 
كل إقليم، يتم انتخاب أربع أعضاء في مجلس الشيوخ عن طريق اقتراع عام وحر وعادل ومباشر وسري وفقا للشروط المحددة بالقانون 

. في أقاليم الجزيرة، كل جزيرة أو مجموعة منها بتمثيل أو مجلس جزيري يجب أن يكون مقاطعة تصويت ألغراض 3وي. العض
غران كاناريا، مايوركا وتينيريفي، وواحد لمجموعات  –انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ثالثة منهم تذهب لكل واحدة من الجزر الهامة 

. تنتخب مدينتي سبتة ومليلة عضوين 4ينوركا، فويرتي فانتورا، غوميرا، هييرو، النزاروتي وال بالما. فورمانتيرا، م-الجزر التالية: إيبيزا
. تعين المجتمعات المستقلة ذاتيا أيضا عضو واحد في مجلس الشيوخ وعضو واحد 5اثنين في مجلس الشيوخ لكل واحدة منهما. 

أن يتم التعيين من الجمعية التشريعية أو في غيابه، من طرف جهة  إضافي كل مليون واحد من السكان في مناطقها الخاصة. يجب
جماعية أعلى للمجتمع المستقل ذاتيا وفقا ألحكام القانون، والتي في كل األحوال يجب أن تضمن تمثيل نسبيا مالئما." دستور إسبانيا، 

 . 69المادة 
أنه بينما تتخذ القرارات البرلمانية بتصويت األغلبية،  4من المادة  3في دستور البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، تتطلب الفقرة   569

"يجب على المندوبين واألعضاء بذل أقصى جهودهم لجعل األغلبية تشمل على األقل ثلث واحد من أصوات المندوبين أو األعضاء 
األعضاء من منطقة كل كيان، يجب  من منطقة كل كيان. إذا لم يشمل تصويت األغلبية على ثلث واحد من أصوات المندوبين أو
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من  . يجوز ألعضاء فرع واحد570مثل الحوكمة الذاتية، لضمان أنها ال تؤدي إلى مأزق ضمن العملية التشريعية
. تنص معظم الدول على الحق في االستئناف أمام 571الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية االحتجاج بالفيتو

 .572المحكمة الدستورية لتحديد شرعية مصلحة المجموعات في االحتجاج بالفيتو
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
على الرئيس ونواب الرئيس االجتماع كل ومحاولة الحصول على الموافقة خالل ثالثة أيام من التصويت." دستور البوسنة والهرسك، 

 (. 3)4المادة 
نية على مسائل من الدستور المقدوني لنوع من فيتو األقليات ضمن الجمعية الوط 18و 16، 15، 14، 11تسمح التعديالت   570

خاصة، مثل الحوكمة الذاتية المحلية، حقوق المجتمعات العضو، وانتخاب قضاة المحكمة العليا. من أجل تمرير قوانين حول هذه 
المسائل، يجب أن تحوز على أغلبية إجمالي أصوات الممثلين، باإلضافة إلى "أغلبية أصوات الممثلين الحاضرين المنتمين إلى 

 .18و 16، 15، 14، 11أغلبية سكان مقدونيا." دستور جمهورية مقدونيا، التعديالت  مجتمعات ليست في
 .5-4دستور البوسنة والهرسك، المادتين   571

 .4دستور البوسنة والهرسك، المادة   572
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 ( للمجموعة )اختياري(vetoes: حقوق النقض )لغة عينة
 

 للدولة لها حق متأصل في حماية مصالحها الوطنية.المكونة األقليات 
 

 المصالح الوطنية يجب حمايتها على مستوى الدولة من خالل فيتو المجموعة.
 

 : بـ يمكن أن تمارس حقوق فيتو المجموعة فيما يتعلق
 القضائية؛حقوق كامل الشعب المكون المراد تقديمها بشكل مناسب إلى السلطات التشريعية، التنفيذية و 

 
 هوية شعب مكون؛ 

 
 تعديالت دستورية؛

 
 تنظيمات جهات السلطة العامة؛

 
 حقوق متساوية للشعوب المكونة في عمليات اتخاذ القرار؛

 
 التنظيم اإلقليمي؛

 
 تثقيف المواطنين؛

 
 استعمال اللغات والمخطوطات؛

 
 الرموز واألعالم الوطنية؛

 
 الهوية والتقاليد الدينية والثقافية؛سيما تعزيز وتأكيد  الميراث الديني، ال

 
 المحافظة على وحدة الدولة؛
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 منظومات المعلومات العامة؛
 

 ثي[ ممثلي الحكومة في واحدة من الغرف.ما تمت المطالبة بها من قبل ]ثل أي مائل أخرى إذا
 

 : المجلس الثنائي والمجلس األحادي المعدل0الخيار 
من ممثلي أحد الشعوب المكونة في ]الغرفة الثانية[ أو من قبل عضو من  يمكن ممارسة الفيتو بأغلبية بسيطة

 من ممثلي أحد الشعوب المكونة يجب أن يمارس حق الفيتو.]×[ المجلس التنفيذي. 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية لممثلي واحد من الشعوب المكونة األخرى أو عضو من المجلس التنفيذي أن الفيتو لم 
 ]الغرفة األولى[.لدى اسب، فإنه يمكنها االستئناف يتم ممارسته بشكل من

 
 يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ في النزاعات المتعلقة باستعمال الفيتو.

 
يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ بين الممثلين أو عضو المجلس التنفيذي الذي مارس حق الفيتو وممثلي 

 الذين عارضوا استعمال الفيتو.لمجلس التنفيذي[ ا]لـ البرلمان أو العضو/األعضاء 
 

 يجب أن تتخذ ]الغرفة األولى[ ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعضائها.
 

لى المجلس التنفيذي خالل  أيام من يوم ]×[ يجب أن تقرر ]الغرفة األولى[ حول قرارها إلى ]الغرفة الثانية[ وا 
 إحالة األمر إليها.

 
ا كقانون ومقدما إلى ]الغرفة الثانية[ بعد تقريره إلى ]الغرفة الثانية[ يجب أن يكون كتابيقرار ]الغرفة األولى[ 

لى المجلس التنفيذي.  وا 
 

 يمكن أن يخضع القرار للفيتو.ال عند إعادته إلى ]الغرفة الثانية[، 
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 يجب أن يصوت أعضاء ]الغرفة الثانية[ على قرار ]الغرفة األولى[، ما لم يتم استئناف القرار أمام المحكمة

 الدستورية.
 

 من ]الغرفة الثانية[، فإن القرار يصبح قانونا.]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 
 

 (والنزاعات المحالة إلى اللجنة المؤقتة/الدائمة : الغرفة األحادية )المحدثة من قبل اللجنة التشريعية2الخيارة 
لمكونة في الهيئة التشريعية أو عضو من المجلس التنفيذي. يمكن ممارسة الفيتو بأغلبية بسيطة للشعوب ا

 من ممثلي أحد الشعوب المكونة يجب أن يمارس حق الفيتو.]×[ 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية لممثلي واحد من الشعوب المكونة األخرى أو عضو من المجلس التنفيذي أن الفيتو لم 
 اللجنة ]المؤقتة/الدائمة[. ىلديتم ممارسته بشكل مناسب، فإنه يمكنها االستئناف 

 
 يجب أن تتوسط اللجنة في النزاعات المتعلقة باستعمال الفيتو.

 
يجب أن تتوسط اللجنة بين الممثلين أو عضو المجلس التنفيذي الذي مارس حق الفيتو وممثلي البرلمان أو 

 العضو/األعضاء للمجلس التنفيذي الذين عارضوا استعمال الفيتو.
 

 للجنة ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعضائها.يجب أن تتخذ ا
 

لى ]المجلس التنفيذي[ خالل  أيام من يوم ]×[ يجب أن تقرر اللجنة حول ]قرارها[ إلى ]الهيئة التشريعية[ وا 
 إحالة األمر إلى اللجنة.

 
لى  قرار اللجنة يجب أن يكون كتابيا كقانون ومقدما إلى الهيئة التشريعية بعد تقريره إلى  الهيئة التشريعية وا 

 المجلس التنفيذي.
 

 يمكن أن يخضع القرار للفيتو.ال عند إعادته إلى الهيئة التشريعية، 
 

 يجب أن يصوت أعضاء الهيئة التشريعية على قرار اللجنة، ما لم يتم استئناف القرار أمام المحكمة الدستورية.
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 فرع التشريعي، فإن القرار يصبح قانونا.من ال]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 
 

 ممثل من الهيئة التشريعية.]×[ يجب أن تتشكل اللجنة من 
 

 عضو من الهيئة التشريعية.]×[ يجب تسمية أعضاء اللجنة من قبل المجلس التنفيذي واعتمادهم من قبل 
 

 مراجعة المحكمة الدستورية للفيتو
الطرف التنفيذي في وساطة اللجنة بأن قرار اللجنة يخرق حقوق  إذا ما رأى أحد الشعوب المكونة أو أعضاء

ن استعمال الفيتو كان خاطئا،[ فإنه يمكنه تقديم طلب لبدء إجراءات قضائية إلى المحكمة إالفيتو خاصته، ]أو 
 الدستورية من أجل حماية حق الفيتو خاصته.

 
 كان الفيتو قد مورس بشكل صحيح. المحكمة الدستورية، من خالل غرفة خاصة، يجب أن تحدد ما إذا

 
 عضو.]×[ يجب أن تتكون الغرفة الخاصة من 

 
 إجراءات تعيين الغرفة الخاصة يجب أن تكون منظمة بالقانون.

 
 قرارات  المحكمة الدستورية حول ممارسة الفيتو يجب أن تكون ملزمة.

 
مصلحة وطنية حيوية، فإن القانون يجب إذا ما رأت المحكمة الدستورية بأن القانون المتنازع بشأنه قد خرق 

 أن يفسخ ويجب إعادته إلى المؤيد. ال يمكن للمؤيد إعادة تقديم القانون األصلي.
 

إذا ما رأت المحكمة الدستورية بأنه ال توجد مصلحة وطنية حيوية منتهكة، فإن القانون يعتبر متبنى / ممكنا 
 تبنيه بأغلبية بسيطة.
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 إلقليميالذاتي المحلي وا الحكم

 
في الحاالت حيث تكون مجتمعات األقلية متمركزة في مناطق أو محالت معينة، فإن الدولة يمكن أن تزودهم 

ومشاركة  . يؤدي الحكم الذاتي المحلي أو اإلقليمي إلى مزيد من تمثيلبصالحيات حكم ذاتي محلي أو إقليمي
. 573على شؤونهم ضمن هيكل حكومة الدولة ن أن يحقق مصالح األقلية في اإلشرافكويم مجتمعات األقلية،

لدعم  للمناطق الريفية أو المتضررة اقتصاديا تزويد تنمية تعليمية واقتصادية ةعالوة على ذلك، يمكن للدول
 مجتمعات األقلية في المشاركة في الحكومة.

 
 الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي: لغة عينة

ا لمجموعاتهم في مناطقهم الجغرافية. حكومة الدولة يمكنها [ مجموعة يجب أن يؤسسوا حكما ذاتي×أعضاء ]
تخويل بعض الوظائف تحت النطاق القضائي الوطني وتزويد أموال لمثل هذه الوظائف. التزامات المجموعات 

 المحلية في الحكم الذاتي يجب تنظيمها بالقانون.
 

ذات الكثافة السكانية كما هو محدد بموجب التنمية التعليمية واالقتصادية للمناطق على الدولة  تنصيجب أن 
 القانون. يجب ضمان التمويل بالدستور وتقديمه من قبل الهيئة التشريعية كما هو محدد في القانون.

                                              
حرية، ومن أجل تمثيل ( المجتمعات الوطنية اإليطالية والمجرية األصلية وأعضاؤهم يجب أن يضمن لهم حق استعمال رموزهم الوطنية ب1") 573

وانين، هويتهم الوطنية، حق إنشاء منظمات وتطوير نشاطات اقتصادية، ثقافية، علمية وبحثية، وكذلك النشاطات في مجال اإلعالم والنشر. طبقا للق
ذا التعليم والتدريس. المناطق فإن هاتين المجموعتين الوطنيتين وأعضاءهما لهم حق التعليم والتدريس بلغاتهم الخاصة، وكذلك حق إنشاء وتطوير ه

تعزيز الجغرافية التي تكون فيها المدارس مزدوجة اللغة إلزامية فإنه يجب إنشاؤها بموجب القانون. يجب أن يضمن لهذه المجموعات وأعضائها حق 
( من أجل ممارسة 2هذه الحقوق. )العالقات مع أوطانهم األصلية ومع بلدان كل منهم. يجب أن تزود الدولة الدعم المادي والمعنوي لممارسة 

حقوقهم، فإن أفراد هذه المجموعات يجب أن تؤسس حكمها الذاتي لمجموعاتها الخاص في المناطق الجغرافية حيث يعيشون. في مقترح الحكم 
ال ألداء مثل هذه الوظائف. الذاتي لمجموعاتها، يمكن للدولة أن تفوضهم بأداء بعض الوظائف وفق النطاق القضائي الوطني، ويجب أن توفر األمو 

( موقف المجموعتين 4( يجب أن تمثل المجموعتان الوطنيتان مباشرة في الجهات التمثيلية للحكومة الذاتية المحلية وفي الجمعية الوطنية. )3)
مجموعات الحكم الذاتي المحلية في  الوطنيتين اإليطالية والمجرية والطريقة التي تمارس بها حقوقهم في المناطق الجغرافية حيث يعيشون، التزامات

ممارسة هذه الحقوق، وتلك الحقوق التي يمارسها أفراد هاتين المجموعتين خارج هذه المناطق، يجب أن تنظم جميعها بالقانون. حقوق كل من 
وائح والقرارات العامة األخرى التي ( القوانين، الل5المجموعتين الوطنيتين وأعضائهما يجب أن تضمن بغض النظر عن عدد أفراد هذه المجموعات. )

تتعلق بممارسة الحقوق المنصوص عليها دستوريا وموقف المجموعات الوطنية حصريا، ال يمكن تبنيها دون موافقة ممثلي هاتين المجموعتين." 
 .64دستور سلوفينا، المادة 
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 : حماية حقوق المرأة00 فصلال

 
ة إضافة إلى ذلك، تنص دساتير ما بعد الصراع على حقوق المرأة. تسمح مثل هذه النصوص بتدخل نشاط المرأ

في الدولة، ويحدد تعهد الدولة بحماية حقوق المرأة وترويج تساوي الجنسين. النصوص التي تحمي حقوق المرأة 
( الحقوق 4( الحقوق والحريات العائلية؛ )3السياسية؛ ) ( الحقوق والحريات2( الحماية ضد التمييز؛ )1تشمل: )

العمل، التجارة، والصناعة. فيما يتعلق بحماية ( الحقوق والحريات في 5والحريات االجتماعية واألخالقية؛ و)
حقوق المرأة سوف لن يتم التالعب بها أو الحياد عنها، حقوق اإلنسان واألقليات، يمكن أن تنص الدول على أن 

 أو أن تلك الحدود يمكن فقط أن تنشأ تحت ظروف خاصة. 
 

 األحكام العامة والخاصة
ة. خيار أول هو استعمال لغة غير متحيزة للجنس أو تتضمن بندا يشير توجه الدولة حقوق المرأة بثالث طرق أولي

أيضا بنود عدم  عادةبأن اللغة الخاصة بالجنس تطبق على كلي الجنسين. الدول المستعملة لهذه المقاربة تشمل 
اية واستيفاء االلتزامات الدولية الملزمة للدولة بالنسبة الحترام، حم تعدادهو  التمييز وتساوي الفرص. خيار ثان

الحقوق الخاصة المنصوص عليها  تعدادحقوق المرأة، شامال المعاهدات واالتفاقيات الدولية. خيار ثالث هو 
 للمرأة.

 
 اللغة غير المتحيزة للجنس في الدستور

بعض الدول تحافظ على لغة غير متحيزة للجنس عبر كامل الدستور، أو تدرج شرطا يشير بأن اللغة المحددة 
تضمن هذه الدول عموما أحكاما عامة تتعلق بعدم التمييز وتساوي . 574تطبق على الذكور واإلناثللجنس 
 .575الفرص

 
 : اللغة غير المتحيزة للجنسلغة عينة

                                              
صطلحات خاصة غير محددة الجنس مثل "كل مواطن" و"الجميع". الدستور البرتغالي يعنى في استعماله "له" و"لها". بدال من ذلك، يستعمل م 574

 انظر الدستور البرتغالي عموما.
"ال يمكن للدولة التمييز بشكل غير عادل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ضد أي أحد على واحد أو أكثر من األسباب، بما في ذلك العرق،  575

الجتماعي، اللون، التوجه الجنسي، السن، العجز، الدين، الضمير، االعتقاد، الثقافة، اللغة الجنس، الحمل، الحالة الزوجية، األصل العرقي أو ا
؛ دستور باراغواي، 15؛ الميثاق الكندي للحقوق والحريات المادة 11(؛ انظر دستور ناميبيا، المادة 3)9والمولد ". دستور جنوب أفريقيا، المادة 

 .48المادة 
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وفق القانون دون تمييز من أي نوع، مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين،  جميع المقيمين متساوون
حالة أي ميالد أو مكان ال، اتخاصيال، األصول الوطنية أو االجتماعية، راالنتماء السياسي أو إلى أي رأي آخ

 أخرى.
 

 التمييز محظور على مثل هذه المميزات. تمنح فرص متساوية للجميع طبقا للقانون.
 

 .اللغة الخاصة بالجنس في هذا الدستور يجب تطبيقها بالتساوي على الذكور واإلناث
 

 للدولةالملزمة  اإلشارة إلى االلتزامات الدولية
يمكن للدول أيضا تعداد معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية الملزمة والتي تكون الدولة طرفا فيها والتي 

 .576تعتزم الدولة التقيد بها
 

(، والذي يحدد CEDAWاتفاقية لنبذ جميع أنواع التمييز ضد المرأة ) عادةتتضمن مثل هذه المعاهدات 
 .577لدول من أجل احترام، حماية واستيفاء حقوق المرأةااللتزامات الخاصة ل

 
 : الحقوق والحريات األساسية العامةلغة عينة

جميع األفراد مضمون لهم الحقوق والحريات األساسية المعددة في هذه االتفاقية وفي المعاهدات واالتفاقيات 
 الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

 
التي تكون الدولة  ضمونة في هذا الدستور وفي المعاهدات واالتفاقيات الدوليةالحقوق والحريات األساسية الم

طرفا فيها يجب تأمينها لجميع األشخاص في الدولة بدون تمييز على أساس كالجنس، اللون، اللغة، الدين، 
حالة أي ميالد أو مكان ال، اتخاصيال، االنتماء السياسي أو إلى رأي آخر، األصول الوطنية أو االجتماعية

 أخرى.
 

 ن طرفا فيها.ويجب أن تحترم الدولة حقوق اإلنسان طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تك
 

                                              
رف بـ وتحترم حقوق اإلنسان كما هي منصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  "مملكة كمبوديا يجب أن تعت 576

 .31التعهدات واالتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان، حقوق األمومة والطفولة". دستور كمبوديا، المادة 
 ./http://www.un.org.woemenwatch/daw/cedawر على الموقع النص الكامل التفاقية نبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة متوف 577
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المعاهدات واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تكون ملزمة للدولة يجب أن تأخذ األولوية على 
 ى ما تصمنه المعاهدات واالتفاقيات النافذة.القوانين، ما لم تضمن تلك القوانين حقوقا أكبر من مد

 
يجب أن تضمن الدولة كامل حقوق اإلنسان طبقا لـ، أو أكبر درجة من، لتلك الحقوق المضمونة في المعاهدات 

 :578واالتفاقيات التالية
 
 [؛اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 0957]
 
 [؛ 0909و 0900توكوالته االختيارية الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وبرو  0900]
 
 ميثاق حول الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛[ 0900]
 
 اتفاقية حول نبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛[ 0979]
 

 ]اتفاقيات أخرى[
 

 أحكام خاصة حول حقوق المرأة
وق المعددة كيفية تطبيق الحقوق توضح الحق. 579مقاربة بديلة هي تضمين مقطع يعدد الحقوق الخاصة للمرأة

، وتوضيح أن المرأة والرجل يجب منحهما على المرأة 581، االجتماعية والثقافيةواالقتصادية 580المدنية والسياسية
 حماية متساوية لهذه الحقوق.

                                              
لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والبروتوكوالت المتعلقة بها؛  1951يمكن أن تختار الدول األوروبية تضمين االتفاقية األوروبية  578

للغات الدينية أو لغات  1992ني أو المنحط؛ والوثيقة األوروبية حول منع التعذيب والمعاملة أو العقاب غير اإلنسا 1987االتفاقية األوروبية 
 األقليات.

( للمرأة حق الحماية الكاملة والمتساوية بموجب القانون، ولها حق عدم التمييز 1من دستور ماالوي تتركب من خمسة عناصر: ") 24المادة  579
أن تمنح ذات الحقوق مثل الرجل في القانون المدني، شامال الصفة  ضدها على أساس جنسها أو حالتها الزوجية التي تتضمن الحق )أ( في

في إبرام العقود؛ اكتساب والمحافظة على حقوق المكية، بشكل مستقل أو باالشتراك مع آخرين، بغض النظر عن حالتها الزوجية؛  –المتساوية 
ق متساو في اتخاذ القرارات التي تؤثر على التنشئة؛ وعلى اكتساب اكتساب واالحتفاظ بحضانة، الوصاية على والعناية باألطفال وأن يكون لها ح

في تصرف عادل للملكية التي تكون مملوكة تضامنيا مع زوجها؛ وفي صيانة عادلة،  –واالحتفاظ بالجنسية والمواطنة. )ب( عند فسخ الزواج 
( أي قانون يميز ضد المرأة على أساس الجنس أو الحالة 2أطفال. )باألخذ في االعتبار جميع الظروف والسيما وسائل الزوج السابق واحتياجات أي 

سي، الزوجية يجب أن يكون باطال ويجب تمرير تشريع يستبعد األعراف والممارسات التي تميز ضد المرأة، السيما الممارسات مثل )أ( العنف الجن
)ج( الحرمان من الملكية، شامال الملكية المحصول عليها بالميراث." المضايقة واالعتداء؛ )ب( التمييز في العمل، األعمال والشؤون العامة؛ و

 .24دستور ماالوي، المادة 
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 الحقوق المدنية والسياسية
يات الفردية مثل اإلرادة حقوق المرأة يمكن أن تشمل الحقوق والحر الدساتير التي تتضمن أحكاما خاصة حول 

. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن الدساتير أحكاما حول مشاركة تكوين الجمعياتالفردية، حرية التعبير، وحرية 
 المرأة في النظام السياسي، مثل حق االنتخاب وحق تقلد المناصب.

 
 : الحقوق المدنية والسياسية للمرأةلغة عينة

 
رادة فردية.يجب أن يتمتع النساء بحرية م  تساوية وا 

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحرية التعبير.

 
 يجب أن تتمتع النساء بحرية متساوية في تكوين جمعيات والسفر داخل وخارج البالد.

 
 يجب أن تمنح النساء الكرامة الشخصية الكاملة والمتساوية مع الرجل.

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في المواطنة.

 
 بحقوق سياسية مساوية للرجل، شامال ودون حد:تمتع المرأة يجب أن ت

                                                                                                                                             
اواة "النساء والرجال لهم حقوق مدنية، سياسية، اجتماعية وثقافية متساوية. سوف تعزز الدولة الشروط وتنشئ اآلليات المناسبة لجعل هذه المس 580

التي تحول دون أو تعيق تحقيقها، وكذلك عن طريق تشجيع مشاركة المرأة في كل قطاع من الحياة الوطنية." حقيقية وفعالة عن طريق إزالة العقبات 
( المواطنون من أي جنس لهم الحق في المشاركة في األمور العامة، مباشرة أو من خالل ممثلين، طبقا ألحكام 1. ")48دستور باراغواي، المادة 

. "المشاركة المباشرة أو النشطة في 117أة إلى الوظائف العمومية سوف يتم تشجيعه". دستور باراغواي، المادة ( بلوغ المر 2الدستور والقانون. )
المدنية  السياسة من قبل الرجل والمرأة هو أداة أساسية في تعزيز النظام الديمقراطي، ويجب أن يعزز القانون المساواة بينهما في ممارسة الحقوق

 .119يز المرتكز على الجنس في تقلد المناصب السياسية". دستور باراغواي، المادة والسياسية وغياب التمي
( يجب 3( األسرة، األمومة، األبوة، والطفولة يجب أن تكون تحت رعاية وحماية الدولة. )2( يجب أن تكون األسرة أساس المجتمع والدولة. )1") 581

. 38( في األسرة، حقوق الزوجين يجب أن تكون متساوية." دستور ليتوانيا، المادة 5.....)أن يبرم الزواج بناء على موافقة حرة للرجل والمرأة 
جنس "الهدف من القوانين هو المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، رجاال ونساء، عن طريق إزالة جميع العقبات التي تعوق تقدم ال

( العمال من 1. ")31لحياة السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية." دستور الجزائر، المادة البشري وتحول دون المشاركة الفعالة للجميع في ا
الجنسين لهم نفس حقوق والتزامات العمل، غير أن األمومة سوف تخضع لحماية خاصة وسوف تشمل خدمات العناية الصحية واإلجازة المناسبة، 

( سوف ينشئ القانون 2مكن صرف المرأة من عملها خالل الحمل أو إجازة الوضع الخاصة بها. )أسبوعا". ال ي 12التي سوف لن تكون أقل من 
()ج( من الدستور البرتغالي لـ "حماية تتعلق بالعمل الخاص للمرأة خالل الحمل بعد 2)59. المادة 89نظام إجازة أبوة.". دستور باراغواي،المادة 

 ()ج(.2)59ميالد الطفل." دستور باراغواي، المادة 



142 
 

 حق المشاركة والتمثيل الكامل في العملية السياسية؛
 

 الحق في صوت مساو؛ و
 

 أي منصب سياسي، تنفيذي، تشريعي، قضائي أو إداري.الحق في تقلد 
 

 الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية
االقتصادية، االجتماعية والثقافية للنساء، تحدد الدساتير كيفية تطبيق مثل هذه لتزويد توضيح حول تطبيق الحقوق 

الحقوق على النساء. يمكن أن تتضمن الدساتير أحكاما لضمان أن النساء يعلبن دورا نشطا في النمو االقتصادي 
الدساتير غالبا متساو في تملك األراضي والمشاركة في االقتصاد. عالوة على ذلك، تتضمن للدولة ولها حق 

أحكاما حول الحقوق االجتماعية للنساء، شامال المساواة في الزواج وحق تنشية وتربية األطفال، وحقوق النساء في 
 المحافظة على ثقافتهن.

 
 : الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية للنساءلغة عينة

 
 الحقوق االقتصادية

لكية، استعمال، نقل الملكية، وورث الممتلكات العقارية يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في م
في امتالك الملكية واألسهم في العقارات ألزواجهن المتوفين مع أي يجب أن يكون للنساء الحق والشخصية. 

 وريث قانوني على قيد الحياة للمتوفى.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية إلبرام عقود والقيام بأعمال وتجارة.
 
 جب أن تتمتع المرأة بحقوق وفرص متساوية في العمل واالستخدام.ي
 

 .بالنسبة لالستقاللية في الشؤون االقتصاديةيجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية 
 

يجب أن يكون للمرأة الحق في تلقي مكافأة متساوية للرجل المؤهل بشكل مماثل لها والمستخدم في منصب 
 مماثل أو مشابه.

 
 أة الحق في إجازة مدفوعة األجر لألمهات العامالت خالل فترة معقولة قبل وبعد والدة الطفل.يكون للمر 
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 يجب أن يتمتع النساء بحقوق متساوية في التعليم، التدريس والتعلم.

 
 يجب أن تتمتع النساء بحقوق متساوية في منافع الرفاهية االجتماعية.

 
 الحقوق االجتماعية

 ي الزواج.يكون للنساء حق متساو ف
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق زوجية مساوية للرجل بما في ذلك ودون حد:
 

 حق حرية اختيار الزوج 
 

 حق الطالق بعد عملية قانونية صحيحة 
 

 حق حضانة األطفال 
 

 حق الموافقة على تزويج أي من أوالدها تحت سن الرشد؛ و 
 

 جها وأقاربها.حق رفع دعوى قضائية ضد من يظلمها، بما في ذلك زو  
 

 يجب أن تتمتع النساء بحق تقرير المصير االجتماعي واألخالقي.
 

 الحقوق الثقافية
 حق تدريس والحفاظ على لغتهن وعاداتهن الثقافية.يجب أن يكون للنساء 

 
 يكون للنساء حق المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهن طبقا لممارساتهن العرفية.

 
 النتخابيةحماية خاصة في الشروط ا

بعض الدول، السيما تلك التي كان فيها تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة المدنية محدودا تاريخيا، يمكن أن تدرج 
بعض اآلليات لضمان تمثيل المرأة في الحكومة، البلوغ المتساوي إلى المنظومة القضائية، والسلطة في الهياكل 
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بعد الصراع لتزويد تمثيل عادل هي تضمين قائمة حزب وسن أحكام في  الحكومية. طريقة واحدة بالنسبة لبلدان ما
 .582الدستور

 : حماية خاصة في الشروط االنتخابيةلغة عينة
 

 بالمائة من كل قائمة حزب يجب أن تكون من المرشحات النساء.]×[ 
 

 مقعدا في الجمعية الوطنية للنساء.]×[ يجب أن يحجز عدد 
 

 لجنة مساواة الجنسين:
واجبات وصالحيات اللجنة  .583لدساتير تنشئ لجنة تكون مسؤولة عن حماية وتشجيع مساواة الجنسينبعض ا

 .584يمكن تضمينها في الدستور أو تحديدها بموجب القانون
 

 : لجنة مساواة الجنسينلغة عينة
 

 .يجب على لجنة مساواة الجنسين أن تشجع، تحمي وتعزز التنمية لمساواة الجنسين
 

 ف وواجبات لجنة مساواة الجنسين يجب أن تحدد في التشريعات.صالحيات، وظائ
 

 لغة مقيدة احتماال.
 

                                              
من الدستور األفغاني ألفغانستان تنص على التمثيل الصريح والخاص للنساء في شكل مقاعد في الجمعية الوطنية. هناك  84إلى  83المواد  582

 221مقعدا إجماال للنساء من إجمالي  64، والذي يعمل ليصبح على األقل Wolesi Jiraمقعدان اثنان محجوزان لكل إقليم للنواب من النساء في 
%( من ثلث األعضاء المعينين من 51، يخصص خمسين بالمائة )Meshano Jiraنائبا. البيت اآلخر للبرلمان األفغاني،  251مقعدا منظورا لعدد 

 .84-83قبل الرئيس للنواب من النساء. دستور أفغانستان، المواد 
يحدد أيضا وظائف األعضاء: لـ"تشجيع حماية مساواة الجنسين وحماية، من دستور جنوب أفريقيا تنشئ لجنة لمساواة الجنسين. إنه  187المادة  583

في ذلك تنمية وتحقيق مساواة الجنسين. يكون لجمعية مساواة الجنسين الصالحية، حسبما تنظمها التشريعات الوطنية، الالزمة ألداء وظائفها، بما 
شورة والتقرير حول المسائل المتعلقة بمساواة الجنسين. يكون للجنة مساواة صالحية المراقبة، التحقيق في، البحث، التثقيف، كسب التأييد، الم

 .187الجنسين الصالحيات والوظائف اإلضافية المبينة في التشريعات الوطنية." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
ه، وظائفه، عمله وعالقاته مع هياكل الدولة.[". من دستور رواندا تنشئ مجلسا وطنيا للنساء، "]يجب أن يحدد القانون  تنظيم 187أيضا المادة  584

 .187دستور رواندا، المادة 
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كما هو مذكور في المقاطع حول حماية حقوق اإلنسان، تتضمن الدساتير مقطعيا جمال مثل "طبقا للقانون" أو 
الشروط ليس  لضمان أن هذه .585محدد بموجب القانون" للسماح بتشريعات أكثر تفصيال في المستقبل هو "كما

 لها تأثير ضار بحماية حقوق المرأة، تحدد الدساتير بعض الحقوق التي ال يمكن االنتقاص منها.
 

 المتعلقة بلغة مقيدة احتماال. لغة عينة: حماية حقوق اإلنسان لمزيد من المناقشة و 8رجاء انظر الفصل 
 

                                              
تمع حقوق في وثيقة الحقوق يمكن أن تكون محدودة فقط فيما يتعلق بقانون التطبيق العام إلى المدى الذي يكون فيه الحد مسؤوال ومبررا في مج 585

نسانية، مع األخذ في الحسبان جميع العوامل ذات العالقة، بما في ذلك: طبيعة الحق؛ متفتح وديمقراطي مؤسس على الكرامة، المساواة والحرية اإل
 أهمية غرض الحد؛ طبيعة ومدى الحد؛ العالقة بين الحد وغرضه؛ ووسائل أقل صرامة في تحقيق الحق."
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 الدفاع واألمن: 02 فصلال

 
يمكن أن تدرج  .586واألمن للوطن، وتدرج أحكام حول القوات المسلحةلدفاع ا توجه دساتير ما بعد الصراع
( متطلبات الخدمة 3( تنظيم القوات المسلحة؛ )2( دور القوات المسلحة؛ )1الدساتير أحكاما تتعلق بـ: )

 ( الحيادية.6( القائد األعلى؛ و)5( األهلية للخدمة؛ )4للمواطنين؛ )
 

 دور القوات المسلحة
يمكن أن  .587عد الصراع عموما بأن الغرض األولي من القوات المسلحة هو الدفاع عن الوطنتحدد دساتير ما ب

 اتجيا على أن القو ذتنص الدول نمو . 588للقوات المسلحة وغرضهاتنص الدساتير أيضا على وصف عام 
ك قرار التدخل المسلحة يجب أن تتصرف طبقا للقانون، وتحدد كيفية اتخاذ القرارات العسكرية المعتبرة، بما في ذل

 في النزاع المسلح.
 

 : دور القوات المسلحةلغة عينة
 

 يجب أن تتصرف القوات المسلحة طبقا لهذا الدستور والقانون.
 

يمكن أن تعبر القوات المسلحة حدود الدولة للتصرف على حدود دولة أخرى فقط بناء على قرار وموافقة مسبقة 
 من ]الهيئة التشريعية[.

 
 .العسكري لـ ]الدولة[لمسلحة مسؤولية توفير الدفاع تتحمل القوات ا

 
 الدور المحلي للقوات المسلحة

تلعب القوات المسلحة  دورا في الحفاظ على النظام داخل الدولة. تعرف العديد من الدول في المرحلة االنتقالية 
 لتشجع على الثقة في القوات المسلحة.لبوضوح هذا الدور 

                                              
 حة.ومع ذلك، فإن بعض الدساتير )مثال أفغانستان( ال تتضمن أحكاما صريحة بالنسبة للقوات المسل 586
؛ "القوات المسلحة لجمهورية بولندا 76"يجب أن يخدم المواطنون في القوات المسلحة طبقا للنظام المحدد في القانون". دستور أذربيجان، المادة  587

دفاع (؛ "حرب  ال1)26يجب أن تحمي استقالل وسالمة التراب الوطني للدولة، ويجب أن تضمن أمن وحصانة حدودها." دستور بولندا، المادة 
 .71يجب إعالنها بموجب أمر أميري. الهجوم محظور." دستور قطر، المادة 

 .14ينص ا لدستور الكيني على وصف موجز لجميع الكيانات األمنية الوطنية. دستور كينيا، الفصل  588
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ت المسلحة تشمل حماية الممتلكات المدنية ووظائف مراقبة حركة المرور خالل مهام األغراض المشتركة للقوا

عالوة على ذلك، يمكن أن تدعم القوات المسلحة إجراءات الشرطة لحماية الممتلكات المدنية والدفاع  .589الدفاع
 .591ة في أي وقتيمكن للهيئة التشريعية قطع هذه النشاطات للقوات المسلح .590عنها ضد المتمردين المسلحين

 
 : الدور المحلي للقوات المسلحةلغة عينة

 
صالحية حماية الممتلكات المدنية إلى المدى الالزم الستكمال  ، يجب أن يكون للقوات المسلحةألغراض الدفاع

 مهمة الدفاع خاصتها؛ في هذه الظروف، يجب أن تتعاون القوات المسلحة مع السلطات المختصة.
 

ن يكون للقوات المسلحة صالحية أداء وظائف مراقبة حركة المرور إلى المدى الالزم لغرض الدفاع، يجب أ
 الستكمال مهمة الدفاع خاصتها.

 
ذا ما فشلت قوات الشرطة في فعل ذلك، يمكن للحكومة نشر  من أجل تجنب خطر وشيك لوجود الدولة، وا 

التمرد المسلح المنظم. أي استخدام كهذا  القوات المسلحة لدعم الشرطة في حماية الممتلكات المدنية ومقاتلة
 ما طلبت اللجنة التشريعية ذلك.يجب إيقافه إذا للقوات المسلحة 

 
جميع ]اذكر قائمة أعضاء القطاع األمني، مثال: الشرطة، القوات المسلحة، ...الخ[ يجب أن تكون تحت 

 المراقبة المدنية، بما في ذلك جميع كامل التنظيم واإلشراف.

                                              
حقوقهم، حرياتهم، ممتلكاتهم، األمن، "األمن الوطني هو الحماية ضد التهديدات الداخلية والخارجية لوحدة وسيادة التراب الكيني ، شعبها،  589

 (.1)238االستقرار واالزدهار، والمصالح الوطنية األخرى." دستور كينيا، المادة 
"القوات المسلحة يجب، وفق توجيهات الحكومة الفيدرالية، أن تدافع على باكستان ضد االعتداء والتحديد بالحرب، وخضوعا للقانون، أن  590

 (.1)245لمدنية عند دعوتها لعمل ذلك." دستور باكستان، المادة تتصرف لمساعدة السلطة ا
ر ( بينما تطرأ حالة دفاع ما أو حالة توتر، يكون للقوات المسلحة صالحية حماية الممتلكات المدنية واالضطالع بوظائف حركة مراقبة المرو 3") 591

، عند حدوث حالة دفاع أو حالة توتر، بحماية الممتلكات المدنية وأيضا طالما كان ذلك ضروريا ألداء مهمة الدفاع، يمكن تخويل القوات المسلحة
( من أجل تفادي أي خطر وشيك على للوجود 4بدعم إجراءات الشرطة؛ في هذه الحالة يجب أن تتعاون القوات المسلحة مع السلطات المختصة. )

( 2ن للحكومة الفيدرالية، في حالة شروط كتلك المنصوص عليها في الفقرة )أو لنظام األساس الديمقراطي للفيدرالية أو دولة ما ]األرض[، فإنه يمك
أن تحصل على قوات الشرطة وحرس الحدود الفيدرالي في حماية الممتلكات المدنية ومحاربة التمرد المسلح المنظم والعسكري. أي   91من المادة 

س الممثلين ]بانديستاغ[ أو الشيوخ ]بانديسرات[." دستور جمهورية ألمانيا استخدام كهذا للقوات المسلحة ينبغي إيقافه متى ما طلب ذلك مجل
 (.4)-(3)أ()87االتحادية، المواد 
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 السالم وحفظل في المهام اإلنسانية التدخ

 .592السالم وحفظيمكن لدساتير ما بعد الصراع أيضا أن تنص على تدخل القوات المسلحة في مهام إنسانية 
 

 لقوات المسلحةالدور الدولي ل: لغة عينة
 

ذات  دولة[القوات المسلحة للدولة يجب أن تكون مسؤولة، طبقا للقانون، عن استيفاء التعهدات الدولية لـ]ال
 الطابع العسكري.

 
يجب أن تشارك القوات المسلحة في المهام اإلنسانية وحفظ السالم المتعهد بها من قبل منظمات دولية تشمل 

 ]الدولة[.
 

 تنظيم القوات المسلحة
بعض دساتير ما بعد الصراع تقسم تنظيم القوات المسلحة إلى فروع خاصة، مثل الجيش، البحرية، والقوات 

 عموما، ال تصف الدساتير تفاصيل المكونات والمسؤوليات لكل فرع. .593الجوية
 

 : تنظيم القوات المسلحةلغة عينة
 

البحرية/القوات القوات المسلحة للدولة يجب أن تتكون من ]الجيش/القوات البرية/الحرس الجمهوري[، ]
 /خدمات الحدود[.، و]القوات الجوية/قوات الدفاع الجوي/جنود البحرية/حرس السواحل[البحرية

                                              
)ب(، تشير إلى صالحية الرئيس في التقدم إلى المجلس الشعبي بطلب لتفويض يعهد إلى القوات المسلحة 243دستور المالديف، المادة  592

( 1)ب(. يمكن لمجلس األمن الوطني الكيني "نشر القوات الوطنية خارج كينيا من أجل )143الديف، المادة المشاركة في تعهدات دولية. دستور الم
 ()أ(.8)241( عمليات دعم أخرى." دستور كينيا، المادة 2لعمليات دعم السالم اإلقليمية أو الدولية؛ أو )

(. "بالنسبة لغرض الدفاع عن 1)168ات الجوية". دستور ألبانيا، المادة "القوات المسلحة لجمهورية ألبانيا تتكون من الجيش، البحرية والقو  593
زيمبابوي، هناك قوات دفاع تتكون من جيش، قوات جوية والفروع األخرى، إن وجدت، من قوات الدفاع حسبما يمكن أن ينص عليه بموجب أو وفق 

قوات مسلحة لغانا والتي يجب أن تتكون من الجيش، البحرية والقوات (. "يجب أن يكون هناك 1)96تشريع للبرلمان." دستور زيمبابوي، المادة 
(. "تتكون القوات المسلحة من الجيش، البحرية 1)211الجوية، والمصالح األخرى التي يصدر قرار بشأنها من البرلمان." دستور غانا، المادة 

 .91والقوات الجوية فقط." دستور الشيلي، المادة 
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 متطلبات الخدمة للمواطنين

أو  594إنه من الممارسة الشائعة لدساتير ما بعد الصراع وصف ما إذا كانت الخدمة في القوات المسلحة إلزامية
واجب على جميع المواطنين القادرين على على سبيل المثال، في كرواتيا، الخدمة العسكرية هي " .595تطوعية
 .597الخدمة العسكرية في البرتغال يمكن أن تكون إما تطوعية أو إلزامية حسبما يحدد القانون بالمقابل، 596"أدائها.

 
العسكرية،  االنقالباتيمكن أن تنتدب الدساتير الخدمة العسكرية اإللزامية على تزويد تدريب للمواطنين، منع 

التي تصف الخدمة العسكرية اإللزامية  ترويج تنوع العمالة، وتوليد إحساس أكبر بالوطنية. ومع ذلك، فإن الدساتير
في هذه الحاالت، يمكن  .598أحكاما للعمل البديل ألولئك الذين يعارضون ضميريا الخدمة العسكرية عادةتشمل 

 .599أن تنص الدساتير على أحكام عدم التمييز بالنسبة ألولئك الذين يختارون الخدمة البديلة
 

ة العسكرية التطوعية لضمان جودة أعلى للعمالة العسكرية ونفسية بشكل بديل، يمكن أن تجيز الدساتير الخدم
أفضل. غالبا، الدول بخدمة عسكرية تطوعية ال تصف متطلبات بشكل مسهب في دساتيرها. بدال من ذلك، تترك 

 .600مثل هذه المتطلبات للهيئة التشريعية

                                              
إلزامية تشمل أفغانستان، النمسا، روسيا البيضاء، البرازيل، بلغاريا، الشيلي، الصين، كرواتيا، قبرص، الدنمرك، إريتريا، الدول بخدمة عسكرية  594

ا، ية، السويد، سويسر فنلندا، ألمانيا، اليونان، إسرائيل، لبنان، ماليزيا، المكسيك، النرويج، بولندا، رومانيا، روسيا، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوب
 تايوان، تركيا، أوكرانيا، وفنزويال.

 
اليا، البلدان بخدمة عسكرية تطوعية تشمل األرجنتين، استراليا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، فرنسا، المجر، الهند، العراق، أيرلندا، إيط 595

 المتحدة.اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، البرتغال، إسبانيا، المملكة المتحدة والواليات 
 ..47دستور كرواتيا، المادة  596
 (.2)276دستور البرتغال، المادة  597
من الدستور الكرواتي تنص على  47( من الدستور األلباني، والمادة 2)166( من الدستور األلماني، المادة 2)أ()12على سبيل المثال، المادة  598

طلب منهم الخدمة بطريقة بديلة. القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة أن المواطنين الرافضين للمشاركة في الخدمة العسكرية سوف ي
 .47(. دستور كرواتيا، المادة 2)166(. دستور ألبانيا، المادة 2)أ()12
لحاالت التي ينص "أعضاء القوات المسلحة أو األشخاص الذين يؤدون خدمة بديلة يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الدستورية، بعيدا عن ا 599

 (.2)167القانون على خالفه فيها." دستور ألبانيا، المادة 
. انظر أيضا دستور 182من الدستور البلجيكي تحدد بأن طرق التجنيد في الجيش يجب تحديدها بالقانون. دستور بلجيكا، المادة  182المادة  600

 (.8)151؛ دستور جنوب السودان، المادة 239الديف، المادة (؛ دستور الم6)239(؛ دستور كينيا، المادة 2)9العراق، المادة 
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 : متطلبات الخدمة للمواطنينلغة عينة

 
 : الخدمة اإللزامية0الخيار 

 كل مواطن قادر عليه واجب المشاركة في الدفاع عن الدولة.
 

المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أخالقية[ الخدمة في القوات المسلحة مجبرون 
 على أداء خدمة بديلة، حسبما ينص عليه القانون.

 
ية[ الخدمة في القوات المسلحة ويؤدون المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أخالق

خدمة بديلة يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الدستورية، بعيدا عن الحاالت التي ينص القانون على خالفه 
  فيها.

 
 : الخدمة التطوعية2الخيار 

قية طرق التجنيد في ]القوات العسكرية/المسلحة[ يتم تحديدها بالقانون. يؤسس القانون أيضا أمور التر 
 والحقوق وااللتزامات للعمالة العسكرية.

 
 األهلية للخدمة

. الكثير منها تتطلب بأن 601يمكن أن تؤسس دساتير ما بعد الصراع متطلبات أهلية للخدمة في القوات المسلحة
ة لحتسمح الدساتير للنساء بالخدمة في القوات المسقد ال تكون عمالة القوات المسلحة مواطنين. عالوة على ذلك، 

أو تعيين مسؤولين  انتخابفضال عن ذلك، بعض الدول تحظر  .602أو بطريقة أخر تجعل خدمتهن غير إلزامية
. يمكن 604أو تحظر على العمالة العسكرية من الترشح لمنصب ما، 603في القوات المسلحةمن الذين يخدمون 

 ت المسلحة.للدول أو تحظر أيضا على األفراد المدانين بجرائم حرب من المشاركة في القوا
                                              

اع "الذكور الذين يبلغون سن الثامنة عشرة يمكن أن يطلب منهم الخدمة في القوات المسلحة، في حراسة الحدود الفيدرالية، أو في منظمة الدف 601
 ع ذلك بعض الدساتير )ألبانيا مثال( ال تشتمل على متطلبات أهلية.(. وم1)أ()12المدني." القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة 

ا "ال يمكن أن تكون ]النساء[ ملزمات بأي حال من األحوال بأداء الخدمة التي تتضمن استخدام األسلحة." القانون األساسي لجمهورية ألماني 602
 (.4)أ()12االتحادية، المادة 

 تسمح لرجال الخدمة العسكرية من المشاركة في نفس الوقت في نشاط حزبي أو سياسي. دستور ألباني، ( من الدستور األلباني ال1)167المادة  603
من الدستور الليتواني ال تسمح أيضا لـ "]الجنود[ في خدمة عسكرية فعلية أو خدمة بديلة، وكذلك ضباط الدفاع  141(. المادة 1)167المادة 

لمعاد تجنيدهم والمسؤولين اآلخرين المأجورون  والذين لم يتقاعدوا إلى االحتياطي ال يمكنهم أن يكونوا الوطني، الشرطة والداخلية، ضباط الصف، ا
ذ جانب أعضاء في البرلمان، أو أعضاء في المجالس البلدية. ال يمكنهم تقلد منصب انتخابي أو تعييني في الخدمة المدنية للدولة، وال يمكنهم أخ



151 
 

 
 : األهلية للخدمةلغة عينة

 
 حصريا من مواطني ]الدولة[.أن تتكون القوات المسلحة يجب 

 
 األعضاء الحاليون للقوات المسلحة يجب عدم انتخابهم أو تعيينهم في مناصب عامة.

 
 ة.أعضاء القوات المسلحة يجب أن يحظر عليهم المشاركة في األحزاب السياسية أو المنظمات السياسي

 
 خيار: ال يطلب من النساء بموجب القانون أداء الخدمة في أي وحدة من القوات المسلحة.

 
 مرأة ألي اعتبار كان في أي خدمة تتضمن استعمال السالح.خيار: يجب عدم استخدام ال

 
 خيار: األفراد المدانون بجرائم حرب يجب حرمانهم من المشاركة في القوات المسلحة.

 
 القائد العام

يكون  .605ين العديد من دساتير ما بعد الصراع الرئيس أو رئيس الوزراء ليكون القائد العام للقوات المسلحةتع
يمكن أن يكون للقائد العام أيضا صالحية  .606للقائد العام عموما الحق في تعيين وفصل عمالة القوات المسلحة

طني النصح للقائد العام في مسائل بعض الدساتير تتضمن أحكاما بأن يقدم مجلس أمن و  .607إعالن الحرب
                                                                                                                                             

. مثل هذه األحكام تسمح للقوات المسلحة بالبقاء على الحياد 141والمنظمات السياسية." دستور ليتوانيا، المادة في نشاطات األحزاب السياسية 
 سياسيا.

مكنهم الترشح "القوات المسلحة العراقية وعمالتها، بما في ذلك العمالة العسكرية العاملة في وزارة الدفاع أو أي إدارات أو منظمات تابعة لها، ال ي 604
خابات منصب سياسي، القيام بحملة انتخابية لمرشحين، أو المشاركة في النشاطات األخرى المحظورة بموجب لوائح وزارة الدفاع. هذا الحظر النت

يشمل نشاطات العمالة المذكورة أعاله من التصرف بصفاتهم الشخصية أو المهنية، غير أنه ال يخرق حق هذه العمالة من إعطاء أصواتهم في 
 ()ج(.1)9بات". دستور العراق، المادة االنتخا

. انظر أيضا دستور أفغانستان، 9على سبيل المثال: في أذربيجان، رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة. دستور أذربيجان، المادة  605
 .111(؛ دستور اليمن، المادة 2112 )خاضع للمراجعة في سنة 43(؛ دستور السودان، المادة 1)153(؛ دستور جنوب السودان، 3)64المادة 

ا،المواد في ألبانيا، الرئيس كقائد عام للقوات المسلحة له حق تعيين وفصل قائد القوات المسلحة بناء على مقترح من رئيس الوزراء. دستور ألباني 606
 .342. في ماينمار، يعين الرئيس القائد العام. دستور ماينمار، المادة 169، 168

برام السالم. دستور كرواتيا، المادة في كرواتيا 607 . 111، رئيس الجمهورية، والذي هو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، يمكنه إعالن الحرب وا 
(؛ دستور 2112)خاضع للمراجعة في سنة 48؛ دستور تونس، المادة 43(؛ دستور السودان، المادة 4)64انظر أيضا دستور أفغانستان، المادة 

 (. 4)117ة تركيا، الماد
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العديد من الدساتير تنص على أن القائد العام يجب أن يبحث على موافقة رئيس الوزراء أو  .608األمن والدفاع
 .609الهيئة التشريعية للممارسة صالحيته في بعض الحاالت، السيما في مسألة إعالن الحرب

 
 : القائد العاملغة عينة

 
 س الوزراء[ الدولة القائد العام للقوات المسلحة.يجب أن يكون ]رئيس/رئي

 
 يكون للقائد العام صالحية تعيين وفصل عمالة القوات المسلحة.

 
 يكون للقائد العام صالحية إعالن الحرب بموافقة من ]الهيئة التشريعية[.

 
 يجب أن يتصرف القائد العام ]بموافقة/اعتماد[ ]رئيس الوزراء/الهيئة التشريعية[.

 
 ر: يجب أن يقدم مجلس األمن الوطني النصح إلى ]القائد العام[ حول مسائل األمن والدفاع الوطني.خيا
 

 حيادية القوات المسلحة
هذا يمكن أن يتعلق خصيصا بأوضاع ما بعد  .610تنص العديد من الدساتير على حيادية القوات المسلحة

أو أين يكون هناك تخوفات من إمكانية إقحام العسكر الصراع، والدول أين يلعب العسكر دورا معتبرا في الصراع، 
 في دعم أجندة سياسية معينة.

 
 : حيادية القوات المسلحةلغة عينة

 
 يجب أن تراعي القوات المسلحة الحيادية تجاه األمور السياسية.

                                              
 (. الدستور األلباني، مع ذلك، ال يتضمن متطلبات الختيار مجلس األمن الوطني.3)168انظر دستور ألبانيا، المادة  608
ور الدستور الباكستاني يعطي التحكم في والسيطرة على القوات المسلحة إلى الحكومة الفيدرالية، غير أنه يسمي الرئيس بالقائد األعلى. دست 609

(. في الجزائر، يمكن 4)64. في أفغانستان، يحتاج الرئيس موافقة الجمعية الوطنية إلعالن الحرب. دستور أفغانستان، المادة 243المادة  باكستان،
 للرئيس إعالن الحرب بموافقة من الهيئة التشريعية؛ ومع ذلك، فحالما يتم إعالن الحرب بطريقة صحيحة، يتم تعليق الدستور ويضطلع الرئيس

 .96-95الصالحيات. دستور الجزائر، المواد  بجميع
ادة "القوات المسلحة يجب أن تراعي الحيادية تجاه األمور السياسية ويجب أن تخضع إلى المراقبة المدنية والديمقراطية." دستور بولندا، الم 610
26(2.) 
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 يجب أن تكون القوات المسلحة غير متحزبة بشكل صارم؛ يجب أن ال يستفيد أعضاؤها بسبب أسلحتهم،

 مراكزهم أو وظائفهم من فرص التدخل في األمور السياسية.
 

 إعادة إدماج المليشيات
تؤكد  الدول التي بها حضور لميليشيا معتبرة يمكن أن تنص على إطار عملي لنزع السالح واإلدماج في الدستور.

 الخاصة باإلدماج.األحكام تعهد الدولة بإعادة إدماج المليشيات، بينما تترك للقانون تحديد اإلجراءات 
 

 : إعادة إدماج المليشياتلغة عينة
 

يجب أن تنص الدولة على إعادة إدماج كاملة للمليشيات المستقلة والمجموعات المسلحة كما هو مبين في 
 القانون.

 
الرسمي للثورة[ يجب أن يكونوا مؤهلين بالمشاركة في القوات المسلحة. في ]االسم مواطنو الدولة الذين شاركوا 

 إجراء وعملية العضوية في القوات المسلحة وفق هذا الحكم يجب مراقبتها بالقانون.
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 دور الدين في الحكومة: 03 فصلال

 
يحدث تغيير واسع في دول ما بعد الصراع فيما يتعلق بدور الدين في الحكومة. الدول التي تدرج الدين في 

ين. المقاربة التي تختارها دولة ما تعكس بشكل واسع مصالح دساتيرها غالبا ما تحدد مقاربات مختلفة لدوره في الد
 .611الدولة وتأخذ في الحسبان طبيعة الصراع السابق

 
( 2( تحديد ما إذا كان سيتم تعيين دين رسمي للدولة؛ )1دور الدين عن طريق: ) عادةتعالج دول ما بعد الصراع 

 ( النص على الحرية الدينية.3و)؛ 612اعتبار ما إذا كان سيتم استعمال الدين كمصدر للتشريع
 

 دين الدولة الرسمي
الرسمي للدولة الحماية من الدولة، وربما في العديد من الدول، تعين الدساتير الدين الرسمي للدولة. يتلقى الدين 

 يتم استعماله كمصدر للتشريع.
 

مان أن المواطنين من جميع على  الحرية الدينية لض عادةعالوة على تعيين دين الدولة الرسمي، تنص الدول 
 .613المعتقدات يمكنهم ممارسة طقوسهم الدينية بحرية

 
 : دين الدولة الرسميلغة عينة

 

                                              
(، متوفرة على الموقع 2118)1179ماري مراجعة القانون وليام اند  49ران هيرشل، التحدي النظري لصياغة الدستور في دول ما بعد الصراع،  611

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137893 يحلل هذا المصدر العديد من المعالجة الدستورية من قبل الدولة ،
 ت المرتكزة على الدين في عدة دول، ومختلف المقاربات لتضمين الدين في الدستور.للدين، الصراعا

 .1ارجع أيضا إلى مقطع الهوية الوطنية في الفصل  612
(، غير أنه يشمل أيضا حمايات تفصيلية لتضمين معتقدات 4ينشئ الدستور الدنمركي دين دولة ما ليكون مدعوما من قبل الدولة )المقطع  613

يقرر، "يجب أن يكون المواطنون مخولين بتشكيل جماعاتهم لعبادة اهلل بطريقة  67(. المقطع 67ألقليات في التعبد بحرية)المقطع أخرى وحق ا
يخصص بأن "ال أحد بسبب  71متماشية مع اعتقاداتهم، شريطة أنه الشيء يمس باألخالق الجيدة أو النظام العام يجب تعليمه أو فعله." المقطع 

له يجب أن يحرم من بلوغ كامل تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية، وال أن يتملص لهذه األسباب من االمتثال ألي واجب مدني مشترك." دينه أو أصو 
. ينص الدستور القطري على أن "قطر هي دولة عربية مستقلة، واإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي 71، 67دستور الدنمرك، المقطع 

لرئيس للتشريعات ... كامل الشعب متساو أمام القانون. يجب أن ال يكون هناك تمييز على حساب الجنس، األصل، اللغة أو الدين." المصدر ا
. "أوال: اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة وهي مصدر أساسي للتشريع. ثانيا: يضمن هذا الدستور الهوية اإلسالمية 35-1دستور قطر، المواد 

ب العراقي ويضمن كامل الحقوق والحريات الدينية لالعتقاد والممارسة الدينية لجميع األفراد مثل المسيحيين، اليزيديين، المندائيين، ألغلبية الشع
 .2الصابئة." الدستور العراقي، المادة 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137893
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137893
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 ]الدين[ هو الدين الرسمي للدولة.
 تجاه دعوة اهلل.إنه يستوفي الواجب تحمي الدولة ]الدين[؛ إنه ينظم الناس لعمل الخير وتجنب السيئ؛ 

 
 رية العبادة مضمونة.تحمي الدولة جميع األديان وح

 
ال أحد يجب أن يتابع أو يحرم من حقوقه على أساس الدين أو االعتقادات الدينية. الدولة هي الضامن لحرية 

 الدينية. ةالممارس
 

 ال وجود لدين رسمي للدولة
سكان  ايكون لهذه الدول غالب .614تقر العديد من الدساتير أهمية الدين، غير أنها ال تنشئ دينا رسميا للدولة

متغايرون بمجتمعات دينية متنوعة. يمكن أن تنص الدساتير على حمايات دينية شاملة، مع تشجيع قدرة جميع 
ببنود عدم تمييز تحمي الممارسة  عادةالحمايات الدينية الشاملة يتم استكمالها  . 615المواطنين على ممارسة دينهم

لصراع، يمكن للدول تجسيد إجراءات وقائية إضافية، بما في الحرة للدين. في البلدان أين الدين هو مصدر معتبر ل
 .616ذلك حظر األحزاب الدينية المرتكزة على الدين، لمنع تكرار الصراع

 
 : الدولة بدون دين رسميلغة عينة

 
 ال يمكن اإلقرار بأي دين للدولة.

 
 ال يمكن االعتراف بأي دين للدولة، والكنيسة والدولة ينبغي فصلهما.

                                              
( حرية الضمير 102تحترم وتمجد الدين. )( تقر ]الدولة[ بأن إجالل العبادة العامة يستحق هلل تعالى. يجب أن تحفظ اسمه بتوقير، ويجب أن 1") 614

(  302( تضمن الدولة عدم تمويل أي دين. )202واالمتهان والممارسة الحرة للدين هي، خضوعا للنظام العام واألخالق، مضمونة لكل مواطن. )
( يجب أن تحترم الدولة 1. ")44يرلندا، المادة يجب أن ال تفرض الدولة أي عوائق أو تمييز على أساس المهنة، االعتقاد أو الحالة الدينية." دستور أ

( ال يمكن لمؤسسات الدولة االنخراط في نشاطات دينية كما ال يمكن للكنسية االنخراط في نشاطات 2الكنيسة ويجب أن تحترم الكنيسة الدولة. )
يعترف االتحاد بالمركز الخاص للبوذية كمعتقد متبع من قبل . "9( العالقة بين الدولة والكنيسة منظمة بالقانون." دستور منغوليا، المادة 3سياسية. )

الدستور. يمكن أغلبية مواطني االتحاد. كما يعترف االتحاد بالمسيحية، اإلسالم، الهندوسية والروحانية كأديان متواجدة في االتحاد في يوم تفعيل هذا 
 .63-361ور ماينمار، المواد لالتحاد مساعدة وحماية األديان وهو يعترف بها إلى أبعد مدى." دست

( كل شخص 1. ")11"الدولة محايدة في مسائل االعتقاد والضمير، وأيضا، تضمن الحرية للتعبير عنها في الحياة العامة." دستور ألبانيا، المادة  615
ظهار مثل هذه ( كل شخص يجب أن يكون له حرية ممارس4يجب أن يكون له الحق في حرية التفكير، الضمير واالعتقاد.......) ة أي دين وا 

( جميع األديان يجب معاملتها على التساوي، والدين واالعتقاد الديني يجب 2( الدين والدولة منفصالن. )1؛ ")19الممارسة." دستور إريتريا، المادة 
 ؛ انظر أيضا دستور رواندا.8عدم استعماله ألغراض خالفية." دستور جنوب السودان، المادة 

 ()أ(.3)25؛ دستور جنوب السودان. 417()أ(؛ دستور ماينمار، المادة 2)91مثال، دستور كينيا، المادة على سبيل ال 616
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 موطنين يتمتعون بحرية الدين.جميع ال

 
حرين الضمير الديني ال يمكن المساس بها. التمتع بالحقوق المدنية والفردية ال تعتمد على القناعة الدينية 

 ألي فرد.
 

تحترم الدولة جميع األديان وحرية العبادة مضمونة. ال يمكن متابعة أي شخص أو نفي حقوقه على أساس 
 ة.الدين أو المعتقدات الديني

 الدولة هي الضامن لحرية الممارسة الدينية.
 

كل دين معروف هو حر وأشكال التعبد خاصته يجب ممارستها دون أي إعاقة من قبل الدولة وتحت حماية 
 القانون. ممارسة العبادة يجب ال تتعارض مع النظام العام أو تسيء إلى األخالق.

 
يكون هناك أي تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية، جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وسوف لن 

 االجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، الرأي أو الحالة االجتماعية.
 

 الدين كمصدر للتشريع
يمكن أن تنص الدساتير على أن قوانين البالد يجب أن تشتق كليا أو مصدريا من التشريع الديني. القرار المتعلق 

أساسي في المجتمعات اإلسالمية، حيث يمكن أن يحكم  كان سوف يتخذ الدين مصدرا للتشريع هو انشغال بما إذا
االقتصاد المصارف، األعمال أو التعاقد، والمسائل قانون الشريعة العديد من جوانب الحياة اليومية، السياسة، 

للتشريع، بعض الدول تحدد بأن الدين من بين دساتير ما بعد الصراع التي تجعل الدين مصدرا  .617االجتماعية
 .619بينما أخرى تعلن أن الدين هو المصدر المحتمل للتشريع ،618هو مصدر للتشريع

                                              
(، تحلل هذه 2118)1179وليام اند ماري مراجعة القانون  49انظر ران هيرتشل، التحدي النظري لصياغة الدستور في بلدان ما بعد الصراع،  617

 الشريعة في الحياة اليومية. المادة كيفية تطبيق مختلف الدول لقانون
"المملكة العربية السعودية هي دولة إسالمية عربية ذات سيادة واإلسالم هو دينها؛ كتاب اهلل وسنة نبيه، صلوات اهلل وسالمه عليه، هو  618

نين المالديف." دستور المالديف، . "دين دولة المالديف هو اإلسالم. اإلسالم يجب أن يكون أساسا لجميع قوا1دستورها." دستور السعودية المادة 
 .3. "الشريعة اإلسالمية هي مصدر جميع التشريعات." دستور اليمن، المادة 11المادة 

. "اإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس 2"الفقه اإلسالمي يجب أن يكون مصدر التشريع." دستور العراق، المادة  619
 .1طر، المادة للتشريعات." دستور ق
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 : الدين كمصدر للتشريعلغة عينة

 
 : الدين كمصدر واحد للتشريع0الخيار 

 ]الدين[ هو مصدر أساسي للتشريع. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.
 
 : الدين كمصدر للقانون2يار الخ

 ]الدين[ هو مصدر التشريع لحكم ]الدولة[. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.
 

 المرجعية الدينية: 3الخيار 
 ن أساسا للتشريع.ومبادئ ]الدين[ سوف تك

 
 حماية الحريات الدينية

مفيد تعديد خاص للحريات الدينية  ا بعد الصراع.حمايات الحريات الدينية في دساتير م عادةيعدد الصائغون 
بشكل خاص للدول عندما يكون الصراع مرتكزا على الدين، حيث أن يوضح تعهد الدولة باالعتراف بحقوق جميع 
المجموعات الدينية. عادة، مثل هذه الحمايات تشمل اإلجراءات الوقائية العامة، مثل حرية الدين والتعبير 

 621ييز على األسس الدينية.وحظر التم 620الديني
 

 : حماية الحريات الدينيةلغة عينة
 

 ينية والتعبير الدينيحماية الحرية الد

                                              
؛ دستور 27، 19، 16؛ دستور المالديف، المواد 45، 32؛ دستور كينيا، المواد 45-41(؛ دستور العراق، المواد 4)19دستور إريتريا، المادة  620

 .2؛ دستور أفغانستان، المادة 38، 23؛ دستور جنوب السودان، المواد 21؛ دستور باكستان، المادة 34ماينمار، المادة 
ال يمكن للدولة التمييز بشكل غير عادل مباشرة أو بشكل غير مباشر ضد أي أحد على أساس واحد أو أكثر، شامال العرق، الجنس،  (3") 621

اللغة  النوع، الحمل، الحالة الزوجية، األصل العرقي أو االجتماعي، اللون، التوجه الجنسي، العمر، العجز، الحق، الضمير، االعتقاد، الثقافة،
( ال يمكن ألي شخص التمييز بشكل غير عادل مباشرة أو بطريق غير مباشر ضد أي أحد على واحد أو أكثر من ا ألسس المتعلقة 4) والمولد.

( التمييز على واحد أو أكثر من األسس المدرجة في المقطع 5( التشريع الوطني يجب سنه لمنع أو حظر التمييز غير العادل. )3بالمقطع الفرعي )
، 14، 8. انظر أيضا دستور جنوب السودان، المواد 9هو غير عادل ما لم يتم تحديد بأن التمييز عادل." دستور جنوب أفريقيا، المادة ( 3الفرعي )

؛ دستور العراق، 24؛ دستور كينيا، المادة 348؛ دستور ماينمار، المادة 27، 26ـ 22-21؛ دستور باكستان، المواد 35؛ دستور قطر، المادة 25
 .14المادة 
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كل مواطن مخول بحرية التفكير، الضمير، والدين. حرية ممارسة دين أحدهم ومعتقداته ال يمكن أن تكون 
يقة متماشية مع قناعاتهم، بتشكيل تجمعاتهم لعبادة اهلل بطر يجب أن يكون المواطنون مخولين مشروطة. 

شريطة أن الشيء يمس األخالق الجيدة أو النظام العام يجب تعليمه أو فعله. تكون الدولة الضامن لحرية 
 الممارسة الدينية.

 
 حظر التمييز ضد األديان

متساوون أمام القانون، وسوف لن يكون هناك تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية،  جميع المواطنين
. التمتع بالحقوق المدنية الجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، الرأي، أو الحالة االجتماعيةا

 واالجتماعية ال يعتمد على المعتقدات الدينية للفرد.
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 العرفية القانونيةالنظم : 00 فصلال

 
يمكن تعريف  .622حةبعض دساتير دول ما بعد الصراع تعترف صراحة بالقانون العرفي كسلطة شرعية صحي

القانون العرفي بأنه الممارسات واألعراف التي تكون "مقبولة كمتطلبات قانونية ]و[ قواعد إلزامية للتصرف" من 
على خالف ذلك، بالنسبة لجهات قانون فيدرالية أو محلية لدولة ما، فإن القوانين . 623قبل مجموعة من الناس

 .624ل بها على مستوى المجموعةالعرفية هي المعلنة شفويا والمنشورة، ويعم
 

السلطات والمؤسسات السلطات والمؤسسات العرفية الخاصة مسؤولة عن إنشاء، تطبيق وتأييد القوانين العرفية. 
، أو المحاكم العرفية، تكون مسؤولة غالبا عن تعزيز القوانين العرفية. شيوخالعرفية، مثل الوجهاء، مجالس ال

ة أو شبه الرسمية المرتكزة على العرف والتي تزود منتديات حل نزاع غير عدائي األنظمة القانونية غير الرسمي
 625هي أيضا سمات مشتركة لألنظمة القانونية في عدة أنحاء من العالم.

 
الدول التي تجسد القوانين العرفية في المنظومة القانونية تقر بأن عمل ذلك يمكن أن يكون له فوائد على الدولة 

للدول كسب تأييد المواطنين الذين يعتمدون على الممارسات العرفية بإقرار حالة الممارسات  ككل. أوال، يمكن
ثانيا، األنظمة القانونية العرفية  626العرفية والمعتقدات كشيء حيوي وفعلي للمجموعات والمجتمعات المحلية.

مثل  627ة للمجتمعات المحلية.يمكنها أن تعمل بشكل فعال وغير مكلف، وأن تستفيد من المستويات العالية للثق

                                              
ب)ج(. القانون يشمل "أي عرف أو معاملة لها قوة القانون في 213"القانون يشمل أي عرف أو معاملة لها قوة القانون." دستور باكستان، المادة  622

 .2سنغافورة". دستور سنغافورة، المادة 
 (.2119، 9)الطبعة  443قاموس قانون السويد، المادة  623
نغ واي.، لي جي.، بانت آر.، هيريرا اتش.، موتا دي.، مونييه بي. وفيدافاثي أس.، حماية حقوق المجتمع كي. سويدرسكا، أرغومندو أي.، سو  624

، في األعراف والدساتير: اعتراف الدولة 2119-2115حول المعرفة التقليدية: مضامين القوانين والممارسات العرفية. النتائج والتوصيات األساسية 
 (.2111)كاترينا كساكيللي، طبعة  3بالقانون العرفي حول العالم 

 القانون العرفي هو أمر بارز بشكل خاص في أنحاء من أفريقيا، وأمريكا الالتينية. مات ستيفنز، رموز، أخطار ومنافع التفاعل بين الدولة 625
)المعهد األمريكي للسالم، جامعة  143هشة واألنظمة القضائية غير الحكومية، في العدالة العرفية والتعدد القانوني في مجتمعات ما بعد الصراع وال

 (.2119جورج واشنطن، حزمة مؤتمر المصرف العالمي، 
في ديفيد بيمونتيل، قاعدة إصالح القانون بدون إمبريالية ثقافية؟ دعم العدالة العرفية من خالل المراجعة المصاحبة في السودان الجنوبي،  626

)المعهد األمريكي للسالم، جامعة جورج واشنطن، حزمة مؤتمر المصرف  41عات ما بعد الصراع والهشة العدالة العرفية والتعدد القانوني في مجتم
 (.2119العالمي، 

في ديفيد بيمونتيل، قاعدة إصالح القانون بدون إمبريالية ثقافية؟ دعم العدالة العرفية من خالل المراجعة المصاحبة في السودان الجنوبي،  627
)المعهد األمريكي للسالم، جامعة جورج واشنطن، حزمة مؤتمر المصرف  41عدد القانوني في مجتمعات ما بعد الصراع والهشة العدالة العرفية والت

 (.2119العالمي، 
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هذه األنظمة لها أيضا ميزات الطوعية والمرجعية بدال من الخصومة، وتشدد على المصالحة لتشجيع التماسك 
 مجتمع ما، وتحقق تعزيز فرض القانون من خالل الضغط االجتماعي بدال من اإلكراه.االجتماعي ضمن 

 
ة رسمية ونظام عرفي غير رسمي يمكن أن يسبب أيضا صعوبات، ومع ذلك، فإن التواجد المتزامن لمنظومة قانوني

القوانين والممارسات العرفية الجوهرية ال يمكنها موافقة بعض  628بما في ذلك تضاربات القانون والنزاعات الفقهية.
بشكل خاص، يمكن أن تكون ممارسات القانون  629المعايير القانونية الدنيا، السيما في حماية حقوق اإلنسان.

العرفي مجحفة بحقوق النساء، حيث أنها يمكن أن تثبط المرأة عن البحث عن إنصاف قانوني للضيم المرتكب في 
 630عائلتها، بما في ذلك العنف المعتمد على الجنس واالغتصاب الزوجي.

 
ع الدول التي تعترف بالقانون العرفي تجسده بشكل نموذجي في الدستور، وتجسد السلطات التقليدية في الفر 

 التنفيذي للحكومة، و/أو يمكنها إنشاء محاكم خاصة لسماع القضايا المعنية بالقانون العرفي.
 

 االعتراف بالقانون العرفي
الدولة التي تعترف بالقانون العرفي في دستورها يمكنها اعتبار أخذ واحدة من المقاربات المشتركة الثالث. يمكنها: 

( االعتراف بمناطق قانونية خاصة حيث القانون 2هرمية القانونية للدولة؛ )( إقرار القانون العرفي كجزء من ال1)
 ( اإلقرار عموما بالممارسات التقليدية والعرفية.3العرفي نافذ؛ أو )

 
 القانون العرفي كجزء من الهرمية القانونية للدولة

اد تضاربات القانون بين تشريعات الدول المعترفة بالقانون العرفي في الدستور يمكنها إنشاء هرمية قانونية إلبع
الدولة والقوانين العرفية. العديد من الدول التي تعترف بالقانون العرفي تدرج نصا دستوريا يحدد بأن القانون العرفي 

تزود دول أخرى تفاصيل أكثر عن طريق النص بأن  631نافذ إلى المدى الذي ال يتعارض فيه مع الدستور.

                                              
ليشتي، في األنظمة القضائية التقليدية وغير الرسمية -سينكلير دينن، األنظمة القضائية التقليدية في المحيط الهادي، إندونيسيا، تيمور 628
 .3(، PNG  ،2111ليونيسيف )ا

د القانوني جيزال كورادي، ترويج حقوق اإلنسان في سيراليون ما بعد الصراع: التعامل مع التعددية في العدالة العرفية، في العدالة العرفية والتعد 629
 (.2119مصرف العالمي، )المعهد األمريكي للسالم، جامعة جورج واشنطن، حزمة مؤتمر ال 115في مجتمعات ما بعد الصراع والهشة 

)مركز اإلنصاف الناميبي، مكتبة  1أوليفر سي. روبيل، حقوق النساء والقانون العرفي في ناميبيا: صراع بين الحقوق اإلنسانية والثقافية؟،  630
 (.2111أفريقيا الجنوبية، 

إلى مدى مثل هذا التعارض، وأي فعل أو إغفال  "أي قانون، بما في ذلك القانون العرفي، يكون غير متماش مع هذا الدستور يكون الغيا 631
(. "أي قانون، أو عرف أو معاملة لها قوة القانون، بقدر ما تكون متعارضة 4)2بالمخالفة لهذا الدستور هو أمر غير صحيح." دستور كينيا، المادة 

. "خضوعا ألحكام هذا 8دستور باكستان، المادة مع الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل، يجب أن تكون الغية إلى مدى مثل هذا التعارض." 
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القوانين التشريعية، والقانون المشترك يهيمن على القوانين العرفية متى ما تعارضت هذه  الدستور، قرارات البرلمان،
بشكل بديل، بعض الدساتير تنص صراحة على أن القوانين العرفية يمكن إلغاؤها أو تعديلها  632القوانين.

األعراف عالوة على ذلك، فإنه يمكن للدول أيضا تجسيد نص دستوري يعلن صراحة بأن  633بالتشريعات.
 634والممارسات التي ال تتوافق مع المعايير القانونية الدنيا لحقوق اإلنسان هي باطلة.

                                                                                                                                             
قانون  الدستور، فإن مبادئ القانون العرفي السوازيالندي )القانون والعرف السوازيالندي( معترف به بهذا ومتبنى ويجب تطبيقه وتعزيزه كجزء من

 (. 2)252سوازيالند." دستور سوازيالند، المادة 
جراءاتها الخاصة شريطة "سلطات الشعوب األصلية )الهندية( يم 632 كنها ممارسة وظائفها الفقهية ضمن نطاقها القضائي اإلقليمي طبقا لقوانينها وا 

أن ال تتعارض مع الدستور وقوانين الجمهورية. سوف يؤسس القانون أشكال التنسيق لهذا السلطان القضائي الخاص مع المنظومة القضائية 
يجب أن تعترف الدولة وتقيم المعايير واألعراف لتيمور الشرقية التي ال تتعارض مع الدستور وال مع أي . "246الوطنية." دستور كولومبيا، المادة 

( قوانين غانا يجب أن تشتمل على )أ( هذا الدستور؛ )ب( 1(. ")4)2تشريعات تتعامل خصيصا مع القانون العرفي." دستور تيمور الشرقية، المادة 
مان المؤسس بموجب هذا الدستور؛ )ج( أي أوامر، قواعد، لوائح صادرة من قبل أي شخص أو سلطة لها التشريع المسن من قبل سلطة البرل

( القانون العام لغانا يجب أن يشتمل على قواعد القانون 2صالحية ممنوحة بموجب هذا الدستور؛ )د( القانون المتواجد؛ و)ه( القانون العام. )
عد المعروفة عموما بتعاليم اإلنصاف وقواعد القانون العرفي شامال تلك المحددة من قبل المحكمة العليا المعروفة عموما بالقانون العام، والقوا

 ( ألغراض هذه المادة "القانون العرفي" تعني قواعد القانون التي تكون نافذة بالعرف على مجتمعات معينة في غانا." دستور غانا، المادة3للقضاء. )
ي والقانون العام لناميبيا النافذة بتاريخ االستقالل يجب أن تبقى سارية إلى المدى الذي ال يتعارض فيه مثل هذا القانون . "كل من القانون العرف11

(. "قوانين سيراليون يجب أن تشتمل على أ. هذا الدستور؛ 1)66العرفي أو العام مع الدستور أو مع أي قانون تشريعي آخر." دستور ناميبيا، المادة 
نين المصاغة من قبل أو وفق سلطة البرلمان كما هي مؤسسة بموجب هذا الدستور؛ ج. أي أوامر، لوائح أو أدوات تشريعية أخرى معمولة ب. القوا

من قبل شخص أو هيئة تبعا لصحية ممنوحة بهذا الشأن بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر؛ د. القانون المتواجد؛ و ه. القانون 
لقانون العرفي لسيراليون يجب أن يشتمل على قواعد القانون المعروفة عموما بالقانون العام، قواعد القانون المعروفة عموما بتعاليم ( ا2العرفي. )

ي ( ألغراض هذا المقطع، فإن عبارة "القانون العرفي" تعن3اإلنصاف، وقواعد القانون العرفي بما في تلك المحددة من قبل المحكمة العليا للقضاء. )
. "يجب أن تطبق المحاكم القانون العرفي 171قواعد القانون التي تكون نافذة بالعرف على مجتمعات خاصة في سيراليون." دستور سيراليون، المادة 

"السلطات (. 3)211عندما يكون هذا القانون نافذا، خضوعا للدستور وأي تشريع يتعامل خصيصا مع القانون العرفي." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
الشرعية للسكان األصليين يجب ن يكون لها صالحية التطبيق ضمن مستويات االختصاص اإلقليمي خاصتها إلدارة العدالة بناء على تقاليدها 

جراءاتها الخاصة، شريطة أن ال يتعارض ذلك مع هذا الدستور، القانون والنظام ا لعام. طريقة الموروثة والمؤثرة في أعضائها فقط، طبقا لقواعدها وا 
. في دستور فرنسا، القانون 261تنسيق مثل هذا االختصاص الخاص مع المنظومة القضائية الوطنية يجب تحديه بالقانون." دستور فنزويال، المادة 

. انظر أيضا دستور 77 العرفي المتعلق بالمنظومة االنتخابية، االستخدام، والحالة الشخصية معترف به في كاليدونيا الجديدة. دستور فرنسا، المادة
 ز.371أ، 371الهند، المواد 

 (.2)66"أي جزء من ... القانون العرفي يمكن إلغاؤه أو تعديله بقرار من البرلمان." دستور ناميبيا، المادة  633
ظورة." دستور على سبيل المثال، النص على أن "األعراف والممارسات التي تضطهد أو تسبب الضرر الجسدي أو الذهني على النساء مح 634

. 161. "تلك األعراف المتعارضة مع النظام العام أو تلك التي تروج لعدم التساوي بين المواطنين محظورة." دستور تشاد، المادة 35أثيوبيا، المادة 
(. 2)26غانا، المادة  "جميع الممارسات العرفية التي تحط من قيمة اإلنسان أو تسبب إصابات جسدية أو ذهنية لبشرية شخص ما محظورة." دستور

)و(. "سلطات 6"التمييز الجنسي في القانون، األعراف والممارسات المتعلقة باألرض وملكية األرض يجب استبعادها." دستور كينيا، المادة 
قانون العرفي، شريطة المجتمعات القروية واألصلية، معا مع دوريات الفالحين، يجب أن تمارس الوظائف القضائية على المستوى اإلقليمي طبقا لل

ية عدم خرقهم للحقوق األساسية للفرد. ينص القانون على طريقة التنسيق لمثل هذه السلطان القضائي مع محكمة عدالة السالم والمحاكم القضائ
 .149األخرى." دستور بيرو، المادة 
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 : هرمية القوانينلغة عينة

 
 القانون العرفي باطل إذا ما تعارض مع القوانين األخرى

لى مدى ا الدستور أو قانون تشريعي يكون باطال إذأي قانون، شامال القانون العرفي، والذي يتعارض مع ه
 مثل هذا التعارض.

 
هذا الدستور أو أي هذه القوانين والممارسات مع القوانين والممارسات العرفية صحيحة طالما لم تتعارض 

 قانون تشريعي.
 

 القانون العرفي باطل إذا ما ناقض حقوق اإلنسان
 األعراف والممارسات التي تخرق الحقوق األساسية للفرد باطلة.

 
 نواع خاصة من القوانين العرفيةاالعتراف الخاص بأ

بدال من االعتراف بالقانون العرفي عموما، يمكن للدول أن تدرج نصوصا دستورية تقر بصالحية القوانين العرفية 
ة وقضاء النزاعات سر هذه المجاالت تشمل خصيصا قانون األ حسبما هي مطبقة في مجاالت خاصة من القانون.

األنظمة العرفية للقانون الشخصي واألسري، غير أنها تحد بباالعتراف  تسمح العديد من الدول .635يةسر األ
 636االعتراف بتلك القوانين التي تتماشى مع الدستور.

 
 : االعتراف بأنواع خاصة من القواعد العرفيةلغة عينة

 
 االعتراف بحقوق األرض التقليدية

المواطنين المالكين لألرض وفق حيازة يجب أن يتم امتالك األرض طبقا لنظام حيازة األرض العرفي. جميع 
 يمكنهم طلب شهادات ملكية بالطريقة المنصوص عليها قانونا. عرفية

                                              
( يجب أن 6قران المعقود وفق أنظمة قانون ديني أو عرفي. )( طبقا لألحكام المراد تخصيصها بالقانون، يمكن سن قانون يقر االعتراف بال4") 635

ع." دستور ال يمنع هذا الدستور الفصل في النزعات المتعلقة بالقوانين الشخصية واألسرية طبقا للقوانين الدينية أو العرفية، بموافقة طرفي النزا
 .34إثيوبيا، المادة 

( بعقود الزواج المبرمة وفق أي تقاليد، أو منظومة قانون ديني، شخصي 1التشريع االعتراف )دستور جنوب أفريقيا على سبيل المثال، "ال يمنع  636
( أنظمة القانون الشخصي واألسري وفق أي تقاليد، أو متمسك بها من قبل أشخاص يمارسون دينا خاصا." مثل هذا االعتراف 2أو أسري؛ أو )

 (.3)15ى من الدستور." دستور جنوب أفريقيا، المادة يجب أن يكون "متماشيا مع هذا المقطع واألحكام األخر 
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 االعتراف بقانون األسرة العرفي

 القوانين المعترفة بعقود الزواج المبرمة وفق أي تقاليد، أو نظام قانون ديني، شخصي أو أسري مسموح بها.
 

 قليدية والعرفيةاالعتراف العام بالممارسات الت
بعض دساتير الدول تعترف صراحة بالممارسات التقليدية والعرفية. غالبا ما تعترف هذه الدساتير صراحة بحق 

المشاركة كليا في الحياة السياسية، االجتماعية االقتصادية والثقافية للدولة طبقا لكل من بعض المجموعات في 
العتراف العام بالحقوق والحريات التقليدية هو ميزة بارزة بشكل خاص هذا ا 637قوانين الدولة والممارسات العرفية.

بشكل بديل، يمكن أن تعرف الدول العادات والتقاليد  638في دساتير الدول التي بها تكتالت سكانية هندية كبيرة.
 639لبعض المجتمعات كمصادر تشريع.

 
 : االعتراف العام بالممارسات التقليدية والعرفيةلغة عينة

 
 تراف العام بالقانون العرفياالع

شكل الحياة، العادات، التقاليد، أشكال التنظيم االجتماعي  تعترف الدولة، تحترم وتشجع ]المجموعة المعينة[
 ]وآلية حل النزاعات[ ]للمجموعة المعينة[.

 
لتي تتمتع الضمانات الدستورية وقوانين الدولة يجب عدم فهمها بأنها تلغي أو تنتقص من الحقوق والحريات ا

 بها ]المجتمعات[.
 

 القانون العرفي كمصدر لقانون الدولة
 مصادر التشريع يجب أن تشمل العادات، التقاليد والممارسات العرفية لـ ]الشعب/المجتمعات[.

                                              
على سبيل المثال، ينص دستور باراغواي على أن "حق الشعوب األصلية "حق الشعوب الهندية في المشاركة في الحياة السياسية، االجتماعية  637

. "جواتيماال تتكون من 65ون بهذا." دستور باراغواي، المادة االقتصادية والثقافية للبالد مع ممارساتهم العرفية، الدستور، والقوانين الوطنية، مضم
مجموعات عرقية متنوعة من بينهما مجموعات أصلية منحدرة من المايا. تعترف الدولة، تحترم وتشجع شكل حياتهم، عاداتهم، تقاليدهم أشكال 

 .66ور جواتيماال، المادة التنظيم االجتماعي لهم، الزي الهندي للرجال والنساء، ولغاتهم، ولهجاتهم." دست
تعود هذه الحالة في كندا، حيث لضمانات الدستورية "يجب عدم فهمها بأنها تلغي أو تنتقص من البدائية، المعاهدة أو الحقوق أو الحريات التي  638

 .35، 25إلى الشعوب البدائية لكندا." دستور كندا، المواد 
)أ( هذا الدستور؛ )ب( القانون المكتوب؛ )ج( العادات والتقاليد للشعب؛ )د( إرادة الشعب؛  "مصادر التشريع في جنوب السودان يجب أن تكون 639

 )الدستور االنتقالي لجنوب السودان(. 5)ه( أي مصدر آخر ذا عالقة." دستور جنوب السودان، المادة 
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 تجسيد السلطات العرفية في الهيئة التنفيذية

دستورها. يمكن للدول أيضا منح دستوريا يمكن لدولة ما بعد الصراع االعتراف بالسلطات والمؤسسات العرفية في 
 سلطة إلى جهات حل النزاع العرفية.

 
يمكن لدول ما بعد الصراع االعتراف رسميا بسلطة القادة العرفيين. عدد من الدول تعترف بشكل واسع بدول القادة 

 640عرفية المؤسسة.، الذين يتمتعون بسلطة على أساس القوانين والمعامالت الالشيوخالعرفيين، مثل الوجهاء و 
 641بعض الدول تعين مناطق خاصة ليتم حكمها بالسلطات العرفية أو السماح بوجود جهات ذاتية الحكم.

 
العديد من الدساتير المعترفة بالقوانين العرفية تشتمل أيضا على أحكام تفوض ترتيبات مؤسساتية خاصة تحتوي 

رف بالمؤسسات العرفية وتمنح هذه المؤسسات السلطان السلطات العرفية. يمكن لدساتير ما بعد الصراع أن تعت
القضائي على الشؤون العرفية، وهذا يتطلب أن يتشاور صناع القرار مع السلطات العرفية في بعض الحاالت، أو 

بشكل بديل، يمكن أن تنص الدول على إنشاء لجان  642أن يضمنوا بأن أعضاء الدولة يعترفون بهذه المؤسسات.
تتكون من أعضاء من المجتمعات التقليدية، والتي يكون هدفها التشاور مع الهيئة التنفيذية استشارية خاصة 

  643وصناع القرار البرلماني حول األمور ذات العالقة.

                                              
ة، هي مضمونة بهذا. ال يكون للبرلمان صالحية سن أي "مؤسسة الزعامة، مع مجالسها التقليدية كما هي مؤسسة وفق القانون والمعاملة العرفي 640

قانون يمكن بأي طريقة أن ينتقص أو يحط من شرف وكرامة مؤسسة الزعامة." "البيت الوطني للزعماء يجب أن يكون سلطان قضائي استئنافي في 
)أ(. 273()أ(، 1)271منطقة ما." دستور غانا، المواد أي قضية أو أمر يؤثر على الزعامة والذي تم تحديدها من قبل البيت اإلقليمي للزعماء في 
( سلطة تقليدية تراعي نظام ما للقانون العرفي يمكن 2"تأسيس، حالة ودور القيادة التقليدية، طبقا للقانون العرفي، معترف بها، خضوعا للدستور. )

فا لـ، تلك التشريعات أو األعراف." دستور جنوب أفريقيا، المادة أن تعمل خضوعا ألي تشريعات وأعراف نافذة، والتي تشمل تعديالت في، أو استئنا
(. "مؤسسة الزعامة كما هي مبينة بالقانون والمعاملة العرفية وعدم إلغائهما بالتشريع مضمون ومصون بهذا." دستور سيراليون، المادة 2()1)211
72(1.) 
مين في قرية ما أو جمعية طوعية من المقيمين لعدة قرى في مجتمع  قرية واحد، مقي -"الحكم الذاتي المحلي يجب أن يكون حقا لمجتمع إقليمي 641

ألغراض تجتمع سكني مستقل بالنسبة لمسائل األسلوب المحلي في التقيد بدستور وقوانين أوكرانيا."  –أو مقيمين لتجمع سكني ما، ولمدينة ما 
تخاب والترشح النتخابات سلطات الدولة ولجهات الحكم الذاتي المحلي طبقا لإلجراءات . "يكون للمواطنين حق: ... االن141دستور أوكرانيا، المادة 

 .246. انظر أيضا دستور باكستان، المادة 52المبينة في الدستور الحالي وفي القانون." دستور قيرغيرزستان، المادة 
إلعالن ما( يكن في رأي الشخص الرئيس، فيما لو تم سنها،  ( "يجب على الجمعية العمومية عدم الشروع في أي إعالن )شامال أي تعديل2") 642

ة أو سيغير من أي أحكام لهذا الدستور أو يؤثر على )أ( تعيين، االعتراف بـ، إزالة صالحيات الوجهاء، نوابهم أو الزعماء؛ )ب( تنظيم، صالحي
( قد تم 1العرفي؛ أو )د( التنظيم القبلي أو الملكية القبلية، ما لم يكن ) إدارة المحاكم العرفية؛ )ج( القانون العرفي، أو التأكد من أو تدوين القانون

يوما قد انقضت من تاريخ إحالة نسخة اإلعالن إلى  31( فترة 2إرسال نسخة من اإلعالن إلى بيت الزعماء بعد طرحه على الجمعية العمومية؛ و)
 .88بيت الزعماء." دستور بوتسوانا، المادة 

إنشاء جهة للتشاور مع الرئيس حول السياسات المؤثرة على المجتمعات األصلية، وتكون أغلبية أعضائها من مثل هذه "يمكن للمؤتمر  643
 (.2)16المجتمعات." دستور الفيليبين، المادة 



165 
 

يمكن أن تخول هذه المؤسسات، على سبيل  644بسلطة جهات حل النزاع العرفية. يمكن أن يعترف دستور دولة ما
طات الدولة لمنح إعفاءات من الجزاءات والعقوبات التشريعية في بعض المثال، بتقديم التماس إلى سل

 646هذه الكيانات الالمركزية تمنح أحيانا نطاقا عريضا في استخدام السلطة التقليدية على مجتمعاتها. 645الحاالت.
 647المجموعات األصلية في الدول تمنح أحيانا حتى حقوقا أكبر فيما يتعلق بالتنظيم المستقل.

 
 : تجسيد السلطات التقليدية في الهيئة التنفيذيةنةلغة عي

 
 : االعتراف بالسلطات/الزعامات التقليدية0الخيار

مضمونة بهذا طبقا للقانون والمعاملة العرفية وهي مسؤولة عن تطبيق  [/بيت الزعماءمؤسسة ]مجلس الشيوخ
 ل األمور ذات الصلة.القوانين العرفية والتشاور مع الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية حو

 
 : االعتراف بالسلطات والمؤسسات التقليدية2الخيار

 ]حالة/دور[ مؤسسات ]السلطة العرفية[ ]معترف بها/مضمونة[ طبقا للقوانين العرفية خضوعا للدستور.
 

 العرفي النظام القضائيالقانون و 
قانون العرفي في دولة تعترف بهذا النوع يمكن أن تكون المحاكم الخاصة ضرورية للقضاء في الحاالت المتعلقة بال

من القانون. تدرج دولة ما حكما دستوريا يؤسس محاكم متخصصة والتي تتناول فقط القضايا المتعلقة بالقانون 
 العرفي أو يفوض محاكم الدولة بنظر القضايا التي تتعلق بالقانون العرفي.

 

                                              
ات من جميع والتي يتم استدعاؤها في "األزمات والصراع CPFتنص مدغشقر على مؤسسة حل نزاع معينة، دائرة الحفاظ على فيهافانانا  644

. بالنسبة 2األنواع التي يمكن أن تؤثر على فضائل وقيم األسالف ضمن المدغشقريين بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية." دستور مدغشقر، المادة 
على البرلمان  (. "يجبIUNC, 2011للنسخة اإلنجليزية: كاترينا كلوسكللي، العادات والدساتير: اعتراف الدولة بالقانون العرفي حول العالم )
 (.1)186صياغة أحكام لتطبيق القوانين العرفية وفض النزاع طبقا لعمليات الفيجية التقليدية." دستور فيجي، المادة 

 .2هذه على وجه الخصوص الحالة عندما يؤثر االعتداء ذو العالقة بشكل مالحظ على ويهدد المجتمع األصلي. انظر دستور مدغشقر، المادة 645
نية." المثال، يمكن أن تخول بالتمتع بـ "الحرية اإلدارية واالستقاللية التسييرية فيما يتعلق بمواردها االقتصادية، البشرية، المالية والفعلى سبيل  646

 .3دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، المادة 
في تنظيمها ..... وكذلك في النواحي االقتصادية واإلدارية "المجتمعات الريفية واألصلية لها وجود قانوني وتتمتع بحالة قانونية. إنها مستقلة  647

 .89ضمن اإلطار المنصوص عليه بموجب القانون." دستور بيرو، المادة 
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على  648لقضايا المتعلقة بتطبيق القانون العرفي.بعض الدساتير تؤسس محاكم عرفية متخصصة والتي تنظر ا
سبيل المثال، يمكن أن تسمح دولة ما للمحاكم العرفية باالستئناف لممارسة السلطان القضائي في اإلجراءات 

خيار آخر هو تضمين شرط دستوري يتطلب التأسيس القانوني  649المدنية التي تتعامل مع مسائل القانون العرفي.
 650والتي تؤول ألن تكون تابعة لمحاكم الدولة ويمكن حد مجالها. للمحاكم العرفية،

 
يمكن أن يفوض دستور دولة ما محاكم دولته لتطبيق كال من القوانين التشريعية والعرفية تبعا بشكل بديل، 

تنص بعض الدساتير على أن القوانين التي تديرها المحاكم  651لموضوع األمر أو لألطراف المتورطة في النزاع.
أخيرا، فإن عدد الدول األخرى التي ال تؤسس محاكم عرفية  652أخذ رسميا القانون العرفي المقبول في اعتبارها.ت

 653خاصة تدرج أحكاما وقائية تتطلب من المحاكم الرسمية التقيد بالقواعد العرفية المحلية.
 

                                              
(. 5)78"المحاكم الدينية والعرفية ....يجب أن تكون منظمة على أساس االعتراف الممنوح لها بموجب هذا الدستور." دستور إثيوبيا، المادة  648

واطنين ممارسة المشاركة الشعبية في إدارة العدالة من خالل مؤسسات المحاكم العامة والعرفية ومنظومات هيئة المحلفين والقاضي." "يمكن للم
 .125دستور غانا، المادة 

شرا 649 في في اإلجراءات "هذا يجب أن يكون ألي دولة تتطلب ذلك محكمة استئناف عرفية لتلك الدولة ]التي[ يجب أن يكون لها قضاء استئنافي وا 
. "سلطات المجتمعات، الشعوب واألمم األصلية يجب أن تؤدي 282، 281المدنية المرتبطة بمسائل القانون العرفي." دستور نيجريا، المواد، 

القرار من قبل،  واجباتها القضائية، على أساس تقاليدها السلفية ونظامها القانوني الخاص، ضمن أقاليمها الخاصة، مع ضمانة للمشاركة، وصناعة
جراءاتها الخاصة لتسوية النزاعات الداخلية، طالما كانت متماشية مع الدستور وحقوق اإلنسان  الموثقة النساء. يجب أن تطبق السلطات معاييرها وا 

امة. هذه القرارات يجب أن في األدوات الدولية. يجب أن تضمن الدولة بأن قرارات السلطان القضائي األصلي يتم مراعاته بالمؤسسات والسلطات الع
دور، تخضع للمراقبة من حيث دستوريتها. يجب أن يؤسس القانون اآلليات للتنسيق والتعاون بين القضاء األصلي والقضاء النظامي." دستور اإلكوا

محلفين، بالطريقة وفيما يتعلق . "يمكن أن يضطلع المواطنون بمهام شعبية ويأخذون جانبا من إدارة العدالة من خالل مؤسسة هيئة ال171المادة 
 .125بتلك المحاكم الجنائية حسبما يتم تحديدها بموجب القانون، وكذلك األمر في المحاكم العرفية والتقليدية." دستور إسبانيا، المادة 

القضائي لمثل هذه المحاكم  "يمكن للبرلمان عمل شرط للمحاكم التقليدية أو المحلية المرؤوسة من قبل أشخاص أو زعماء: شريطة أن النطاق 650
برلمان." يجب أن يكون محدودا حصريا بالقضايا المدنية في القانون العرفي وبعض انتهاكات القانون العام والتشريعية الصغيرة المبينة في قرار ال

 (.4)121. دستور سيراليون، المادة (. في سيراليون، "المحاكم الدنيا والتقليدية" يمكن تأسيسها بموجب القانون3)111دستور ماالوي، المادة 
. انظر 65 "يجب أن تطبق المحاكم كال من القوانين التشريعية والعرفية طبقا للمعايير المحددة من قبل الهيئة التشريعية." دستور ليبيريا، المادة 651

 ب.213أيضا دستور باكستان، المادة 
نون العرفي، فإن كل محكمة، مجلس قضاء،منتدى أو جهة يجب أن تروج لـ وأن تكون "عند تفسير تشريع ما، وعند تطوير القانون العام والقا 652

 (.2)3604موجهة بروح وأغراض هذا الفصل." دستور زيمبابوي، ا لمقطع 
زيا." دستور "قرارات المحكمة يجب أن تتماشى مع هذا الدستور، األعراف والتقاليد الميكرونيزية، والمحافظة االجتماعية والجغرافية لميكروني 653

 (.11)11ميكرونيزيا، المادة 
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 : القانون والنظام القضائي العرفيلغة عينة

 
 المحاكم العرفية

 رفية/التقليدية[ يجب أن تكون ]منظمة[ بموجب الدستور.المحاكم ]الع
 

يمكن أن تمارس المحاكم ]العرفية/التقليدية[ السلطان القضائي على القضايا المدنية المرتبطة بالقانون العرفي، 
 ملكية األراضي، والنزاعات الزوجية، ....الخ.

 
 القوانين العرفية المطبقة على محاكم الدولة

بها وتعزيزها من قبل ]جميع[ المحاكم باستثناء في الحاالت التي يجب االعتراف فية/التقليدية[ القوانين ]العر 
 تتعارض فيها هذه القوانين مع الدستور، القوانين التشريعية، أو المصلحة العامة.
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 حماية وتنظيم الموارد الطبيعية: 15 فصلال

 
إذا ما تم معالجة  654ستورية لحماية وتنظيم موارد الدولة. الدول بموارد طبيعية معتبرة يمكن أن تدرج أحكاما د

( يعرف ملكية 1الموارد الطبيعية في دستور دولة ما، فإنه يمكن أن يكون من المنصوح به بالنسبة للدستور أن: )
( يحدد األطراف مع السلطات والمسؤولية على 3( يصف تخصيص العائد من الموارد؛ و)2الموارد الطبيعية؛ )

 رد.الموا
 

 ملكية الموارد الطبيعية
. تستعمل الدولة ترتيبات مختلفة لتحديد ملكية الموارد الطبيعية والحقوق الحاضرة الستخراج وتطوير هذه الموارد

ومع ذلك، فإن كل مقاربة دولة هي فريدة،  655تحل العديد من الدول مسألة ملكية الموارد الطبيعية في الدستور.
( ملكية 3و) 657( ملكية إقليمية،2) 656( ملكية الدولة،1)ل موسع إلى ثالثة فئاتيمكن تصنيف الترتيبات بشك

  658مشاطرة.
 

 ملكية الدولة
ملكية الدولة مراقبة الموارد الطبيعية إلى حكومة الدولة. من بين الدول المنتجة للنفط، أغلبية واسعة تحتفظ  تمنح

لصراع بحكومات عالية المركزية، تشجع ملكية الدولة بالنسبة لدول ما بعد ا 659بملكية الدولة لمواردها النفطية.
 660بالدستور. عادةاإلدارة الفعالة والحكومة للموارد الطبيعية. ملكية الدولة للموارد الطبيعية محمية 

                                              
)أكتوبر  CHD ،7نيكوالس هايسم وسين كاين، التفاوض على الموارد الطبيعية للسالم: ملكية، مراقبة وتقاسم الثروة، مركز الحوار اإلنساني  654

 . http://fr.hdcentre.org/files/Natural%20crc%20final.pdf(، متوفر على الموقع: 2119
إلمارات على سبيل المثال، روسيا، النرويج، فنزويال، إندونيسيا، الجزائر، أنجوال، تشاد، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية، ا 655

ا تتعلق بحيادية الموارد الطبيعية في دساتيرها. "األرض والموارد الطبيعية يمكن أن العربية المتحدة، أفغانستان، ماينمار واليمن كلها تدرج أحكام
 .9تكون في ملكية خاصة، الدولة وأشكال أخرى من الملكية." دستور روسيا، لمادة 

 دة، أفغانستان واليمن.الجزائر، أنجوال، تشاد، العراق، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية، اإلمارات العربية المتح 656
لك اإلمارة. على سبيل المثال، الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة. "الموارد والثروات الطبيعية في كل إمارة يجب اعتبارها ملكا عاما لت 657

ة االقتصاد الوطني." دستور اإلمارات يجب أن يكون المجتمع مسؤوال عن الحماية واالستغالل الجيد لمثل هذه الموارد والثروات الطبيعية لمنفع
 .23العربية المتحدة، المادة 

على سبيل المثال، كندا، العراق وباكستان. ينص الدستور العراقي على أن "النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي في جميع المناطق  658
 .111والمقاطعات." دستور العراق، المادة 

 وال، تشاد، العراق، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية واليمن.على سبيل المثال، الجزائر، أنج 659
اجم والموارد على سبيل المثال، الجزائر، أنجوال، البرازيل، تشاد، العراق، إيران، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية واليمن. "المن 660

ب أن تكون ملكا للدولة. الحماية، اإلدارة واالستغالل الجيد للممتلكات العامة وكذلك للمواد الطبيعية األخرى تحت األرض وكذلك اآلثار التاريخية يج

http://fr.hdcentre.org/files/Natural%20crc%20final.pdf
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 : الملكية الوطنيةلغة عينة
 

]مقاطعات[ دولة ]الدولة[ يجب أن تمتلك جميع الموارد الطبيعية، ليتم استعمالها لمنفعة كامل شعب جميع 
 ]الدولة[.

 
 ملكية إقليمية

بعض الدول تمنح مراقبة الموارد الطبيعية إلى شعب أو حكومة المنطقة، حيث توجد الموارد. الملكية اإلقليمية 
 للموارد الطبيعية موجودة عادة في الدول الفيدرالية.

 
 : الملكية اإلقليميةلغة عينة

 
يجب اعتبارها ملكا عاما لذلك ]اإلقليم[. يجب أن يكون ]اإلقليم[ الموارد والثروات الطبيعية في كل ]إقليم[ 

 مسؤوال عن الحماية واالستغالل الجيد لمثل هذه الموارد والثروات الطبيعية لفائدة االقتصاد الوطني.
 

 الملكية المشاطرة
مشاطرة على حل وسط ال نصت 661الطبيعية بين الدولة والحكومات اإلقليمية.الموارد الملكية المشاطرة تمنح مراقبة 

بين أولئك الراغبين في ملكية إقليمية وأولئك الراغبين في ملكية الدولة للموارد الطبيعية، ويمكن بناء ثقة بين الدولة 
 والحكومات اإلقليمية أو في قدرة الحكومة اإلقليمية على إدارة موارد طبيعية.

                                                                                                                                             
. "االتحاد هو المالك األخير لجميع األراضي وجميع الموارد الطبيعية فوقها وتحتها، وللمياه 9دستور أفغانستان، المادة  يجب تنظيمها بالقانون."

 )أ(.37االتحاد." دستور ماينمار، المادة فوقها وتحتها وفي الجو في 
تمارس روسيا ملكية وطنية على مواردها النفطية والمعدنية. ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية في موسكو عملت أيضا على ترتيبات خاصة مع  661

يسمح بتنفيذ معاهدات ثنائية بين الحكومة  1993من الدستور الروسي  72بعض الجمهورية الغنية بالموارد، مثال، باشكورستان وتتارستان. المادة 
، تدبرت تتارستان معاهدة مع الحكومة المركزية في 1994المركزية والكيانات الوطنية الفرعية حول تشاطر الطاقة. على سبيل المثال، في سنة 

ل روسيا ملكية تتارستان ومراقبتها للنفط موسكو، حيث تخلت تتارستان عن المطالبة بالسيادة وقبلت سلطة فرض ضريبة روسيا في التبادل لتقب
. يظهر الدستور األوكراني وضعا 72والموارد الطبيعية األخرى، وحق تتارستان في توقيع اتفاقيات اقتصادية مع دول أخرى. دستور روسيا، المادة 

مي ألوكرانيا، الموارد الطبيعية لجرفها القاري والمنطقة مماثال: "األرض، النفط في داخلها، جوها، ماؤها ومواردها الطبيعية األخرى في التراب اإلقلي
 االقتصادية )البحرية( الحصرية يجب أن تكون حقوق ملكية للشعب األوكراني. سلطات الدولة وجهات الحكم الذاتي المحلي يجب أن تمارس حقوق

 . 161؛ دستور باكستان، المادة 13انيا، المادة الملكية نيابة عن الشعب األخرى ضمن الحدود المبينة في هذا الدستور." دستور أوكر 
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 : الملكية المشاطرةلغة عينة

 
ة يمكن أن يكون لحكومة إقليمية، حكومية مركزية، أو في أشكال أخرى. حيازة، استغالل ملكية الموارد الطبيعي

دارة الموارد الطبيعية هي حرة الممارسة من قبل المالكين لها، شريطة أن ال تسبب مثل هذه الممارسة ضررا  وا 
 بيئيا ال يمكن معالجته أو تخرق حقوق المصالح الشرعية ألشخاص آخرين أو للدولة.

 
 خصيص العائدت

تستعمل دول ما بعد  662بعض الدول يمكنها أيضا تحديد الطريقة استعمال الثروة المكتسبة من مواردها الطبيعية.
الصراع العديد من المقاربات لتخصيص عائد المورد الطبيعي. بعضها تطبق نفس الصيغة المستعملة في 

أي  قراران، الحاجات األساسية، أو السعة الضريبية. توزيعات الميزانية، بينما تتبع أخرى معايير مثل عدد السك
 مقاربة سوف يتم أخذها يترك عادة للهيئة التشريعية.

 
 : تخصيص العائدلغة عينة

 
التخصيص العادل العوائد الناجمة عن الموارد الطبيعية يجب أن يتم طبقا للقانون المؤسس من قبل ]الدولة[ 

 ]الجمعية[.
 

 إدارة الموارد الطبيعية
( أطرافا 1الدول تحدد غالبا: ) 663يمكن أن تنشئ الدولة أيضا إطارا إلدارة الموارد الطبيعية ضمن الدستور.

 ؛  واتفاقات اإلنتاج  أطرافا بصالحية منح االمتيازات، التراخيص،  (2)  ؛ التنظيم وتزويد اإلشرافبصالحية 

                                              
شريطة "الحكومة الفيدرالية، مع الحكومات المنتجة والحكومات اإلقليمية، يجب أن تضطلع بإدارة النفط والغاز المستخرجين من الحقوق الحالية،  662

طن، محددة قسما ما لفترة محددة ما للمناطق المتضررة والتي أن تقوم بتوزيع عائداتهما بطريقة عادلة تناسبيا مع توزع السكان في جميع أنحاء الو 
ة، كانت محرومة بإجحاف منهما من قبل النظام السابق، والمناطق التي تضررت بعد ذلك بطريقة تضمن التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الدول

 .112وهذا يجب تنظيمه بقانون ما." دستور العراق، المادة 
لية، مع الحكومات المنتجة والحكومات اإلقليمية، يجب أن تضطلع بإدارة النفط والغاز المستخرجين من الحقوق الحالية، ...... "الحكومة الفيدرا 663

وة النفطية الحكومة الفيدرالية، مع الحكومات المنتجة والحكومات اإلقليمية، يجب أن تقوم معا بصياغة السياسات االستراتيجية الالزمة لتطوير الثر 
ازية بطريقة تحقق أقصى منفعة للشعب العراقي وذلك باستعمال التقنيات األكثر حداثة في مبادئ السوق وتشجيع االستثمار" دستور العراق، والغ

. "االتحاد ..... يجب أن يسن القانون الالزم لإلشراف على استخراج واستعمال الموارد الطبيعية المملوكة للدولة من قبل القوى 112المادة 
)ب(. "وفق شروط القانون، الواليات، المقاطعة الفيدرالية، والبلديات، وكذلك وكاالت اإلدارة المباشرة 37قتصادية" دستور ماينمار، المادة اال

الطبيعية د للجمهورية مضمونة المشاركة في نتيجة استغالل النفط أو الغاز الطبيعي، للموارد الهيدروليكية لغرض توليد الطاقة الكهربائية، والموار 
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( طريقة فرض الضرائب على الموارد الطبيعية 4؛ )(ل، االستخراج، التكرير، النق( أطرافا بمسؤولية اإلنتاج )أي3)
 ( أطرافا بمهام التحكم في االستكشاف لموارد طبيعية جديدة.5؛ و) )حكومات إقليمية و/أو حكومة مركزية(

 
 : الصالحية والمسؤوليةلغة عينة

 
 صالحية التنظيم وتزويد اإلشراف

جميع الموارد الطبيعية، بما في ذلك االستكشاف، ولة صالحية تنظيم وتزويد اإلشراف على يجب أن يكون للد
 اإلنتاج والتوزيع للموارد الطبيعية.

 
 صالحية منح االمتيازات، التراخيص واتفاقات مشاطرة اإلنتاج

]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن يكون لها صالحية منح االمتيازات، التراخيص واالتفاقات ة الحكوم
 .لـ ]الدولة[توزيع للثروات الطبيعية لإلنتاج وال المصاحبة

 
 صالحية تنظيم اإلنتاج

يجب أن تشرف على سير إنتاج الموارد الطبيعية بما في ذلك  الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[
 االستخراج، التكرير والنقل لهذه الموارد.

 
 صالحية فرض الضريبة

أن يكون لها صالحية فرض ضريبة على الموارد الطبيعية، بما الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب 
 في ذلك على إنتاج وتوزيع الموارد الطبيعية.

 
 صالحية االستكشاف

 الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن تحكم جميع األحكام المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية.
 

                                                                                                                                             
ستغالل األخرى في إقليمها الخاصة بها، جرفها القاري، مياهها اإلقليمية، أو منطقتها االقتصادية الحصرية، أو التعويض المالي عن مثل هذا اال

امتيازات حقوق البحث .... إنه من الالزم، بشكل مشترك، على االتحاد، الواليات، المقاطعة الفيدرالية، والبلديات: تسجيل، مراقبة، واإلشراف على 
؛ 71، 69(. انظر أيضا دستور كينيا، المواد 11()1)23(، 1)21واالستغالل المواد الهيدروليكية والمعدنية داخل مناطقها." دستور البرازيل، المواد 

 (.5)138(، 3)116(؛ دستور أوكرانيا، المواد 18)1، الجزء 4دستور باكستان، الجدول 
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 : اإلجراءات االستثنائية00 فصلال

 
أحكام توجه اإلجراءات االستثنائية. هذه اإلجراءات تشمل النص على حالة طوارئ ل الدساتير أيضا على تشتم

 وسن أو تعديل للدستور.
 

 النص على حالة طوارئ
تشتمل دساتير ما بعد الصراع على أحكام تتعلق بحاالت الطوارئ. مثل أحكام تتضمن غالبا االعتبارات التالية: 

( ما هي الحقوق والوظائف االعتيادية 3( من يمكنه إعالن حالة طوارئ؛ )2لة طوارئ؛ )( ما الذي يشكل حا1)
 ما المدى الزمني الذي يمكن أن تستغرقه حالة طوارئ. 49التي يمكن أن تعلقها الحكومة خالل حالة طوارئ؛ و)

 
 تعريف حالة طوارئ

مثل حالة حرب نشطة، تهديد مباشر  تعرف الدساتير عادة ما الذي يشكل حالة طوارئ، بما في ذلك الظروف
عالن حاالت الطوارئ لواحد أو  664الستقالل ووحدة الدولة، أو كارثة طبيعية حادة. دول أخرى تترك تعريف وا 

 665أكثر من فروع الحكومة.
 

 : تعريف حالة طوارئلغة عينة
 

 : تعريف صريح0الخيار 
بحرب، اجتياح، عصيان مسلح عام، فوضى، دة كانت حياة األمة مهدإعالن حالة طوارئ يمكن فقط عمله إذا ]

 [؛ ويكون اإلعالن ضروريا السترداد األمن والنظام.طوارئ عامة أخرىكارثة طبيعية، أو 

                                              
()أ( تكون حياة األمة مهددة بحرب، اجتياح، عصيان مسلح عام، فوضى، كارثة طبيعية أو 1كن فقط عمله عندما ")إعالن حالة طوارئ ما يم 664

؛ 143. انظر أيضا دستور أفغانستان، المادة 37طوارئ عامة؛ و)ب( يكون اإلعالن ضروريا السترداد األمن والنظام." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
؛ 69؛ دستور قطر، المادة 232؛ دستور باكستان، المادة 411؛ دستور ماينمار، المادة 253دستور المالديف، المادة ؛ 58دستور كينيا، المادة 

 .121؛ دستور اليمن، المادة119؛ دستور تركيا، المادة 131(؛ دستور السودان، المادة 1)187دستور جنوبا السودان، المادة 
ور الكونغولي مساحة أكبر لتفسير تعريف حالة الطوارئ، شريطة أنه "عندما يظهر أن خطرا وشيكا مقارنة بدستور جنوب أفريقيا، يترك الدست 665

ارثة ينجم عنه نتائج وخيمة على النظام العام أو في حالة أحداث تبدو بحد ذاتها، عن طريق طبيعتها أو خطورتها، بأن لها صفة نكبة عامة أو ك
 (.1)119ر في مجلس الوزراء حالة طوارئ." دستور الكونغو، المادة طبيعية، فإن رئيس الجمهورية يمكنه أن يقر 
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 : السماح للحكومة بالتعريف2الخيار

للنظام العام أ في حالة أحداث تبدو بحد ذاتها، عن هناك خطرا وشيكا ينجم عنه تهديد خطير عندما يبدو أن 
عامة أو كارثة طبيعية، فإن ]الرئيس/رئيس الحكومة/أغلبية صفة نكبة طبيعتها أو خطورتها، أن لها  طريق

 األعضاء في الجمعية[ لـ]الدولة[ يمكنه)م( إعالن حالة طوارئ.
 

 صالحية إعالن حالة طوارئ
بعض  وارئ.يمكن لدستور ما أن يشتمل على أحكام تحدد األطراف الذين سيكون لهم صالحية إعالن حالة ط

دول ما بعد الصراع تمنح هذه الصالحية فقط إلى الفرع التنفيذي أو إلى الفرع التنفيذي بشرط موافقة تشريعية، 
بعضها تتطلب إجماعا أوسع، مثل تصويت مؤيد ألغلبية ثلثي الجمعية  666سواء مبدئيا أو بعد فترة زمنية محددة.

 667تشريعية غير قادرة على االجتماع.العمومية، مع مخطط طوارئ في حال كانت الهيئة ال
 

 : صالحية اإلعالنلغة عينة
 

 : يمكن للهيئة التنفيذية إعالن0الخيار
 يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الحكومة[ إعالن حالة طوارئ.

 
 : يمكن للهيئة التشريعية إعالن:2الخيار

 من أعضاء ]الجمعية[.]×[ حالة طوارئ ما يمكن إعالنها بتصويت مؤيد من قبل 
 
ا لم يكن باإلمكان دعوة ]الجمعية[ لالنعقاد خالل حالة الطوارئ، فإن ]الرئيس[، باقتراح من ]مجلس الوزراء[، ذ

يكون له حق إصدار قرارات لها قوة القانون، والتي ينبغي اعتمادها من قبل ]الجمعية[ في أول اجتماع لها. إذا 

                                              
؛ 257، 253()د(؛ دستور المالديف، المواد 4)132، 58؛ دستور كينيا، المواد 91؛ دستور الجزائر، المادة 143انظر دستور أفغانستان، المادة  666

 .71دستور موريتانيا، المادة 
األمن العام، يمكن للجمعية، بطلب من مجلس الوزراء، تقرير حالة طوارئ في جزء واحد من أو في  "في حالة خطر على النظام الدستوري أو 667

يوما .... عندما ال يمكن الدعوة النعقاد الجمعية خالل حالة الحرب،  61كامل البالد، والتي تدوم طالما استمر هذا الخطر، ولكن ليس أطول من 
لوزراء، يكون له حق إصدار قرارات لها قوة القانون، والتي ينبغي اعتمادها من قبل الجمعية في أول فإن رئيس الجمهورية، باقتراح من مجلس ا

. 37( حالة طوارئ ما يمكن إعالنها فقط بموجب قرار برلماني." دستور جنوب أفريقيا، المادة 1. ")176، 173اجتماع لها." دستور ألبانيا، المواد 
 ()أ(.9)61؛ دستور العراق، المادة 79انظر أيضا دستور إيران، المادة 
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ماع لها بعد إصدار القرارات، فإنه يجب أن تتوقف عن لم يتم اعتماد القرارات من قبل ]الجمعية[ خالل أول اجت
 كونها لها قوة القانون فورا بعد التصويت.

 
 االشتراطات خالل حالة طوارئ ما

يمكن للدستور تعريف نوع ومجال االشتراطات خالل حالة طوارئ ما. أحد هذه االشتراطات هو حظر جميع 
ن الحكومة ال يمكنها حصر الحقوق األساسية، مثل الحق اشتراط آخر هو تحديد أ 668التعديالت في الدستور. 

في الحياة، حظر التعذيب، المعاملة الوحشية أو المنحطة أو العقاب، أو تعاريف قانونية لالعتداءات الجزائية 
يمكن للدساتير أيضا أن تحظر حل أو تعليق أي مؤسسات للدولة أو  669والعقوبات، خالل حالة طوارئ.

 670دولة خالل حالة طوارئ ما.صالحيات مؤسسات ال
 

 : االشتراطاتلغة عينة
 

 ال تعديالت دستورية
 ال يمكن عمل أي مراجعة للدستور خالل حالة طوارئ ما.

 
 ال تعديالت دستورية تتعلق بالحقوق األساسية

في حالة طوارئ ما أو حرب، فإن حقوق اإلنسان والحريات كما هي معرفة في الدستور وفي القوانين األخرى 
 تخضع للحد فقط بموجب القانون.

 

                                              
. "ال يمكن عمل تعديل في أي حكم من 177. ال يتم عمل أي مراجعة للدستور خالل وقت وجود إجراءات استثنائية." دستور ألبانيا، المادة 2" 668

 .267الدستور خالل وجود حالة طوارئ." دستور المالديف، المادة 
حقوق اإلنسان والحريات كما هي معرفة بموجب الدستور والقوانين األخرى تخضع للحد فقط بموجب  ( في حالة طوارئ ما أو حرب، فإن2") 669

و قانون ما. مثل هذا القانون ال يمكن أن يؤثر على الحق في الحياة، حرية التفكير، الضمير، والدين، وكذلك على حق عدم الخضوع للتعذيب أ
. بالمقابل، فإن دستور ماينمار ينص 255. انظر أيضا دستور المالديف، المادة 19منغوليا، المادة المعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية." دستور 

كثر من على أن الرئيس، في إصداره ألمر ما أو تقرير حالة طوارئ ما "يمكنه، إذا لزم األمر، الحد من أو تعليق، حسبما يكون مطلوبا، واحد أو أ
 )ب(.414في مناطق تفعيل حالة الطوارئ." دستور ماينمار، المادة  الحقوق األساسية للمواطنين المقيمين

(. انظر أيضا دستور جنوب 4)39"ال يمكن حل الجمعية الوطنية بينما يمارس رئيس الجمهورية صالحيات استثنائية." دستور موريتانيا، المادة  670
، في حالة طوارئ ما، يمكنه "حل أو تعليق أي أجهزة للدولة، أو تعليق . بالمقابل، فإن دستور السودان ينص على أن الرئيس188السودان، المادة 

الصالحيات، حسبما يمكن للدول وفق الدستور. يجب أن يضطلع رئيس الجمهورية بوظيفة هذه األجهزة ويمارس السلطات أو يحدد الطريقة التي 
 )ب(.132يمكن بها إدارة شؤون الدولة." دستور السودان، المادة 
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، والدين، وكذلك الحق في عدم الحياة، حرية التفكير، الضميرمثل هذا القانون ال يمكن أن يؤثر على الحق في 
 التعرض للتعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية.

 
 ال تحل الحكومة

 ال يمكن حل ]الجمعية[ خالل حالة طوارئ ما.
 مدة حالة الطوارئ

تدون على ما ال لتزويد وضوح لإلطار الزمني إلعالن حالة طوارئ ما، وضمان أن حالة طوارئ ما ال يمكنها أن 
نهاية، تحدد الدول غالبا المدى القصوى لحالة طوارئ ما، وكذلك اإلجراءات الخاصة بتمديد اإلطار الزمني 

  671لها.
 

 : المدةلغة عينة
 

في جزء واحد من أو في كامل البالد، حالة طوارئ ما الوزراء[ تقرير يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الوزراء/مجلس 
 يوما./×[ 31/01/91والتي تدوم طالما استمر الخطر، غير أنه ليس أبعد من ]

 
يوم لكل تمديد، وذلك لفترة زمنية /×[ 31بموافقة ]الجمعية[، بواقع ]يمكن عمله فقط تمديد أجل حالة الطوارئ 

 يوما./×[ 91ال تتعدى ]
 

 التشريع والتعديل الدستوري
معظم الدساتير تحدد إجراءات سن أو تعديل دستور ما لضمان استقامة واستقرار العملية. إجراء التعديل مهم 
بشكل خاص ألن التغييرات في دستور ما يمكن أن تغير المبادئ األساسية للدولة وتؤثر بشكل محتمل على جزء 

 من أو كامل السكان.
 

 ريالتشريع الدستو 

                                              
الوزراء، يمكنه تقرير حالة طوارئ ما في جزء واحد من أو في كامل البالد، والتي تدون طالما استمر هذا الخطر، ولكن ليس أطول من "مجلس  671
يوما." دستور  91يوما لكل تمديد، وذلك لمدة زمنية ال تتعدى  3يوما ... تمديد األجل لحالة الطوارئ يمكن عمله فقط بموافقة الجمعية، لمدة  61
؛ دستور جنوب السودان، المادة 69()ب(؛ دستور قطر، المادة 9)61؛ دستور العراق، المادة 143. دستور أفغانستان، المادة 69انيا، المادة ألب

 .134؛ دستور السودان، المادة 189
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بعض الدول تتبنى بشكل  672بعض دول ما بعد الصراع تشترط وضع دستور جديد ليسري عند تبنيه الرسمي.
( استفتاء شعبي. عدد قليل من 2( تصويت الهيئة التشريعية؛ أو )1شائع الدساتير بإحدى طريقتين اثنتين: )

 674أيضا تاريخ سريان الدستور. يمكن للدستور أن يحدد 673دساتير ما بعد الصراع تسمح بكلتي اآلليتين معا.
 التاريخ المحدد: لغة عينة

 
 يجب أن يسري هذا الدستور في ]التاريخ[ أو بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أيهما يأتي أوال.

 
 تصويت الهيئة التشريعية

ثين أو ثالثة بعض دول ما بعد الصراع تسن دساتير من خالل موافقة الهيئة التشريعية، عادة بتصويت أغلبية الثل
بعد موافقة العدد المطلوب من الهيئة التشريعية على الدستور، يمكن أن يسري في يوم إقرار الدستور  675األرباع.

ميزة مطلب أكثر من أغلبية بسيطة هي أن االعتماد من قبل هامش أكبر يعني  676من قبل الهيئة التشريعية.
ة أكثر من مجرد أغلبية ضيقة من األحزاب. هذه العملية، تأييدا واسعا وضمانا للعامة بأن الدستور يمثل رغب

 بدورها، تساعد على ترويج استقرار أكبر.
 

 : تصويت الهيئة التشريعيةلغة عينة
 

 األصوات إلجمالي عدد األعضاء في ]الجمعية[.×[ ]ثلثي/ثالثة أرباع/بأغلبية يتم تبني هذا الدستور 
 

 ]الجمعية[.يسري هذا الدستور في يوم إعالنه من قبل 
 

 االستفتاء الشعبي

                                              
 من شروطا للتشريع.على سبيل المثال، دساتير أفغانستان، العراق، كينيا، ليتوانيا، مقدونيا، المجر، أرمينيا وألبانيا تتض 672
من الدستور األرميني تنص على أن إحدى طرق التبني هي االستفتاء الشعبي، الذي يدعو له الرئيس بناء على موافقة  111، المادة 8الفصل  673

 . 71أغلبية نواب الجمعية. انظر دستور فنزويال،المادة 
مجر يجب أن يسري بتاريخ إعالنه؛ على الحكومة أن تنظر في تطبيقه. . "دستور جمهورية ال134، المادة 9انظر دستور مقدونيا، الفصل  674

من الدستور األلباني تنص  183. المادة 78يجب أن تقترح الحكومة المشاريع الالزمة لتطبيق هذا الدستور إلى البرلمان." دستور المجر، المادة 
. 265ستاني على أن آخر أجل لدخوله حيز التنفيذ. دستور باكستان المادة على أن الدستور يسري بعد إعالنه من قبل الرئيس. ينص الدستور الباك

 .196مسودة دستور جنوب السودان تنص على تاريخ محدد. دستور جنوب السودان، المادة 
ألفغانستان."  ( و"اعتماده ونشره من قبل الحكومة االنتقاليةLoya Jirgaينص الدستور األفغاني على أن الدستور يجب اعتماده من قبل  ) 675

 .133. انظر أيضا دستور مقدونيا، المادة 162دستور أفغانستان، المادة 
 .134دستور مقدونيا، المادة  676
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إذا ما اختارت دولة استفتاء شعبيا للتشريع، فإن  677يمكن للدول أيضا تبني دستور جديد من خالل استفتاء شعبي.
كامل جمهور الناخبين يمكنهم التصويت لقبول الدستور. نتيجة االستفتاء تعتمد عما كانت الدولة تتطلب أغلبية 

فإن للتصوير لصالح التشريع. إذا ما اختارت الدولة أغبية بسيطة من التصويت،  بسيطة أو نسبة مئوية عالية
يجب أن تصوت لصالح التشريع. ومع ذلك، إذا ما تطلب الدستور أكثر  بالمائة من جميع األصوات 51أكثر من 

إقبال الحد من أغلبية بسيطة )كالثلثين أو ثالثة األرباع مثال( فإن نسبة أكبر من التصويت مطلوبة. مطلب 
 األدنى من الناخبين يمكن أيضا فرضه في مثل هذه االنتخابات.

 
 االستفتاء الشعبي: لغة عينة

 
يجب أن يصبح هذا الدستور ساريا في اليوم الموالي إلعالن نتائج االستفتاء، شريطة أن يكون االستفتاء 

ستفتاء تسري فقط إذا ما صوت على لصالح الدستور أكثر من ]نصف/ثلثي[ األصوات. ومع ذلك، فإن نتائج اال
 األقل ]نصف[ عدد الناخبين في االستفتاء.

 
 عملية اقتراح تعديالت

تحدد الدساتير عادة طريقة واحدة أو أكثر القتراح تعديالت دستورية. عموما، تقع الخيارات في أربع فئات عامة: 
( االستفتاء الشعبي. 4الجمعية التأسيسية؛ أو )( 3( اقتراح الهيئة التنفيذية؛ )2( تصويت الهيئة التشريعية؛ )1)

يمكن اقتراح تعديل ما بتصويت عدد معين من أعضاء الهيئة التشريعية للدولة. هذا العدد المحدد يكون غالبا 
أو من  682يمكن اقتراح تعديالت من قبل الهيئة التنفيذية، 681أو ثلثي األعضاء. 680نصف، 679ثلث، 678خمس،

كبيرة من المواطنين المخولين بحق االنتخاب، والذين يكون غرضهم الوحيد هو  قبل جمعية تأسيسية، مجموعة

                                              
، المادة 15( تبنتا هذه المقاربة. دستور ليتوانيا، الفصل 111، المادة 8( وأرمينيا )الفصل 151، المادة 15على سبيل المثال، ليتوانيا )الفصل  677

 .263. انظر أيضا دستور كينيا، المادة 111، المادة 8رمينيا، الفصل . دستور أ151
من الدستور األلباني تتطلب أن مبادرة مراجعة الدستور "يمكن أن يتقدم بها ليس أقل من خمس أعضاء  177على سبيل المثال، المادة  678

 (.1)126ور العرق، المادة . دستور العراق يتطلب أيضا الخمس. دست177الجمعية." دستور ألبانيا، المادة 
. تتطلب تركيا مقترحات تعديل الدستور كتابية 198يسمح موزنبيق لثلث نواب الجمعية باقتراح تعديل ما في الدستور. دستور موزنبيق، المادة  679

 .175من ثلثي العدد اإلجمالي ألعضاء الجمعية الوطنية على األقل. دستور تركيا، المادة 
 .149فغاني اقتراح الرئيس وموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لعمل تعديالت دستورية. دستور أفغانستان، المادة يتطلب الدستور األ 680
لمادة على سبيل المثال، تتطلب الواليات المتحدة ثلثي كل من مجلسي الهيئة التشريعية القتراح تعديل في الدستور. دستور الواليات المتحدة، ا 681
 .96ليابان للبرلمان باقتراح تعديل من خالل تصويت ثالثي األعضاء أو أكثر من كل مجلس. دستور اليابان، المادة . يسمح دستور ا5

 دساتير كل من فرنسا، أفغانستان، إريتريا، وموزنبيق تسمح للرئيس باقتراح تعديل في الدستور. 682
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خيار أخير هو السماح للجمهور العام باقتراح تعديالت من خالل استفتاء شعبي. يمكن  683اقتراح تعديل ما.
 للدول اختيار أحد هذه الخيارات، أو اختيار تركيبة ما من هذه الخيارات األربعة.

 
 راح التعديالت: اقتلغة عينة

 
 : تصويت الهيئة التشريعية0الخيار

أعضاء ×[ ليس قل من ]خمس/ربع/ثلث/نصف/ثلثي/مبادرة مراجعة هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل 
 ]الجمعية[.

 
 : اقتراح الهيئة التنفيذية2الخيار

 ة[.اقتراح ما لتعديل أي حكم في هذا الدستور يمكن تقديمه من قبل ]الرئيس/رئيس الحكوم
 

 ةي: الجمعية التأسيس3الخيار
من ]×[ مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل ]مجموعة مختارة/جمعية تأسيسية[، مكونة من 

 المخولين بالتصويت.
 

 : االستفتاء الشعبي0الخيار
 مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل الشعب من خالل استفتاء شعبي.

 
 ة التعديالتعملية صياغ

بعض دساتير ما بعد الصراع تتضمن أحكاما خاصة لصياغة تعديل دستوري مقترح ما،وغالبا ما تتطلب إنشاء 
بعضها اآلخر يتطلب صياغات للتعديل المقترح ليتم تقديمها إلى الهيئة  684لجنة حكومية إلعداد صياغة للتعديل.

تعتبر الدول عادة الحاجة إلى درجة عالية من التأييد  بغض النظر عن اإلجراء المختار، 685التشريعية للمداولة.
الشعبي لتغيير الدستور، بما في ذلك التوقيت المناسب للشعب وللهيئة التشريعية لفهم والتحاور بشأن التغيير 

 المقترح.
 

                                              
ة تأسيسية، أو من قل الشعب من خالل استفتاء ما." دستور كولومبيا، ا "الدستور السياسي لكولومبيا يمكن تعديله عن طريق الكونغرس، جمعي 683

 .374لمادة 
 .151الدستور األفغاني، المادة  684
 .198يستخدم موزنبيق هذا الخيار. دستور موزنبيق، المادة  685
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 : صياغة التعديالتلغة عينة
 

 : إنشاء لجنة خاصة0خيار
ور، يجب إنشاء لجنة تكون من أعضاء ]الحكومة، الجمعية، من أجل تطبيق المقترحات المتعلقة بتعديل الدست

 المحكمة العليا[، بموجب مرسوم ]رئاسي[، ويجب ن تعد اللجنة مسودة التعديالت.
 

 : تقديم التعديالت إلى الهيئة التشريعية2خيار
 يوما من افتتاح النقاش./×[ 31/01/91مسودة التعديالت يجب تقديمها إلى ]اللجنة[ قبل ]
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 ية اعتماد التعديالتعمل

عملية اعتماد التعديالت في الدستور تتغير بشكل كبير بين الدول. حيث أن الدساتير تنص على المبادئ 
الجوهرية والهياكل األساسية للدولة، تتطلب الدول عادة مستوى أكبر من التوافق االجتماعي والسياسي لتعديل 

( 1تشمل سيناريوهات االعتماد المحتملة: ) 686ريعات العامة.الدستور أكثر من اإلجماع المطلوب لتمرير التش
( موافقة عدد محدد من أعضاء 2) 687موافقة عدد محدد من أعضاء الهيئة التشريعية وتظهير الهيئة التنفيذية؛

( موافقة عدد محدد من أعضاء الهيئة التشريعية متبوعة بتصديق 3) 688الهيئة التشريعية وتظهير الهيئة التنفيذية؛
( موافقة من قبل عدد محدد من الهيئات 5) 690( اعتماد عن طريق استفتاء؛4) 689طريق استفتاء شعبي؛ عن

موافقة عدد محدد من أعضاء الهيئة التشريعية متبوعا بحوار عام   (6و) 691التشريعية للوحدات المكونة للدولة؛
 692واستفتاء شعبي.

 
 : اعتماد التعديالتلغة عينة

 
 تشريعية الوطنيةالهيئة ال موافقة: 0خيار

 يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ ]الجمعية[.
 

 باعتماد الهيئة التنفيذية. ة: موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متبوع2خيار

                                              
عضاء على تمرير التعديالت. دستور على سبيل المثال، في السودان، يمكن للجمعية العمومية تمرير تعديل ما فقط إذا ما وافق ثلثا األ 686

 .61. بشكل مماثل، يمكن تعديل الدستور البرازيلي بأغلبية ثالثة أخماس في كل من غرف الكونغرس. دستور البرازيل، المادة 139السودان، المادة 
. ينص 79مهورية ألمانيا الفيدرالية، المادة تتطلب ألمانيا ثلثي أعضاء كلي مجلسي البرلمان العتماد تشريع يعدل الدستور. القانون األساسي لج 687

 .89الدستور الفرنسي على أن ا لرئيس يمكنه تقرير السماح للبرلمان باعتماد تعديل دستوري بأغلبية ثالثة أخماس. دستور فرنسا، المادة 
. انظر أيضا دستور جنوب 151تان، المادة يتطلب الدستور األفغاني ثلثي أغلبية المجلس األعلى مع تظهير الرئيس لالعتماد. دستور أفغانس 688

 .197السودان، المادة 
، على الدول مثل إسبانيا وفرنسا تتطلب موافقة من قبل كلتي غرفتي البرلمان قبل تقديم التعديل المقترح للتصديق عن طريق االستفتاء. إسبانيا 689

البرلمان عند تعديل بعض األحكام في الدستور. دستور إسبانيا، المقطع  سبيل المثال، تتطلب موافقة أغلبية ثالثة أخماس من أعضاء كلتي غرفتي
 .56-255(؛ دستور كينيا، المواد 2)126(؛ دستور العراق، المادة 3)177(. انظر أيضا دستور إيران، المادة 1)167

 من الدستور الفرنسي تتطلب "االعتماد عن طريق االستفتاء" لسريان تعديل ما. 89المادة  690
لمتحدة، ديل دستور الواليات المتحدة يتطلب مصادقة الهيئات التشريعية لثالثة أرباع الواليات أو باتفاقيات لثالثة األرباع. دستور الواليات اتع 691

 .5المادة 
حيات العامة. يتطلب دستور موزنبيق حوارا عاما واستفتاء شعبيا لتعديالت مقترحة تنطوي على تغييرات في حقوق المواطنين أو تنظيم الصال 692

 .  199، 198دستور موزنبيق، المواد 
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د الهيئة اعتمابعد  .يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[
 يجب أن يقوم ]الرئيس/رئيس الوزراء[ بتظهير التعديل قبل سريانه. ،التشريعية

 
 : موافقة الهيئة التشريعية متبوعة باستفتاء شعبي3خيار

يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[. حالما يتم تمريرها 
طرحها إلى التصديق عن طريق االستفتاء، والذي يجب إجراؤه طبقا لقانون االستفتاء من قبل ]الجمعية[، يجب 

 لـ ]الدولة[.
 

 : استفتاء شعبي0خيار
يجب أن يتم تصديق التعديل بعد موافقة ]ثلثي[ المخولين بالتصويت في استفتاء شعبي. لتكون نتائج االستفتاء 

 المسجلين على األقل. نافذة يجب أن يشارك في االستفتاء ]نصف[ الناخبين
 

 : اعتماد الهيئة التشريعية للدولة5خيار
يجب التصديق على التعديل من قبل الهيئات التشريعية لـ ]ثلثي/ثالثة أخماس[ من ]الواليات/األقاليم[ أو 

 باتفاقيات لـ ]الثلثين/ثالثة األخماس[.
 

 فتاء شعبي: موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متبوعة بحوار عام واست0خيار
لى استفتاء.  تعديل مقترح ما، بعد تبنيه من قبل ]الجمعية[، يجب تقديمه إلى حوار عام وا 

 
 اشتراطات

حيث أن الدساتير غالبا ما تجسد المبادئ األساسية والجوهرية للدولة، فإن دول ما بعد الصراع يمكنها أيضا أن 
المثال، بعض الدول ال تسمح بأي تعديالت في  تشترط التوقيت والمحتوى للتعديالت الدستورية. على سبيل

العديد من الدول تشترط بأن  694أخرى تحظر التعديالت المتعلقة بالدين. 693الدستور خالل حالة طوارئ أو حرب.
تتعلق التعديالت الدستورية على حقوق أساسية وهكذا فإن التعديل يكون مستحيال ما لم تمنح مثل هذه الحقوق 

بعض الدول تشترط تعديالت بحيث ال يمكنها المساس بالنواحي األساسية إلى ذلك،  إضافة 695حماية أكبر.

                                              
. انظر أيضا دستور المالديف، المادة 177""ال يمكن عمل أي مراجعة للدستور خالل وقت اتخاذ إجراءات استثنائية. دستور ألبانيا، المادة  693

267 . 
يران تحظر أي تعديل يتعلق 694  باإلسالم. على سبيل المثال، أفغانستان، الجزائر، السودان، وا 
إلى  1من الدستور األلماني تحظر أي تعديالت في الدستور تؤثر على الحقوق األساسية المفصلة في المادة  79على سبيل المثال، المادة  695

سمح أفغانستان بتعديل . بشكل مماثل، ت79، مثل الكرامة اإلنسانية، الحرية، المساواة. القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة 21المادة 
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إذا لم يتم تبني تعديل مقترح ما، فإن الدول غالبا مع تتطلب فترة انتظار قبل إعادة تقديم االقتراح مرة  696للدولة.
 697.أخرى

 
 االشتراطات: لغة عينة

 
 ال تعديالت خالل الطوارئ أو الحرب

 ل هذا الدستور خالل ]حالة طوارئ[.ال يمكن تعدي
 

 ال تعديالت تتعلق بالدين
 التعديالت المتعلقة بالتمسك بمبادئ دين الدولة ال يمكن السماح بها.

 
 األساسيةللحقوق ال إضعاف 

 التعديالت المتعلقة بالحقوق األساسية للشعب يسمح بها فقط من أجل جعلها أكثر فعالية.
 

 ال تغيير في طبيعة الدولة
 أي تعديل دستوري ال يمكنه خرق طبيعة الدولة وال وحدة التراب الوطني.

 

                                                                                                                                             
. يذكر الدستور الجزائري بأن "المراجعة الدستورية ال يمكن أن تخرق .... الحريات 149الحقوق األساسية "فقط لتحسينها." دستور أفغانستان، المادة 

والحقوق والحريات المذكورة في المقطع . "ثانيا: المبادئ األساسية المذكورة في المقطع األول  178األساسية للمواطنين." دستور الجزائر، المادة 
عب في استفتاء الثاني من الدستور ال يمكن تعديلها باستثناء بعد مرور فترتين انتخابيتين متتاليتين، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الممثلين، موافقة الش

؛ دستور السودان، 255نظر أيضا دستور كينيا، المادة (. ا2)126عام، وتصديق من قبل رئيس الجمهورية خالل سبعة أيام." دستور العراق، المادة 
 (.3)139المادة 

دستور  من الدستور الجزائري تعلن "أي مراجعة دستورية ال يمكن أن تخرق ...طبيعة الدولة ]و[ .... وحدة التراب الوطني." 178المادة  696
 .178الجزائر، المادة 

ض مسألة التعديل، فإنه يجب عدم مناقشته مرة أخرى لمدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ هذا "إذا ما تم رفض مقترح التعديل مبدئيا أو تم رف 697
. "إذا ما تم رفض الطلب، فإن طلبا آخر عن التعديل بنفس المواد ال يمكن تقديمه إال بعد انقضاء سنة واحدة." 144الرفض." دستور قطر، المادة 

 .156دستور اليمن، المادة 
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 : الدساتير0الملحق 

 
 أفغانستان:

itution/The%20Constituthttp://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/const
ion.pdf. 

 
 ألبانيا:

Http://www.ipls.org/services/kusht/contents/html 
 

 :الجزائر
_.html0000http://www.servat.unibe.ch/icl/ag0 

 
 األرجنتين:

http://www.senado.gov.ar/web/interes/consitution/english.php 
 

 أرمينيا:
w.parliament.am/parliament.php?id=costitution&lang=enghttp://ww 

 
 النمسا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/au00000 
 

 أذربيجان:
AZERCON.htmhttp://www.uta.edu/cpsees/ 

 
 البحرين:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/ba00000 

 
 بنغالدش:

constitution.pdf-adeshhttp://www.umn.edu/humanrts/research/bangl 
 

 روسيا البيضاء:
http://www.president.gov.by/press19332.html 
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http://www.senado.gov.ar/web/interes/consitution/english.php
http://www.parliament.am/parliament.php?id=costitution&lang=eng
http://www.parliament.am/parliament.php?id=costitution&lang=eng
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 بلجيكا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/be00000 
 
 وليفيا:ب

http://pdba.goergetown.edu/Constitution/Bolivia/bolivia09.html 
 

 البوسنة والهرسك:
_.html00000http://www.servat.unibe.ch/icl.bk 

 
 بوتسوانا:

http://www.chr.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf 
 

 البرازيل:
html_.http://www.servat.unibe.ch/icl/br00000 

 
 بلغاريا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/bu00000 
 

 كمبوديا:
http://www.constitution.org/cons/cambodia.html 

 
 الكاميرون:

-http://www.icrc.org/ihl
nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$

%20EN.pdf-ution%20Cameroon%20FILE/Constit 
 

 كندا:
tphp-15.html#cn-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-http://laws 

 
 :تشاد

http://www.www.ktuochakatiba.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_vie
w&gid=127&itemid=2 
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http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf
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 شيلي:ت

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf 
 

 الصين:
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html 

 
 كولومبيا:

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf 
 

 كوستاريكا:
http://www.costaricalaw.com/legalnet/constitutional_law/constitenglish.html 

 
 كرواتيا:
_.htmlw.servat.unibe.ch/icl/hr00000http://ww 

 
 جمهورية التشيك:

bin/eng/docs/laws/1993/1.html-http://www.psp.cz/cgi 
 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية:
%20Congo%Constitution.pdf-http://www.constitutionnet.org/files/DRC%20 

 
 الدنمرك:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/da00000 

 
 تيمور الشرقية:

http://www.etan.org/etanpdf/pdf2/constfnen.pdf 
 

 اإلكوادور:
http://pdba.gergetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html 

 
 إريتريا:

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html
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---protrav/---ed_prtect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf 

 
 إستونيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/en00000 

 
 إثيوبيا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/et00000 
 

 فيجي:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/fj00000 

 
 فنلندا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/fi00000 
 

 فرنسا:
nationale.fr/english/8ab.asp-embleehttp://www.ass 

 
 غانا:

http://www.judicial.gov.gh/constitution/chapter/chap_17.html 
 

 جورجيا:
http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf 

 
 ألمانيا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/gm00000 
 

 اليونان:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/gr00000 

 
 جواتيماال:

http://www.constitutionnet.org/files/Guatemala%20Constitution.pdf 
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 المجر:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/ch/icl/hu00000 

 
 الهند:

http://www.constitution.org/cons/india/const.html 
 

 إندونيسيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/id00000 

 
 إيران:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000 
 

 العراق:
http://www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution/iraqi_constitution.pdf 

 
 أيرلندا:

tion%20f%20Irelandhttp://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Constitu
Nov2004.pdf 

 
 إسرائيل:

-04%5B1%5D.07.06-english-http://www.u.cs.biu.ac.il/~koppel/constitution
pulblished.pdf 

 
 إيطاليا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/it00000 
 

 اليابان:
Constitution.html-http://www.solon.org/Constitution/Japan/English/english 

 
 كينيا:

http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20Kenya.pdf 
 

 كوسوفو:

http://www.servat.unibe.ch/ch/icl/hu00000_html
http://www.servat.unibe.ch/ch/icl/hu00000_html
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http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Ko
sovo.pdf 

http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf
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 قيرغيزستان:

http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Kyrgyzstan/Ky
rgyzstan%20Constitution%20f%20Kyrghyz%20Republic.html 

 
 الكويت:

tml_.hhttp://www.servat.unibe.ch/icl/ku00000 
 

 التفيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/lg00000 

 
 لبنان:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/le00000 
 

 ليبيريا:
http://www.liberianlegal.com/constitution1986.htm#_Article_65 

 
 ليتوانيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/lh00000 

 
 مقدونيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/mk00000 

 
 مدغشقر:

Constitution.pdf-Rev-http://www.primature.gov.mg/webfiles/Projet 
 

 :ماالوي
http://www.sdnp.org.mw/constitut/dtlindx.html 

 
 ماليزيا:

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf 
 

 المالديف:
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http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/upload/downloads/Compilation.pdf 
 

 موريتانيا:
html_.http://www.servat.unibe.ch/icl/mr00000 

 
 موريشيوس:

http://www.gov.mu.portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c6045125170106
5c521ca 

 
 المكسيك:

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/consting.pdf 
 

 نيزيا:و ميكر 
http://www.fsmlaw.org.fsm/constitution/ 

 
 منغوليا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/mg00000 

 
 المغرب:

radc.org.za/sites/default/files/morocco_eng.pdf-http://www.ancl 
 

 موزنبيق:
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/moz.pdf 

 
 ماينمار:
en.pdf-2008-http://www.burmalibary.org/docs5/Myanmar_Constitution 

 
 ناميبيا:

http://www.orusovo.com/namcon 
 

 نيجيريا:
-http://www.nigeria

RepublicOfNigeria.htm#Powers_of_Federal_Republaw.org/ConstitutionOfTheFederal
lic_of_Nigeria 

http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/upload/downloads/Compilation.pdf
http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/upload/downloads/Compilation.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/mr00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mr00000_html
http://www.gov.mu.portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c60451251701065c521ca
http://www.gov.mu.portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c60451251701065c521ca
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/consting.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/consting.pdf
http://www.fsmlaw.org.fsm/constitution/
http://www.fsmlaw.org.fsm/constitution/
http://www.servat.unibe.ch/icl/mg00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mg00000_html
http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/files/morocco_eng.pdf
http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/files/morocco_eng.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/moz.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/moz.pdf
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http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#Powers_of_Federal_Republic_of_Nigeria
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 هولندا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000 
 

 عمان:
_.htmlunibe.ch/icl/mu00000http://www.servat. 

 
 باكستان:

http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/ 
 

 باراغواي:
html_.http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000 

 
 بيرو:

http://congreso.gob.pe/_igles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf 
 

 الفيليبين:
http://www.lawphil.net/consti/cons1987.pdf 

 
 دا:بولن

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000 
 

 البرتغال:
tigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitihttp://app.parlamento.pt/site_an

ve.pdf 
 

 قطر:
http://www.qaterembassy.net/constitution.asp 

 
 جمهورية الكونغو:

_.htmlw.servat.unibe.ch/icl/cf00000http://ww 
 

 روسيا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mu00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mu00000_html
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/
http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000_html
http://congreso.gob.pe/_igles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf
http://congreso.gob.pe/_igles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf
http://www.lawphil.net/consti/cons1987.pdf
http://www.lawphil.net/consti/cons1987.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000_html
http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitive.pdf
http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitive.pdf
http://www.qaterembassy.net/constitution.asp
http://www.qaterembassy.net/constitution.asp
http://www.servat.unibe.ch/icl/cf00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/cf00000_html
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01.htm-http://www.constitution.ru/en/10003000 
 

 رواندا:
dfhttp://www.rwandahope.com/constitution.p 
 

 العربية السعودية:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000 

 
 السنغال:

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-
%20SenegalC%20_english%20Summary__rev_.pef 

 
 :سيراليون

leone.org/Laws/constitution1991.pdf-www.sierra 
 

 سنغافورة:
http://www.wipo.int/wiplex/en/text.jsp?file_id=188428 

 
 كيا:سلوفا

http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html 
 

 سلوفينيا:
http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html 

 
 إسبانيا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html 
 

 جنوب أفريقيا:
http://www.info.org.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm 

 
 السودان:

http://www.sudanembassy.ca/docs/THE%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20R
EPUBLIC%20OF%20THE%20SUDAN%201998.pdf 

 

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm
http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm
http://www.rwandahope.com/constitution.pdf
http://www.rwandahope.com/constitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000_html
http://www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf
http://www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf
http://www.wipo.int/wiplex/en/text.jsp?file_id=188428
http://www.wipo.int/wiplex/en/text.jsp?file_id=188428
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html
http://www.info.org.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm
http://www.info.org.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm
http://www.sudanembassy.ca/docs/THE%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20THE%20SUDAN%201998.pdf
http://www.sudanembassy.ca/docs/THE%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20THE%20SUDAN%201998.pdf
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 جنوب السودان:
http://www.unchr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html%c2%A0 

 
 سورية:

on_2012.htmlbab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constituti-http://www.ak 
 

 السويد:
http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html 

 
 :سوازيالند

-ilo---protrav/---ed_protect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
aids/documents/legaldocument/wcms_125409.pdf 

 
 سويسرا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_html 
 

 تنزانيا:
http://www.judiciary.go.tz/downloads/constitution.pdf 

 
 تايالند:

http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html 
 

 تونس:
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf 

 
 تركيا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html 
 

 أوغندا:
http://www.ugandaembassy.com/constitution_of_Uganda.dpf 

 
 الواليات المتحدة:

http://www.findlaw.com/casecode/constitution/ 

http://www.unchr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html%c2%A0
http://www.unchr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html%c2%A0
http://www.ak-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.html
http://www.ak-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo-aids/documents/legaldocument/wcms_125409.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo-aids/documents/legaldocument/wcms_125409.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_html
http://www.judiciary.go.tz/downloads/constitution.pdf
http://www.judiciary.go.tz/downloads/constitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html
http://www.ugandaembassy.com/constitution_of_Uganda.dpf
http://www.ugandaembassy.com/constitution_of_Uganda.dpf
http://www.findlaw.com/casecode/constitution/
http://www.findlaw.com/casecode/constitution/
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 أوكرانيا:
http://gska2.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm 

 
 اإلمارات العربية المتحدة:

www.uaecabinet.ae/English/UAEGovernment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspxhttp:// 
 

 فنزويال:
http://www.helplinelaw.com/law/venezuela/constitution07.php 

 
 اليمن:

---protrav/---ed_protect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125895.pdf 

 
 زيمبابوي:

http://www.servat.unibe.ch/icl/zi00000_.html 
 

 مسودة دستور زيمبابوي:
raft%20Constitution%20ofhttp://www.swadioafrica.com/Documents/COPA%20%20D

1.pdf-%20Zimbabwe%202012 

http://gska2.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm
http://gska2.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm
http://www.uaecabinet.ae/English/UAEGovernment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspx
http://www.uaecabinet.ae/English/UAEGovernment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspx
http://www.helplinelaw.com/law/venezuela/constitution07.php
http://www.helplinelaw.com/law/venezuela/constitution07.php
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125895.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/zi00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/zi00000_.html
http://www.swadioafrica.com/Documents/COPA%20%20Draft%20Constitution%20of%20Zimbabwe%202012-1.pdf
http://www.swadioafrica.com/Documents/COPA%20%20Draft%20Constitution%20of%20Zimbabwe%202012-1.pdf
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 اللغة العينة: 2الملحق 

 
 أحكام تمهيدية

 
 : هوية الدولةلغة عينة

 نوع الحكومة
 ]الدولة[ هي ]نوع الحكومة )مثال: جمهورية برلمانية([.

 
 السيادة

قابلة للتجزئة وغير قابلة للتحويل، هي دولة مستقلة ذات سيادة. السيادة غير قابلة للتصرف فيها، غير ]الدولة[ 
 وهي متأتية من وممنوحة إلى شعب ]الدولة[.

 
 الحدود

حدود ]الدولة[ هي ]الوصف الجغرافي للحدود[. يمكن تغيير الحدود فقط طبقا للقانون الدولي، بالوسائل ا لسلمية 
 والتوافق.

 
 : سيادة الدستورلغة عينة

 دولة[. أي قوانين غير متماشية مع هذا الدستور يجب اعتبارها الغية.هذا الدستور هو القانون األعلى لـ ]ال
 

 لغة عينة: الهوية الوطنية
]الدولة[ هي دولة متعددة العرقيات والجنسيات. ]الدولة[ تنتمي إلى جميع من يعيش فيها، موحدة بتنوعنا، تاريخنا 

 يد والرفاهية لجميع المواطنين.المشترك، غرضنا ومصيرنا، ومتعهدين بالعمل معا لترويج الحكم الرش
 

 خيار بالنسبة للدول ذات الحضور العربي المعتبر
 : ارتباط وثيق باألمة العربية1خيار

 األغلبية العربية في ]الدولة[ تعتبر بحد ذاتها جزءا ال يتجزأ من األمة العربية الكبيرة.
 

 للدولة ةالعربيالصفة : إقرار 2خيار
 ]الدولة[ هي عربية الهوية.
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 : إعالن العضوية في الجامعة العربية3خيار

 ]الدولة[ هي عضو في الجامعة العربية ومتعهدة بأسلوبها.
 

 لغة عينة: الشريعة
 : ارتباط خاص بالشريعة1خيار

 اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة والشعب والشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.
 

 للشريعةضيقة : مرجعية 2خيار
 إلهام للتشريع. الشريعة هي مصدر

 
 : مرجعية واسعة للشريعة3خيار

 مبادئ الشريعة سوف تكون األساس للتشريع.
 

 لغة عينة: االلتزامات الدولية
 يجب أن تراعي ]الدولة[ مبادئ حسن الجوار.

 
 يجب أن تقوم ]الدولة[ بالتزاماتها وفق القانون الدولي.

 
لخاصة[، سوف تسعى ]الدولة[ لمحاربة ومنع اإلرهاب، الجريمة طبقا اللتزاماتها وفق ]القانون الدولي/المعاهدة ا

 عبر الحدود، والتهديدات األخرى لألمن الدولي أو اإلقليمي.
 

تتعهد ]الدولة[ بحفظ السلم واألمن الدوليين من خالل التمسك بميثاق األمم المتحدة، ]المنظمة اإلقليمية[، والمبادئ 
 العامة للقانون الدولي العرفي.

 
 عينة: المواطنة لغة

 : حقوق وواجبات المواطنة1خيار
جميع مواطني ]الدولة[ مخولون بشكل متساو بحقوق، مزايا ومنافع المواطنة، ويخضعون بالتساوي لواجبات 

 ومسؤوليات المواطنة.
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 : متطلبات المواطنة2خيار

، ن قد تجنس كمواطن لـ ]الدولة[أي شخص يولد في ]الدولة[، يولد ألب أو أم مواطنين في ]الدولة[، أو الذي كا
 يجب اعتباره مواطنا لـ ]الدولة[.

 
 لغة عينة: الزواج

 : المواطنة من خالل الزواج1خيار
 سنة يكون مخوال بطلب تسجيله كمواطن.]×[ الشخص الذي تزوج من مواطن)ة( لمدة 

 
 للدولة لغة عينة: العاصمة، العلم،النشيد الوطني، الرمز والعطل الرسمية

 : العاصمة، العلم، النشيد الوطني، الرمز، والعطل الرسمية للدولة في الدستور1خيار
 

 عاصمة ]الدولة[ هي ]المدينة العاصمة[.
 

 العلم الوطني هو ]وصف العلم[.
 

 ]ختم/رمز[ ]الدولة[ هو ]وصف الختم/الرمز[.
 

 النشيد الوطني لـ ]الدولة[ هو ]عنوان النشيد الوطني[.
 

 الدولة[ هي ]عنوان وتاريخ العطل الرسمية[.العطل الوطنية لـ ]
 

 للقانون لعاصمة، العلم، النشيد الوطني، الرمز، والعطل الرسمية للدولةللخاصة ل: ترك التعيينات 2خيار
والرموز، محتوى نص النشيد الوطني،  تحديد المدينة العاصمة، العطل الرسمية، شكل وأبعاد العلم الوطني

 القانون.واستعماله يجب أن ينظمه 
 

 لغة عينة: لغة الدولة الرسمية
 : تفويض لغة رسمية واحدة أو أكثر 1خيار

 ]اللغة/اللغات[ يجب أن تكون اللغة/اللغات الرسمية للدولة.
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 : تفويض لغة/لغات رسمية، ولكن حماية جميع اللغات2خيار

جميع اللغات في ]الدولة[ مضمونة، ]اللغة/اللغات[ يجب أن تكون اللغة/اللغات الرسمية للدولة، غير أن حماية 
 ويكون لمواطني ]الدولة[ حق تعليم أوالدهم لغتهم األم.

 
 هيكل وتفويض الصالحيات

 
 لغة عينة: وحدة الدولة

 ]الدولة[، أرضا وشبعا، هي دولة موحدة.
 

 لغة عينة: الدولة الفيدرالية
 ]الدولة[ هي دولة فيدرالية.

 
 الكونفيدراليةلغة عينة: 

ونفيدرالية[ هي اتحاد ]أسماء الواليات المنضمة[. يجب أن يكون لـ ]الكونفيدرالية[ دستورها، قانونها والية ]ك
ومؤسساتها الحكومية الخاصة. جميع الصالحيات غير المخصصة خصيصا للحكومة المركزية يجب االحتفاظ 

 بها للواليات.
 

 المحافظات ترسيملغة عينة: 
 [.لمقاطعاتا]الدولة[ هي: ]قائمة  محافظات 
 

 الصالحيات الحصرية للحكومة المركزيةلغة عينة: 
الحكومة المركزية لـ ]الدولة[ يجب أن يكون لها سيطرة حصرية على جميع األمور المتعلقة بـ ]الشؤون الخارجية؛ 

 المصالح المسلحة واألمن القومي؛ الهجرة والتجنس؛ الدساتير؛ النقل؛ التجارة والمبادالت الخارجية[.
 

 للحكومات اإلقليميةالصالحيات الحصرية غة عينة: ل
الحكومات اإلقليمية لـ ]الدولة[ يحب أن تحتفظ بسيطرة حصرية على األمور المتعلقة بـ ]التعليم؛ الرفاهية 

 .االجتماعية؛ الصحة؛ صالحيات الشرطة؛ الضرائب المحلية؛ النقل اإلقليمي؛ الموارد الطبيعية[
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 متشاطرةالصالحيات اللغة عينة: 

يجب أن تمارس الحكومية المركزية لـ ]الدولة[ اختصاصات تضامنية مع الحكومات اإلقليمية في األمور المتعلقة بـ 
 ]الصحة؛ الرفاهية االجتماعية؛ التعليم؛ اإلسكان؛ النقل ولوائح المرور؛ إدارة الشرطة والسجون؛ الموارد الطبيعية[.  

 
 بشكل خاصالصالحيات غير المخصصة لغة عينة: 

 : الصالحيات المتبقية للحكومة المركزية1خيار
 جميع الصالحيات غير المعينة صراحة في هذا الدستور يجب أن تقع في النطاق القضائي للحكومة المركزية.

 
 : الصالحيات المتبقية للحكومات اإلقليمية2خيار

 لنطاق القضائي للحكومات اإلقليمية.جميع الصالحيات غير المعينة صراحة في هذا الدستور يجب أن تقع في ا
 

 األيلولة غير المتماثلة للصالحياتلغة عينة: 
 ]المناطق[ لها أشكال وأوضاع خاصة من االستقاللية تبعا للتشريعات الخاصة المتبناة بالقانون التأسيسي.

 
 .يجب أن تتبنى محكمة ]المنطقة[ قرارات ومقررات إلزامية التنفيذ بالنسبة لـ ]المنطقة[

 
 المسائل التالية يجب أن تكون تحت سلطة ]المنطقة[: ]قائمة المسائل[.

 
 يجب أن تضع ]المناطق[ الئحة معيارية لألمور التالية: ]قائمة األمور[.

 
خالل الفترة االنتقالية، يجب أن يكون لـ ]اإلقليم[ صالحية تسيير ]األمور[، حتى يحدد القانون الوطني خالف 

 ذلك.
 

 لي الصالحيات عبر الزمنتو لغة عينة: 
جميع المقاطعات يمكنها تولي صالحية أو مسؤولية بعد انقضاء ]واحدة/ثالث/خمس[ سنوات على الصالحيات 

]التعليم؛ الرفاهية االجتماعية؛ الصحة؛ صالحيات الشرطة؛ الضرائب المحلية؛  التالية بعد سريان هذا الدستور:
 النقل اإلقليمي؛ الموارد الطبيعية[.
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 لمعايير المستعملةا

لتولي هذه الصالحيات والمسؤوليات، يجب أن تستوفي المقاطعات بعض المعايير الموضوعية المؤسسة بموجب 
القانون. مثل هذا القانون يجب أن يتضمن المتطلبات المتعلقة بـ ]عدد السكان/نضج اإلدارة العامة والبنية التحتية/ 

 المالية[. درجة التنمية االقتصادية/تحديد القدرة
 

 تقييم المعايير
بناء على قرار المقاطعة/المقاطعات حول تولي مسؤوليات إضافية، هيئة خبراء مستقلين معينة من قبل ]المحكمة 

 الدستورية[ يجب أن تحدد ما إذا كانت المعايير الموضوعية قد تم استيفاؤها.
 

 قرار ]الجمعية[ يمكن استئنافه أمام ]المحكمة الدستورية[.
 

 تشريعات اإلطار العامغة عينة: ل
بالنسبة لتلك التشريعات ضمن الصالحية الحصرية لحكومة المركزية وتلك الصالحيات المتشاطرة بين الحكومات 
 المركزية واإلقليمية، يمكن للحكومة المركزية تبني تشريعات تحدد السياسة الوطنية والتوجيهات حول أمور خاصة.

 
 ليمية بسن السياسات والتشريعات التطبيقية التي تكون متماشية مع ذلك اإلطار العام.بعدئذ يسمح للحكومات اإلق

 
عند الضرورة للمصلحة العامة للدولة، يمكن للحكومة المركزية سن تشريعا تجانس القانون والسياسات للمقاطعات، 

 حتى في حالة األمور التي تكون ذات صالحية وسلطة متشاطرة مع الحكومة المركزية.
 

 من ]الجمعية[.]×[ قرار مجانسة التشريعات بهذه الطريقة يجب أن يتطلب دعم 
 

 التعاون بين الحكومات المركزية واإلقليميةلغة عينة: 
يجب أن يكون للحكومة المركزية ممثل خاص لكل إقليم كما هو محدد وفق القانون. يجب أن يعمل الممثل 

اإلقليم ويجب أن يسمح له بحضور جلسات الهيئة التشريعية الخاص كحلقة اتصال بين الحكومة المركزية و 
اإلقليمية. إجراءات التعيين، شروط الخدمة والواجبات والوظائف لهؤالء الممثلين يجب تحديدها بقانون الحكومة 

 ]المركزية/اإلقليمية[.
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الحكومة اإلقليمية  يجب أن يعين كل إقليم ممثال خاصا. يجب أن يعمل هذا الممثل الخاصة كحلقة اتصال بين
والحكومة المركزية ويجب أن يسمح له بحضور جلسات ]الجمعية[. إجراءات التعيين، شروط الخدمة والواجبات 

 اإلضافية، والوظائف لهؤالء الممثلين يجب تحديدها بقانون الحكومة ]المركزية/اإلقليمية[.
 

 حل النزاعاتلغة عينة: 
ر حول النزاعات بين الحكومات المركزية واإلقليمية المتعلقة بالوضع الدستوري، يمكن لـ ]المحكمة الدستورية[ التقري

 الصالحيات والوظائف ألي من تلك الحكومات، إداراتها ووكالئها.
 

يمكن لـ ]المحكمة الدستورية[ مراجعة دستورية أي تشريعات وطنية أو إقليمية بناء على طلب من عضو من 
 ة اإلقليمية ألجر أمر يقر بأن كامل أو جزء من قانون ما هو غير دستوري.]الجمعية[ أو الهيئة التشريعي

 
 التعديالت الدستوريةلغة عينة: 

]×[ تعديل ما في هذا الدستور والذي يغير العالقة المتأصلة بين الحكومة المركزية واألقاليم يجب أن يتطلب 
 المصوتين المؤهلين في استفتاء شعبي ما. من]×[ صوت للجمعية وللهيئات التشريعية اإلقليمية/موافقة من 

 
 الهيئة التنفيذية

 
 النظام الرئاسيلغة عينة: 

 يجب أن يكون للدولة رئيس واحد.
 

 يجب أن يكون الرئيس هو رأس الدولة وممثل مجلس الدولة.
 

 دولة.بالتعاون مع الحكومة والجمعية البرلمانية لضمان السير المنتظم والفعال لل يجب أن يعمل الرئيس
 

 النظام البرلمانيلغة عينة: 
 يجب أن تختار ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ رئيس وزراء.

 
يجب أن يكون لرئيس الوزراء )رئيس الحكومة( المسؤولية اليومية عن إدارة الحكومة المركزية وتنفيذ القوانين 

 الفيدرالية.
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 رشادات العامة للسياسة.يحدد رئيس الوزراء، ويكون مسؤوال عن، اإل
 

يقوم رئيس الوزراء بإجراءات الحكومة المركزية طبقا لقواعد اإلجراء المتبناة من قبل الحكومة والمعتمدة من قبل 
 ]الرئيس[.

 
 النظام المختلط الرئاسي/البرلمانيلغة عينة: 

 أصوات الناخبين.يجب أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا من قبل ]أغلبية مطلقة/أغلبية بسيطة[ من 
 

 يجب أن يتصرف الرئيس بناء على مشورة رئيس الوزراء.
 

 من بين الوزراء، واحد يجب أن يكون رئيسا للحكومة ولديوان الوزراء، وواحد يجب أن يكون رئيسا للوزراء.
 

 بناء على اقتراح رئيس الوزراء، يجب أن يعين الرئيس األعضاء اآلخرين للحكومة وينهي تعييناتهم.
 

 : يجب أن يعين رئيس الجمهورية كرئيس للوزراء العضو البرلماني الذين يحوز على األرجح ثقة البرلمان.خيار
 

 الصالحيات والوظائفلغة عينة: 
 يحمي ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ويدعم الدستور كأساس للنظام القانوني.

 
 الصالحيات المحليةلغة عينة: 

 الصالحيات الجوهرية
يس الوزراء[ على مشاريع القوانين واللوائح الممررة من قبل ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية يوقع ]الرئيس/رئ

 .الوطنية[
 

 يعلن ]الرئيس/رئيس الوزراء[ القوانين.
 

 ينفذ ]الرئيس/رئيس الوزراء[ القوانين.
 

من قبل الهيئة التشريعية. يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الوزراء[ االعتراض )ممارسة حق الفيتو( على اللوائح الممررة 
 فيتو ]الرئيس/رئيس الوزراء[ يمكن إبطاله من قبل ]نصف/ثلثي[ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[.
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يعلن ]الرئيس/رئيس الوزراء[ حالة الطوارئ، تسري بناء عند اعتمادها من قبل ]نصف/ثلثي[ ]الهيئة 

 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[.
 

 يمنح ]الرئيس/رئيس الوزراء[ األلقاب، الرتب واألوسمة.
 

 يمنح ]الرئيس/رئيس الوزراء[ الصفح والعفو العام.
 

 يعين ]الرئيس/رئيس الوزراء[ مسؤولي وقضاة الدولة.
 

 الصالحيات االختيارية
 يعلن ]الرئيس/رئيس الوزراء[ االنتخابات.

 
 يدعو ]الرئيس/رئيس الوزراء[ لالستفتاءات.

 
 لـ ]الرئيس[ حل الجمعية البرلمانية، بعد التشاور مع وموافقة من ]رئيس الوزراء[، وطبقا لهذا الدستور. يمكن

 
 يحل ]الرئيس/رئيس الوزراء[ الهيئة التشريعية.

 
 الصالحيات المحلية )األنظمة المختلطة(لغة عينة: 

ين لصالحيات ووظائف منصب رئيس يجب أن يكون الرئيس مسؤوال تجاه البرلمان عن التنفيذ واألداء الصحيح
 الرئيس وفق الدستور ووفق أي قانون آخر.

 
 حاالت الطوارئ داخل البالد طبقا ألحكام الدستور.يجب أن يعلن الرئيس 

 
 يجب أن يترأس الرئيس الجلسات الرسمية للبرلمان.

 
 يجب أن يقوم الرئيس، بدعوة، تأجيل وحل البرلمان.

 
 وزراء، الوزراء اآلخرين لديوان الوزراء، ونواب الوزراء.يجب أن يعين الرئيس رئيس ال
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 يجب أن يتصرف الرئيس بطريقة متماشية مع أحكام الدستور أو القوانين المكتوبة.

 
 يجب أن يتصرف الرئيس طبقا للقانون والعرف الدوليين.

 
 يمكن أن يمنح الرئيس عفوا كامال أو مشروطا.

 
 ان الوزراء.يجب أن يوجه رئيس الوزراء سير ديو 

 
 يجب أن يكون رئيس الوزراء مسؤوال عن الدفاع الوطني.

 
 يجب أن يضمن رئيس الوزراء تطبيق التشريعات.

 
 يجب أن يحدد رئيس الوزراء عدد الوزراء والوزارات وتحديد مواضيع ومهام الوزراء.

 
 صالحيات الشؤون الخارجيةلغة عينة: 

 الخارج.يمثل ]الرئيس/ رئيس الوزراء[ الدولة في 
 

 يتفاوض ]الرئيس/رئيس الوزراء[ حول شروط المعاهدات.
 

 يعين ]الرئيس/رئيس الوزراء[ السفراء والبعثات.
 

 يعتمد ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ويستقبل السفراء والبعثات.
 

 القائد العاملغة عينة: 
 ]الرئيس/رئيس الوزراء[ للدولة يجب أن يكون القائد العام للقوات المسلحة.

 
 ون للقائد العام صالحية تعيين وفصل مستخدمي القوات المسلحة.يك
 

 يكون للقائد العام صالحية إعالن الحرب بموافقة ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[.
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 : يجب أن يقدم ]مجلس/ديوان األمن القومي[ المشورة إلى القائد العام حول مسائل األمن القومي والدفاع.خيار

 
 دور ديوان أو مجلس الوزراءعينة: لغة 

يجب أن يعين ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ]ديوان/مجلس وزراء[ يكون مكلفا بتوجيه ومراقبة األمور التي يكونون 
 مسؤولين عليها.

 
 يكون للوزارات صالحية إصدار قواعد ولوائح إدارية.

 
 الوزارات

 وزارة الشؤون الخارجية
 وزارة الدفاع
 وزارة العدل

 الداخلية وزارة
 وزارة النفط/الموارد الطبيعية

 وزارة المالية
 وزارة التربية والتعليم
 وزارة األشغال العامة

 وزارة الصحة
 وزارة التجارة

 وزارة االتصاالت
 وزارة التنقل والهجرة

 وزارة الثقافة
 وزارة الموارد المائية

 وزارة العمل
 ]وأي وزارات أخرى منشأة من قبل الحكومة[

 
قالة ديوان أو مجلس الوزراء: لغة عينة  اختيار وا 

 يجب أن يعين أعضاء الديوان من قبل ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
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ي/أكثر من نصف[ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية ث: يجب أن يعتمد ]أعضاء الديوان[ من قبل ]ثلخيار
 الوطنية[.

 
ة[ مذكرة سحب ثقة من ]الديوان[، فإن عضو/أعضاء : إذا ما مررت ]أغلبية بسيطة/ثلثا[ ]الهيئة التشريعيخيار

 ]الديوان[ يجب أن يستقيلوا.
 

 : يمكن إقالة ]أعضاء الديوان[ بقرار من ]الرئيس/رئيس الوزراء[.خيار
 

 اختيار الرئيس أو رئيس الوزراءلغة عينة: 
 ون االنتخابي.انتخاب ]الرئيس/رئيس الوزراء[ يجب أن يكون وفق الشروط المنصوص عليها بموجب القان

 
يجب أن ينتخب ]الرئيس/رئيس الوزراء[ باقتراع عام، حر، مباشر وسري، ومن قبل أغلبية مطلقة من أصوات 

 الناخبين.
 

 يجب أن ينتخب ]الرئيس/رئيس الوزراء[ من قبل الهيئة التشريعية.
 

 عجز أو وفاة الرئيس أو رئيس الوزراءلغة عينة: 
يجب أن يضطلع  اء[ غير قادر مؤقتا على الوفاء بواجباته، فإن ]نائب الرئيس[في حالة كان ]الرئيس/رئيس الوزر 

 مؤقتا بواجباته.
 

في حالة كون ]الرئيس/رئيس الوزراء[ غير قادر على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز دائم أو وفاة، فإنه يجب الدعوة 
 إلى انتخابات جديدة طبقا للقانون.

 
كان ]الرئيس/رئيس الوزراء[ قادرا على الوفاء بالتزاماته، فإن ]مجلس  إذا كان من غير الواضح فيما إذا

 الوزراء/الديوان[ يجب أن يحدد لياقة ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
 
  

 إقالة الهيئة التنفيذيةلغة عينة: 
 يجب أن يكون لـ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ صالحية إقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
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 يمكن لـ ]ثلث/نصف/ثلثي[ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ تقديم مذكرة إلقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
 

إقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[، فإنه يجب  ىمن ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ عل]×[ إذا ما صوت 
 أن يتخلى عن المصب فورا.

 
 يوما طبقا للقانون.]×[ بات ]رئاسية/تنفيذية[ جديدة خالل يجب الدعوة النتخا

 
 أجل المنصبلغة عينة: 

 يجب أن يكون ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ]منتخبا/معينا[ ألجل ]أربع/سبع[ سنوات.
 

 ال يمكن ألي فرد أن يعمل ألكثر من ]اثنين/ثالثة[ آجال كـ ]رئيس/رئيس وزراء[.
 

 األهليةلغة عينة: 
 [ سنة.31/41عمر ]الرئيس/رئيس الوزراء[ عن ] يجب أن ال يقل

 
 يجب أن يكون ]الرئيس/رئيس الوزراء[ مواطنا للدولة.

 
، ال يمكن أن يعمل ]الرئيس/رئيس الوزراء[ في منصب قيادي لحزب سياسي، أو أي منصب تعييني أو انتخابي

 بينما يعمل كـ]رئيس/رئيس وزراء[.
 

 ء[ عضوا في أي فرع حكومي آخر أو حكومة ]إقليم/مقاطعة[.ال يمكن أن يكون ]الرئيس/رئيس الوزرا
 

ال يمكن أن يحتفظ ]الرئيس/رئيس الوزراء[ بأي منصب مأجور آخر، أو التعهد بأي تجارة أو مهنة، أو االنتماء 
 ربحية. مؤسسةإلى إدارة أو مجلس استشاري ألي 
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 أداء اليمين للمنصبلغة عينة: 

]الهيئة ؤدي ]الرئيس/رئيس الوزراء[ القسم الرسمي أمام قبل اضطالعه بواجبه، يجب أن ي
 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ حالفا بالوفاء للدولة وللدستور.

 
 محتوى اليمين الرسمية يجب تزويده بموجب قانون.

 
 لم يتم انتخابه.إذا ما رفض ]الرئيس/رئيس الوزراء[ أداء اليمين أو أداها بتحفظ، فإنه يجب أن ينظر إليه كما لو 

 
 الهيئة التشريعية

 
 هيكل الفرع التشريعيلغة عينة: 

 الصالحية التشريعية في ]الدولة[ ممنوحة لـ ]الهيئة التشريعية/ الجمعية الوطنية[.
 

 المجلس التشريعي الوحيدلغة عينة: 
 يجب أن يكون لـ ]الهيئة التشريعية[ ]غرفة[ واحدة.

 
 و.عض]×[ يجب أن يكون لـ ]الغرفة[ 

 
 المجلس التشريعي المزدوجلغة عينة: 

يجب أن يكون لـ ]الهيئة التشريعية[ غرفتان. الغرفة العليا يجب أن تدعى ]مجلس الشيوخ/اسم آخر[ والغرفة الدنيا 
 يجب أن تدعى ]الجمعية/اسم آخر[.

 
 [ سنوات.9-4عضو. يجب أن ينتخب األعضاء كل ]]×[ يجب أن يكون لـ ]الغرفة العليا[ 

 
 [ سنوات.5-2عضو. يجب أن ينتخب األعضاء كل ]]×[ أن يكون لـ ]الغرفة الدنيا[  يجب

 
: المقاعد في الغرفة الدنيا يجب تخصيصها بين الدوائر االنتخابية بناء على عدد سكان كل دائرة، طبقا خيار

 لقانون االنتخابات.
 



219 
 

 لعليا.: كل دائرة يجب أن يضمن لها مقعد واحد على األقل في الغرفة اخيار
 

 المتحدثلغة عينة: 
 يجب أن تختار ]الهيئة التشريعية[، بأغلبية ]النصف/الثلثين[، من بين أعضائها، متحدثا باسمها.

 
 : يجب أن يكون المتحدث مسؤوال عن السير الفعال لـ ]الهيئة لتشريعية[.خيار

 
 خرى.أمام الفروع الحكومية األ: يجب أن يمثل المتحدث ]الهيئة التشريعية[ خيار

 
: يجب أن يدعو المتحدث لعقد جلسات استثنائية لـ ]الهيئة التشريعية[ حسبما يكون ضروريا ومحددا بموجب خيار

 القانون.
 

 : يجب أن يؤدي المتحدث الواجبات األخرى كما هو معرف بالقانون وبلوائح ]الهيئة التشريعية[.خيار
 

 الصالحيات والوظائفلغة عينة: 
 ة التشريعية[ المؤسسة األولى لحكومة الدولة المكلفة بتمثيل أهداف ومصالح شعب الدولة.يجب أن تكون ]الهيئ

 
 يجب أن تعتمد ]الهيئة التشريعية[ التشريعات بتصويت ]أغلبية بسيطة[.

 
 أعضاء ]الهيئة التشريعية[ يمكنهم سن تشريعات.

 
 ها من قبل ]ثلثي[ ]الهيئة التشريعية[.قواعد ]الهيئة التشريعية[ يجب تأسيسها بموجب القانون ويجب اعتماد

 
يجب أن تنشر ]الهيئة التشريعية[ سجال كامل عن مداوالتها ويجب، فيما عدا ظروف استثنائية طبقا لقواعدها، أن 

 تجري مداوالتها علنا.
 

 الجلسات العامة لـ ]الهيئة التشريعية[ يجب تحديدها بموجب القانون.
 

 [ مسؤولة على تمرير القوانين واإلجراءات اإلدارية.يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية
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 يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن تمرير تعديالت دستورية. :خيار
 

: يجب أن تصوت ]الهيئة التشريعية[ بواقع ]الثلث/النصف/الثلثين[، إلقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[ نتيجة خرق خيار
 كتشاف ارتكابه جريمة ما.جسيم للدستور، نقض اليمين، أو ا

 
: يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن التقرير حول مصادر ومبالغ العائدات عن عمليات خيار

 والتزامات الدولة.المؤسسات 
 

 يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن اعتماد ميزانية لمؤسسات الدولة.: خيار
 

ية[ مسؤولة عن المصادقة على المعاهدات الموقعة من قبل ]الرئيس/رئيس : يجب أن تكون ]الهيئة التشريعخيار
 الحكمة[.

 
 : يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن اإلشراف على إدارة الحكومة.خيار

 
 : يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن اإلشراف على صالحيات التنظيم واإلنفاق للحكومة.خيار

 
 تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن جميع الصالحيات األخرى الممنوحة بموجب هذا الدستور. : يجب أنخيار

 
 الصالحيات والوظائف )النظام البرلماني(لغة عينة: 

 يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن انتخاب ]رئيس الوزراء[ و]مجلس الوزراء[ ]باقتراع سري[.
 

 ة[ لجانا. كل لجنة يجب أن تكلف باإلشراف على المجاالت القانونية المنوطة بها.يجب أن نشئ ]الهيئة التشريعي
 

 بعد قراءتها أوال، يجب أن ترسل مشاريع القوانين إلى اللجنة المناسبة لالطالع.
 

 يكون للجنة واجب التدقيق في كل جزء من التشريعات.
 

 ويت عليه.بعد اطالع اللجنة، يجب أن يعاد التشريع إلى البرلمان للتص
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، ]الميزانية[، [الخدمات المسلحة: يجب تضم ]الهيئة التشريعية[ اللجان التالية: ]الزراعة[، ]المخصصات[، ]خيار
 ]التعليم[، ]الطاقة[، ]المالية[، ]الشؤون الخارجية[، ]السلطة القضائية[، ]القواعد[ و]خالفه[.

 
 أجل وأهلية األعضاءلغة عينة: 

 سنة[، ما لم يتم حل ]الهيئة التشريعية[ طبقا لهذا الدستور.]× ية[ يجب أن يخدموا آلجال أعضاء ]الهيئة التشريع
 

 [ من العمر يمكنه عن طريق االنتخابات أن يخدم كعضو في ]الهيئة التشريعية[.31أي مصوت مؤهل والذي بلغ ]
 

 حل الهيئة التشريعيةلغة عينة: 
الدستور أن يحل ]الهيئة التشريعية[ عندما تفشل في التصويت  يجب على ]الرئيس أو رئيس الوزراء[ طبقا لهذا

 بالثقة. سوف يدعو ]الرئيس أو رئيس الوزراء[ النتخابات جديدة.
 

 [ يوما من حل ]الهيئة التشريعية[.31/61/91يجب ترتيب االنتخابات الجديدة خالل ]
 

ب ]الهيئة التشريعية الجديدة[. حال انتخاب ]الهيئة التشريعية[ المحلة يجب أن تستمر في الخدمة حتى يتم انتخا
 ]الهيئة التشريعية[ الجديدة، فإن أعضاء ]الهيئة التشريعية[ المحلة يجب أن يخلو مقاعدهم. 

 
 حل الهيئة التشريعية )النظام البرلماني(لغة عينة: 
مرشح أغلبية ]الثلثين[  [ يوما من جلسة جديدة إذا لم يتلق أي31/61/91يجب أن تحل ]الهيئة التشريعية[ خالل ]

 لمنصب رئيس الوزراء.
 

[ يوما من جلسة جديدة أغلبية ]الثلثين[ لمنصب 21يجب أن تحل ]الهيئة التشريعية[ إذا لم يتلق أي مرشح خالل ]
 رئيس الوزراء.
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 قانون األخالقياتلغة عينة: 

صداقية ]الهيئة التشريعية[، يجب أن يتصرف أعضاء ]الهيئة التشريعية[ في جميع األوقات بطريقة تعكس م
 وتحافظ على وتقوي ثقة الشعب في استقامة ]الهيئة التشريعية[.

 
يجب أن يحافظ أعضاء ]الهيئة التشريعية[ على أعلى معايير االستقامة لضمان أن استقامتهم واستقامة المؤسسة 

 السياسية التي يخدمون فيها هي فوق كل طعن.
 

أي مظهر من هذا القانون، فإن النية الحسنة للعضو  معنى لمجال، تطبيق أوفيما يتعلق باعند وجود أي شك 
 المعتبر يجب أن تكون المبدأ المرشد.

 
 : يجب أن يكشف أعضاء ]الهيئة التشريعية[ سجالتهم المالية.خيار

 
 دوالر[ كهدية من شخص واحد. 2111: يجب أن ال يتلقى أعضاء ]الهيئة التشريعية[ أكثر من ]خيار

 
 : يجب أن تنشئ ]الهيئة التشريعية[ لجنة تنظيمية لتعزيز قانون األخالقيات.رخيا
 

 : يجب أن يكون هناك لجنة تنظيمية مستقلة لتعزيز قانون األخالقيات.خيار
 

 الحصانة التشريعيةلغة عينة: 
 ول به.يجب عدم مالحقة أي ممثل ]تشريعي[ قضائيا، أو احتجازه أو معاقبته لرأي معبر عنه أو صوت مدل

 
يتمتع عضو ما لـ ]الهيئة التشريعية[ بحصانة من المسؤولية القانونية. التهم الجنائية يمكن فقط رفعها ضده باقتراح 

 من ]مسؤول معين[ وبموافقة أغلبية باقي ]الهيئة التشريعية[.
 

 طنية.: المزايا األخرى والحصانات ألعضاء ]الهيئة التشريعية[ يمكن وصفها بالتشريعات الو خيار
 

 متطلبات النصابلغة عينة: 
 بالمائة[ من أعضاء ]الهيئة التشريعية[ يجب أن يمثلوا النصاب. 41/51/61]
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[ عضوا حاضرا، فإن 21/81/111عندما في أي وقت خالل اجتماع ما لـ ]الهيئة التشريعية[ يكون هناك أقل من ]
 الشخص المترئس يجب أن يؤجل الجلسة دون اعتراض.

 
 ضائيةالسلطة الق

 
 الصالحيات والوظائفلغة عينة: 

يجب أن تضمن المحاكم عدالة متساوية للجميع. يجب أن تحفظ الحقوق والمصالح الشرعية لجميع المواطنين، 
 األفراد، الكيانات القانونية، والدولة.

 
يجب أن تكون المحاكم مسؤولة عن إدارة العدالة طبقا للدستور، وكذلك التشريعات والقوانين والنظم الدولية 

 الملزمة. 
 

 استقالل القضاءلغة عينة: 
 فصل السلطات

 مستقال وحرا. يجب أن يكون قضاء ]الدولة[
 

 يجب أن يكون القضاة مستقلين، أحرارا وملزمين فقط بالقانون.
 

نشاطات قاض ما أو المحاكم القانونية بأي مؤسسات لسلطة الدولة، األحزاب السياسية، المنظمات  التداخل بين
 العامة، أو المواطنين، يجب أن يكون محظورا ويرتب مسؤولية قانونية كما منصوص عليه بالقانون.

 
الكيانات أن تغير من  مؤسسات الدولة والجهات اإلدارية يجب أن تتقيد بقرارات المحكمة؛ ال يمكن ألي من هذه

 قرارات المحكمة في أي جانب وال تأخير تنفيذها.
 

 لجنة الخدمة القضائية
 يجب أن تضمن لجنة الخدمة القضائية استقاللية، حرية، حيادية، اختصاص وفعالية النظام القضائي.

 
شراف على الميزانية مسؤوليات لجنة الخدمة القضائية يجب أن تضم، غير أنه ال يجب أن تكون محدودة في، اإل

النواب العامين، مساعديهم والقضاة، إلى جانب قضاة المحكمة  وعزلالقضائية؛ إدارة القضاء؛ وتعيين، تأديب 
 اإلضافية للجنة الخدمة القضائية يجب تعريفها بالقانون.الدستورية. تركيبة والمسؤوليات 
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عضوا من بين أساتذة ]×[ يس، تختار الجمعية عضوا. بناء على مقترح للرئ]×[ يتكون المجلس القضائي من 

عضوا ]×[ الجامعات في القانون، المحامين ورجال القانون؛ القضاة الشاغلين لمناصب قضائية دائمة، كما تختار 
 من بين أعضائها. يختار أعضاء المجلس رئيسا من بينهم.

 
سؤولياتهم التأديبية يجب أن تقرر طبقا يجب أن يكون للمجلس القضائي مسؤولية تعيين، تأديب وعزل القضاء وم

 للدستور والقانون.
 

 الهيئة القضائيةلغة عينة: 
مؤسسات الدولة والجهات اإلدارية يجب أن تتقيد بقرارات المحكمة؛ ال يمكن ألي من هذه الكيانات تغيير قرارات 

 المحكمة بأي وجه وال تأخير تنفيذها.
 

ل أمور القانون المدني والقانون الجنائي، ويمكنها مراجعة قرارات محاكم القانون يمكن أن تصدر قرارات حو 
 الجهات اإلدارية.

 
ما لم يحدد خالفه في القانون النافذ لغرض حماية حياة األحزاب، حماية مصالح األقليات، حماية أسرار تجارية، 

إجراءاتها علنا وجميع  أو حماية مصلحة عامة أو أمنية أخرى مهمة، فإن جميع محاكم القانون يجب أن تعقد
 القرارات القضائية يجب إعالنها على رؤوس العامة.

 
يجب أن يتمتع ال يمكن إدارة القضاء بأي حال من األحوال من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك وزارة العدل. 

لتشريعية أو القضاء باختصاص حصري في تحديد براءة أو ذنب المتهم تبعا للقانون، دون تدخل من السلطات ا
 التنفيذية.

 
 يجب أن تكون منفصلة ومستقلة إحداها عن األخرى. -التشريعية، التنفيذية والقضائية –السلطات الثالث 

 
 يمكن لمحاكم القانون التقرير بأن الفرع التشريعي أو التنفيذي قد فشل في اإليفاء بالتزاماته الدستورية.

 
 هيكل النظام القضائيلغة عينة: 

 : قائمة المحاكم المعترف بها دستوريا1الخيار
 يجب أن تتكون المحاكم من ]تزويد أسماء المحاكم[.
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 : تأسيس المحاكم2الخيار

، محاكم بلدية ومحاكم الجنح كما يجب أن تتكون محاكم القانون من محكمة دستورية، محكمة عليا، ومحاكم جزئية
 هو محدد بالقانون.

 
 المحكمة الدستوريةلغة عينة: 

 كن أن تقرر المحكمة الدستورية فقط في األمور والمسائل الدستورية المتعلقة بقرارات حل األمور الدستورية.يم
 

تصدر المحكمة الدستور القرار الفصل حول ما إذا كان أمر ما دستوريا أو ما إذا كانت مسألة ما تتعلق بقرار ما 
 حول أمر دستوري ما.

 
 العليا في جميع األمور الدستورية.إن المحكمة الدستورية هي المحكمة 

 
 يشمل أمر دستوري ما أي مسألة تتعلق بتفسير، حماية أو تعزيز الدستور.

 
 أو
 

يكون للمحكمة العليا صالحية إعالن أن أي حكم قضائي أو قرار من قبل المحاكم هو غير دستوري، بالطريقة 
 وضمن المجال المحددين في هذا الدستور والقانون.

 
 تركيبة المحكمة الدستورية: لغة عينة

 من القضاة اآلخرين.×[ تتكون المحكمة الدستورية من رئيس المحكمة العليا، نائب رئس المحكمة العليا و]
 

 قاض.]×[ أمر ما أمام المحكمة الدستورية يجب سماعه من قبل على األقل 
 

تجعله غير صالح ألداء وظيفته، ]أو[ يجب أن يعفى قاض محكمة دستورية ما من واجبه فقط إذا ما أدين بجريمة 
 إذا ما أصبح غير قادر بشكل دائم على أداء الوظيفة، ]أو ألي سبب آخر يصفه القانون[.

 
 ما لم يستقيلوا أو يقالوا بحكم ما.]×[ يجب أن يخدم قضاة المحكمة الدستورية حتى سن 
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 اختيار المحكمة الدستوريةلغة عينة: 
 : الترشيح واالعتماد1خيار
ويجب أن يتطلب تعيينهم  المحكمة الدستورية يجب تسميتهم من قبل ]الرئيس/البرلمان/المجلس القضائي[ ةقضا

 اعتماد أغلبية األعضاء الحاضرين والمصوتين في ]غرفة/غرفتي الحكومة[.
 

 أو 
 

 : التعيين واالعتماد2خيار
اد أغلبية األعضاء الحاضرين والمصوتين[ قضاة المحكمة الدستورية يجب تعيينهم من قبل ]الرئيس[ أو بـ ]اعتم

 في ]الغرفتين[ من قائمة المرشحين المعتمدين من قبل المجلس القضائي.
 

 السلطان القضائي للمحكمة الدستوريةلغة عينة: 
 دستورية التشريعات والقوانين التنفيذية

 الدستورية يمكنها النظر في التشريعات والتعديالت الدستورية.فقط المحكمة 
 

إذا ما عبرت الهيئة . دستورية أي تشريعات برلمانية أو إقليميةحول فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير 
إعادة التشريعات إلى البرلمان أو اإلقليم. بينما على تحفظات تتعلق بدستورية التشريعات، فإنه يمكنها التنفيذية 

حالتها إلى المحكمة يعتبر البرلمان واإلقليم التشريعات، يمكن للهيئة الت نفيذية مواصلة االحتفاظ بالتحفظات وا 
 الدستورية.

 
فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير حول دستورية أي تشريعات برلمانية أو إقليمية إذا طلب عضو ما من 

 الجمعية أو اإلقليم استصدار أمر يعلن بأن كامل أو جزء من قانون ما هو غير دستوري.
 

الدستورية القرار الفصل حول ما إذا كان قانون ما للجمعية أو إلقليم ما، أو تصرف هيئة تنفيذية تصدر المحكمة 
 ما، هو دستوري.

 
 الفشل في تطبيق الدستور

 بالتزامه الدستوري. الوفاءالفرع التشريعي أو التنفيذي قد فشل في فقط المحكمة الدستورية يمكنها تقرير بأن 
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 النزاعات الدستورية
 للمحكمة الدستورية تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية واألقاليم. يمكن

 
فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير حول النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية المتعلقة بالوضع 

 صالحيات ووظائف أي من تلك الحكومات، إداراتها ووكالئها.الدستوري، 
 

 ري يمكنها المصادقة على دستور إقليم ما.فقط المحكمة الدستو 
 

 التعديالت الدستورية
 فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير حول دستورية أي تعديالت في الدستور.

 
 المثول أمام المحكمة الدستوريةلغة عينة: 

ح العدالة، التشريعات الوطنية أو قواعد المحكمة الدستورية يجب أن تسمح لشخص ما، عندما يكون من مصال
رفع أمر مباشرة إلى المحكمة الدستورية، أو االستئناف مباشرة لدى المحكمة ، وبإذن من المحكمة الدستورية

 الدستورية من أي محكمة أخرى.
 

أي شخص يمكنه رفع إجراءات قضائية أمام المحكمة الدستورية إذا ما كان هذا الشخص يعتقد أن حقا أو 
ية بموجب هذا الدستور قد تم انتهاكها. يمكن للمحكمة الدستورية التقرير حول مصلحة تعود لذلك الشخص ومحم

مثل هذه الشكوى فقط عندما يكون الطرف الملتمس قد استنفد جميع المعالجات القضائية أو اإلدارية األخرى 
 المتوفرة بشكل معقول.

 
ئية في حالة عدم موافقة على توافق أي من أعضائها رفع إجراءات قضا]×[ يمكن لـ ]الرئيس/الجمعية[ بتحريك من 
 قانون أو تصرف للدولة مع الدستور.

 
يمكن للمحكمة الدستورية في حد ذاتها رفع إجراءات قضائية لتقييم دستورية وقانونية تصرفات للدولة، حسبما هو 

 منصوص عليه في الدستور.
 

 األثر اإللزامي ألحكام المحكمة الدستوريةلغة عينة: 
 قبل المحكمة الدستورية يجب أن يكون بشكل عام ملزما، فعاال ونهائيا.حكم ما من 
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 المحكمة العليالغة عينة: 
استئنافية في الدولة ويجب أن تحوز على السلطان عدالة يجب أن تكون المحكمة العليا هي أعلى محكمة 

 القضائي االستئنافي على أي محاكم أخرى، بما في ذلك المحاكم المتخصصة.
 

 المحاكم.ن تضمن المحكمة العليا التطبيق الموحد للقانون من قبل جميع يجب أ
 

 تركيبة المحكمة العليالغة عينة: 
عفاؤهم من الواجب من قبل  قضاة جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، يجب تعيينهم، تعليقهم وا 

 ]الرئيس/البرلمان[ بموافقة مسبقة لـ ]للمجلس القضائي/البرلمان[.
 
 سنة.]×[ ضاة المحكمة العليا يجب تعيينهم من ألجل ق
 

 السلطان القضائي للمحكمة العليالغة عينة: 
 يجب أن يكون للمحكمة العليا القضاء األصلي كما هو منصوص عليه في التشريعات.

 
يجب أن تكون المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في الدولة ويجب أن تحوز على السلطان القضائي 

 على المحاكم األخرى، بما في ذلك المحاكم المتخصصة. االستئنافي
 

إن المحكمة العليا هي أعلى قضاء في جميع األمور باستثناء األمور الدستورية. يجب أن تحال األمور الدستورية 
 إلى المحكمة الدستورية.

 
 المثول أمام المحكمة العليالغة عينة: 

 مة بداية أو كمحكمة استئناف في القضايا المحددة بالقانون.يجب أن تتصرف المحكمة العليا كمحك
 

 األثر اإللزامي للمحكمة العليالغة عينة: 
 قرارات المحكمة العليا يجب أن تكون نهائية وملزمة.

 
 الحياديةلغة عينة: 

 يجب أن تكون المحاكم مستقلة وحرة من أي عضو، هيئة، منصب، مجموعة أفراد أو فرد.
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المنصب، يجب أن ال يشغل القضاة أي منصب عام آخر وال التعهد بأي خدمة أخرى أو مهنة  خالل أجلهم في
 يحدد القانون بأنها متعارضة مع الوظيفة القضائية.

 
 تركيبة المحاكم األخرىلغة عينة: 

 يجب تنظيمها بالقانون. للمحاكماإلنشاء، مجال النشاطات، السلطان القضائي، التركيبة والهيكل 
 

 تعيين القضاةنة: لغة عي
 : االختيار التعاوني1خيار

قاض، ويجب أن تعين ]×[ تتكون المحكمة ]العليا/الدستورية/األخرى[ من ]تسعة[ قضاة. يجب أن يعين الرئيس 
 قاض للمحكمة ]العليا/الدستوري/األخرى[.]×[ من القضاة ويجب أن يعين المجلس القضائي ]×[ الجمعية 

 
 : االختيار الرئاسي2خيار

قضاة جميع المحاكم يجب اختياره من قبل الرئيس واعتماده من قبل ]نصف/ثلثي[ أعضاء البرلمان ]والمجلس 
 القضائي[.

 
 : االختياري البرلماني3خيار

قضاة جميع المحاكم يجب اختيارهم من قبل ]نصف/ثلثي[ أعضاء البرلمان ]واعتمادهم من بل المجلس 
 القضائي[.

 
 وعالمؤهالت والتنلغة عينة: 

قضاة جميع المحاكم يجب أن يكونوا مستقلين ومحايدين. يجب أن يكونوا ضالعين في القانون بشكل متميز وذوي 
أخالق عليا، بمؤهالت مناسبة، بما في ذلك التعليم القانوني العالي. عضوية القضاء يجب أن تعكس تنوع 

 الشعب. 
 

 القضاة الدوليون
طبيقها على القضاة الدوليين كما هي مطبقة على أي عضو في قضاء نفس متطلبات المعرفة والمسؤولية يجب ت

 ]الدولة[.
 

قالة القضاة الوطنيين. قالة القضاة الدوليين يجب أن تتبع ذات المعايير لعملية اختيار وا   عملية تعيين وا 
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 ييناتهم.قبل اضطالعهم بتع لـ ]الدولة[يجب أن يتلقى القضاة الدوليون تدريبا حول المنظومة القانونية 
 

 األجل بالسنوات واإلقالةلغة عينة: 
سنة ويمكن إعادة تعيينهم في المنصب. آجال قضاة المحاكم ]×[ قضاة المحكمة العليا يجب تعيينهم ألجل 

 األخرى يجب تحديدها بالقانون.
 

قالة القضاء ]حسبما هو منصوص عليه بالقانو   ن[.يجب أن يكون للمجلس القضائي المسؤولية عن تأديب وا 
 

يمكن فقط عزل القضاة، تعليقهم، نقلهم أو إحالتهم على التقاعد على األسس، وخضوعا للضمانات، المنصوص 
 عليها قانونا.

 
يجب إعفاء قاض ما من واجبه إذا ما أدين بجريمة تجعله غير صالح ألداء وظيفته، ]أو[ إذا ما أصبح غير قادر 

 خر يصفه القانون[.بشكل دائم على أداء الوظيفة، ]أو ألي سبب آ
 

 االلتزامات القانونية الدولية
 

 الوحدويةلغة عينة: 
المعاهدات المبرمة، والمتماشية مع الدستور، يجب أن تكون جزءا من المنظومة القانونية 
 ]الداخلية/الفيدرالية/الوطنية/المحلية[. يمكن إبطال أحكام المعاهدة فقط بطريقة متماشية مع المعاهدة في حد ذاتها

 أو بالقواعد العامة للقانون الدولي.
 

 القواعد العامة للقانون الدولي يجب أن تكون جزءا من المنظومة القانونية ]الداخلية/الفيدرالية/الوطنية/المحلية[.
 

جميع االتفاقات الدولية المبرمة من قبل ]الدولة/صفة أخرى[ قبل المصادقة على الدستور ملزمة لـ ]الدولة/صفة 
 د سريان الدستور.أخرى[ عن

 
القانون الدولي العرفي نافذ على المحاكم ما لم يمكن ذلك متعارضا مع الدستور أو قانون ]فرع حكومي مسؤول 

 عن إصدار القوانين[.
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يجب أن تراعي الدولة ميثاق األمم المتحدة، االتفاقات بين الدول، وكلك المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا 
 الن العام لحقوق اإلنسان.فيها، واإلع

 
 االزدواجيةلغة عينة: 

المعاهدات، االتفاقات، أو االتفاقيات الدولية يمكن أن تسري فقط بعد المصادقة عليها أو اعتمادها بموجب قانون 
 ما.
 

يجب أن باسم الدولة يجب اعتمادها من قبل ]الفرع التشريعي[، و  [الفرع التنفيذي/القائدالمعاهدات المبرمة من قبل ]
 تسري فقط طبقا لقرار ]الفرع التشريعي[.

 
االتفاقيات أو المعاهدات المتعلقة بالهدنات، السالم، التحالفات، حدود الدولة، أو المصاريف غير المنصوص 
عليها في ميزانية الدولة يتم المصادقة عليها من قبل ]الهيئة التنفيذية[ فقط بعد موافقة صريحة من ]الفرع 

 التشريعي[.
 

 العالقة بين القانون الدولي والمحليلغة عينة: 
إن القانون الدولي العرفي نافذ في المحاكم ما لم يتعارض ذلك مع الدستور أو قانون ]فرع حكومي مسؤول عن 

 إصدار القوانين[.
 

ا سلطة ]عليا المعاهدات واالتفاقات الصحيحة المصادق عليها طبقا لـ ]الدستور/القانون[ والقانون الدولي العرفي له
 على/مساوية لـ[ تلك للقوانين المحلية.

 
 معاهدة، اتفاق أو اتفاقية دولية مخالفة للدستور يجب عدم المصادقة عليها وال يكون لها أي أثر.

 
 إن الدستور هو القانون األعلى في األرض؛ وأي قانون، دولي أو محلي، غير متماش مع الدستور يكون باطال.

 
يع، فإنه يجب على كل محكمة أن تفضل أي تفسير معقول للتشريع يكون متماشيا مع القانون عند تفسير أي تشر 

 الدولي على أي تفسير بديل يكون غير متماش مع القانون الدولي.
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 النظام االنتخابي

 
 كثريةاأل لغة عينة: 

ترشح على عدد أعلى من  يجب انتخاب ]الرئيس/الممثل[ باقتراع سري. ليتم انتخابه للمنصب، يجب أن يحصل الم
 األصوات الصحيحة.

 
 من غير األصوات البيضاء أو الالغية، يجب اعتباره منتخبا. أصوات، أكثريةالمرشح الحاصل على 

 
 نظام األغلبيةلغة عينة: 

 المرشح الحاصل على أكثر من نصف األصوات االنتخابية الصحيحة يجب اختياره ]رئيسا/ممثال[. 
 

ن اقتراعا ثان يجب القيام به. في االقتراع الثاني، فقط إح على تلك النسبة من األصوات، فمرشإذا لم يحصل أي 
 المرشحان االثنان الحاصالن على أغلبية األصوات في االقتراع األول، ولم ينسحبا، يجب أن يدخال االنتخابات.

 
 ن يصبح ]الرئيس/الممثل[.المرشح الحاصل على أغلبية األصوات في الجولة الثانية من االنتخابات يجب أ

 
 التمثيل النسبيلغة عينة: 

 االنتخابات في الجمعية العمومية يجب القيام بها بنظام التناسب الوطني. 
 

 تتكون المجموعة من ممثلين عن الشعب، منتخبين، بنظام نسبي، في كل إقليم، منطقة ودائرة.
 

 نظام دائرة العضو الواحدلغة عينة: 
 تخابه من كل دائرة  ليمثل الشعب.ممثل ]واحد[ يجب ان

 
( فائزة، فإن أعلى مرشحين اثنين من 1بالمائة زائد  51: إذا لم يكن هناك أغلبية صافية )خيار لنظام األغلبية

 الجولة األولى من التصويت يشاركان في جولة ثانية من التصويت لتحديد ممثل الدائرة.
 

 نظام دائرة العوض المتعددلغة عينة: 
 مقاعد ضمن الدوائر االنتخابية بناء على عدد السكان لكل دائرة، طبقا للقانون االنتخابيصيص يجب تخ
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أعضاء الجمعية يجب انتخابهم من قبل الشعب من الدوائر االنتخابية للدولة متعددة األعضاء، يمثلون مختلف 

 دوائر الدولة.
 

 التمثيل النسبي
خابية، والتي يتم تعيين حدودها بموجب القانون، والتي يمكن أن ينص يجب أن ينتخب النواب من قبل الدوائر االنت

 أيضا على وجود الدوائر االنتخابية من أجل ضمان نظام التمثيل النسبي.
 

لكل دائرة انتخابية، يجب أن يكون متناسبا مع عدد لناخبين المسجلين في السجل  عدد النواب المخصص
 االنتخابي لتلك الدائرة االنتخابية.

 
 آليات األقليةلغة عينة: 

 بالمائة يجب أن يكونوا أفرادا ينتمون إلى أقليات وطنية ودينية في الدولة.]×[ 
 

في الجمعية الوطنية لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد مقعدا محجوزا ]×[ يجب أن يكون هناك 
 المحجوزة لكل أقلية سوف يعكس نسبة تمثيلها في المجتمع.

 
 آليات النساءلغة عينة: 

 بالمائة من كل قائمة وطنية ووالئية يجب أن تكون للمرشحات من النساء.]×[ 
 

 مقعد في الجمعية للنساء.]×[ يجب أن يكون هناك 
 

 غرفة واحدةب الهيئة التشريعيةلغة عينة: 
 : الدائرة األحادية1خيار 

ن الذين يحصلون على ]أكثرية/أغلبية[ األصوات سوف يصوت المواطنون للمرشحين الذين يختارونهم. المرشحو 
 يجب منحهم المقاعد.

 
 : التناسبية متعددة الدوائر2خيار

سوف يصوت المواطنون لقائمة وطنية من اختيارهم، وكل قائمة يجب منحها مقاعد تناسبيا مع حصة تلك القائمة 
 في التصويت الوطني.
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بالمائة كحد أدنى من األصوات ليتم منحها مقاعد في ]×[ على  : القوائم الوطنية والوالئية يجب أن تحصلخيار

 الجمعية.
 

 الهيئة التشريعية بغرفتين اثنتينلغة عينة: 
 عضوا. يجب انتخاب األعضاء على أساس ]تناسبي/أكثرية/أغلبية[.]×[ يجب أن يكون للغرفة األولى 

 
 ى أساس ]تناسبي/أكثرية/أغلبية[.عضوا. يجب انتخاب األعضاء عل]×[ يجب أن يكون للغرفة الثانية 

 
المقاعد في الغرفة ]األولى/الثانية[ يجب تخصيصها بين الدوائر االنتخابية بناء على عدد السكان لكل دائرة، طبقا 

 لقانون االنتخابات.
 

 يجب يضمن لكل دائرة مقعد واحد على األقل.
 

ئة كحد أدنى من األصوات ليتم منحها مقاعد في بالما]×[ القوائم الوطنية والوالئية يجب أن تحصل على : خيار
 الجمعية الوطنية.

 
 إجراء انتخاب الهيئة التنفيذيةلغة عينة: 

 الترشيح إلى الهيئة التنفيذية
 عضوا من الجمعية البرلمانية.]×[ يمكن تسمية مرشحين من قبل على األقل 

 
 صب الرئيس.كل عضو من الجمعية البرلمانية يمكنه فقط تسمية مرشح واحد لمن

 
 أو
 

 مواطنا مخوال بالتصويت كحد أدنى.]×[ الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية تتطلب دعم 
 

 كل عضو من الجمعية يجب أن يكون له صوت واحد.
 



225 
 

ليتم انتخابه كـ ]رئيس/رئيس وزراء[، يجب أن يحصل المرشح على ]أغلبية[ إجمالي أصوات أعضاء الجمعية 
 البرلمانية.

 
أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة، فإنه يجب على الجمعية البرلمانية تنظيم جولة ثانية من  إذا لم يحصل

 يوما.]×[ التصويت خالل 
 

 إذا ما حصل مرشح ما على ]األغلبية[ المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت، فإنه يجب أن يكون الرئيس.
 

الجولة الثانية، فإنه يجب القيام بجولة إعادة بين المرشحين إذا لم يحصل أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة في 
 االثنين الحاصلين على أغلبية األصوات في الجولة الثانية من التصويت.

 
 المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة من األصوات في جولة اإلعادة يجب أن يكون الرئيس.

 
 أو
 

 كل ناخب مؤهل ومسجل يجب أن يكون له صوت واحد.
 
 يتم انتخابه كـ ]رئيس/رئيس وزراء[، يجب أن يحصل المرشح على ]أغلبية[ إجمالي األصوات.ل
 

 يوما.]×[ إذا لم يحصل أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة، فإنه يجب تنظيم جولة ثانية من التصويت خالل 
 

 نه يجب أن يكون الرئيس.إذا ما حصل مرشح ما على ]األغلبية[ المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت، فإ
 

إذا لم يحصل أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة في الجولة الثانية، فإنه يجب القيام بجولة إعادة بين المرشحين 
 االثنين الحاصلين على أغلبية األصوات في الجولة الثانية من التصويت.

 
 يجب أن يكون الرئيس.المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة من األصوات في جولة اإلعادة 
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 المؤهالت لمنح حق التصويت للناخبينلغة عينة: 

[ عاما يجب أن يكونوا مؤهلين للتصويت في جميع االنتخابات البلدية 18جميع المواطنين الذين بلغوا سنة ]
 والوطنية ويجب أن يضمن له حقوق عامة ومتساوية لفعل ذلك.

 
طنية يجب أن تكون من خالل حق اقتراع عام، متساو ومباشر، وباقتراع االنتخابات بالنسبة ألعضاء الجمعية الو 
 [ عاما يجب أن يكون لهم حق التصويت.18سري. جميع المواطنين الذين بلغوا سن ]

 
 اللجنة االنتخابيةلغة عينة: 

ه من قبل يجب إنشاء لجنة انتخابية من أجل اقتراح قانون انتخاب وأحزاب سياسية متماش مع الدستور ليتم تبني
 الجمعية.

 
بحالة يجب أن تخول الجمعية بالقيام بدراسات، نشر تقارير، وتزويد توجيهات وتوصيات إلى الجمعية فيما يتعلق 

 وفعالية المنظومات االنتخابية والحزبية المتواجدة، وكذلك حول الحاجة إلى إصالحها.
 

يجب أن يعين األعضاء من قبل الجمعية  عضوا.]×[ يجب أن تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة وتتكون من 
سنة. في تحديد العضوية في اللجنة، سوف تبذل جهود العتبار الجغرافيا، الجنس والتنوع ]×[ ليخدموا إلى أجل 

 في اآلراء والمصالح بالنسبة للشعب.
 

 ي.من قبل المجلس القضائ×[ من قبل الرئيس و]]×[ عضوا من قبل الجمعية، ]×[ يجب أن يتم تعيين 
 

يجب أن تكون لجنة االنتخابات جهة دائمة والتي يجب أن تعد، تشرف على، توجه وتحقق من جميع الجوانب 
 التي تتعلق باالنتخابات واالستفتاءات ويجب أن تعلن نتائجها.

 
 العضوية في لجنة االنتخابات يجب أن تكون غير متوافقة مع أي نشاط سياسي آخر.

 
ات صالحياتها، وظائفها وواجباتها وفق هذا المقطع بشكل مستقل عن أي توجيه أو يجب أن تمارس لجنة االنتخاب

 تدخل من قبل أي هيئة أو شخص.
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أي شخص، طبيعي أو قانوني، يمكنه رفع التماس أو شكوى إلى لجنة االنتخابات يتعلق بمسائل في دائرة 
 مكن استئنافه لدى المحكمة الدستورية.اختصاصها. قرار لجنة االنتخابات في مثل هذا االلتماس أو الشكوى ي

 
 القانون االنتخابيلغة عينة: 

يجب أن يؤسس القانون االنتخابي القواعد واإلجراءات التي تحكم إجراء االنتخابات، شامال، ولكن ليس محدودا 
 في، موعد االنتخابات، متطلبات تعريف وتسجيل الناخبين، وآليات عد األصوات وفض النزاعات.

 
من األعضاء من ]×[ يجب أن يهدف القانون االنتخابي إلى تحقيق غاية تشكيل المرأة لما ال يقل عن : خيار

 الجمعية العمومية وأن يكون لها تمثيل عادل في جميع مجتمعات الدولة.
 

 قانون األحزاب السياسيةلغة عينة: 
 يجب أن يؤسس قانون األحزاب السياسيةلترويج حق تأسيس الجمعيات الحرة واألفكار واآلراء السياسية المتقدمة، 

 شروط تنظيم وتسجيل األحزاب السياسية، وكذلك متطلبات تقديم جميع قوائم المرشحين لالنتخابات
 

يجب أن يهدف قانون األحزاب السياسية إلى تحقيق غاية تطوير األحزاب والمرشحين االنتخابيين الباحثين عن 
 والموطنين في الدولة بطريقة تشجع على الوحدة الوطنية. تمثيل مصالح جميع المناطق، المجتمعات

 
 األمور المالية والمصرف المركزي

 
 صندوق العائد والضرائبلغة عينة: 

 صندوق العائد
هناك صندوق عائد وطني والذي يتم دفع إليه جميع األموال المستلمة من قبل الحكومة الوطنية، باستثناء األموال 

 موجب قانون لـ ]الجمعية[.المستثناة بشكل معقول ب
 

 الضرائب
يجب فرض الضرائب وفق القانون، والذي يجب أن يحدد الوقوع، النسب، االمتيازات والضمانات لدافعي 

 الضرائب.
 

 أن يكون مجبرا على دفع أي ضريبة يكون لها أثر عكسي.ال أحد يجب 
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 الميزانيةلغة عينة: 

 ميزانية يتم تعريفها بالقانون.المبادئ واإلجراءات لصياغة وتطبيق مشروع 
 

 يجب أن يتم إعداد، هيكلة، سن وتطبيق الميزانية ]سنويا/كل سنتين[.
 

 تطبيق الميزانية يجب أن يكون موضوع مراجعة من قبل ]الجمعية[.
 

 متطلبات المراجعة القانونية )التدقيق(لغة عينة: 
 واجبات المراجع العام

يقوم بمراجعة العائدات والنفقات والعمليات المالية األخرى للحكومة والذي يجب أن يكون هناك مراجع عام والذي 
 يقوم بالتقرير ]سنويا[ عن نتائجه إلى ]الجمعية[.

 
 يجب أن يكون المراجع العام مسؤوال تجاه ]الجمعية[.

 
 [.الصالحيات المباشرة، الواجبات والتنظيم للمراجع العام يجب ]تحديدها بالقانون/إدراج الواجبات

 
 تعيين المراجع العام

 سنة من قبل ]الرئيس[ مع اعتماد ]الجمعية[.]×[ يجب أن يعين المراجع العام لفترة 
 

 غرض المصرف المركزيلغة عينة: 
مصرف ]الدولة[ المركزي هو المصرف المركزي لألمة. الغرض األولي للمصرف هو حماية القيمة النقدية لصالح 

 نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
 

 صالحيات ووظائف المصرف المركزيلغة عينة: 
 السلطة الوحيدة إلصدار وتنظيم دوران العملة وترويج االستقرار لعملة وطنية جيدة.مصرف ]الدولة[ المركزي هو 

 
 أن يقوم المصرف بصياغة وتطبيق السياسة النقدية للدولة.يجب 
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ألخرى عبر األمة ويجب عليه ممارسة يجب أن يكون للمصرف إشراف على العمليات األخرى للمصارف ا
الصالحيات التنظيمية حسبما هو منصوص عليه بالقانون على عمليات الشركات المالية والمؤسسات األخرى 

 المؤدية لوظائف مماثلة.
 

 استقاللية المصرف المركزيلغة عينة: 
 باة أو إجحاف.ودون خوف، محا المصرف، تبعا لغرضه المبدئي، يجب أن يؤدي وظائفه باستقاللية

 
ومع ذلك، فإن المصرف مسؤول أمام ]الجمعية[ ويجب أن يكون هناك مشاورات منتظمة بين المصرف 

 و]وزير/لجنة الديوان[ المسؤول عن األمور المالية الوطنية.
 

 حوكمة )إدارة( المصرف المركزيلغة عينة: 
 تعيين رئيس مجلس اإلدارة

يقدم ة[ إلى ]الجمعية[ مرشحا لتعيينه في منصب رئيس المصرف. يجب أن يقدم ]رئيس/رئيس وزراء[ ]الدول
 ]الرئيس/رئيس الوزراء[ أيضا إلى ]الجمعية[ مقترحات إلعفاء رئيس المصرف من واجباته.

 
 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

بناء على قائمة  عضو في مجلس إدارة المصرف يتم تعيينهم من قبل ]الجمعية[]×[ يجب أن يكون هناك 
 شحين مقترحة من قبل ]الرئيس/رئيس الوزراء[.مر 
 

 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
كل عضو في مجلس اإلدارة يجب أن يكون مواطنا طبيعيا بالوالدة لـ ]الدولة[ ويجب أن يكون معروفا استقامته، 

 أمانته ووطنيته.
 

 أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة يجب أن تكون من القطاع الخاص.
 
 دارة يجب أن يخضعوا لمؤهالت واشتراطات األخرى حسبما يمكن أن يحدده القانون.اء مجلس اإلضأع
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 حقوق اإلنسان

 
 معايير حقوق اإلنسان الدوليةلغة عينة: 

 يجب أن تحترم الدولة حقوق اإلنسان طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها.
 

بل الدولة تكون ملزمة للدولة ويجب أن تأخذ األولوية على القوانين المعاهدات والمواثيق الدولية المعتمدة من ق
 المحلية، ما لم تضمن تلك القوانين حقوقا أكبر مدى من تلك في المعاهدات والمواثيق الدولية النافذة.

 
يجب أن تضمن الدولة جميع حقوق اإلنسان طبقا لـ، أو أكبر من، تلك الحقوق المضمونة في المعاهدات 

 ثيق التالية:والموا
 
 [؛حول منع والمعاقبة على جريمة اإلبادة 1948اتفاقية ]
 

 المتعلقة بها؛[ 2-1 1977حول حماية ضحايا الحرب وبروتوكوالت جنيف  4-1 1949]اتفاقيات جنيف 
 

 حول حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية وبروتوكوالتها؛[ 1951]الميثاق األوروبي 
 

 الخاص بها؛[ 1966ة بوضع الالجئين وبرتوكول المتعلق 1951]معاهدة 
 

 حول جنسية المرأة المتزوجة؛[ 1957]معاهدة 
 

 حول الحد من انعدام الجنسية؛[ 1961]معاهدة 
 

 حول استبعاد جميع أشكال التمييز العنصري؛[ 1965]االتفاقية الدولية 
 

 االختيارية لها؛[ 1989و 1966ت حول الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكوال 1966]الميثاق الدولي 
 

 حول الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛[ 1966]ميثاق 
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 حول استبعاد جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛[ 1979]اتفاقية 
 

 ضد التعذيب والمعاملة الوحشية، الالإنسانية أو المنحطة أو المعاملة القاسية؛[ 1984]اتفاقية 
 

 [حول منع التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المنحطة أو المعاملة القاسية؛ 1987ية األوروب]االتفاقية 
 

 حول حقوق الطفل؛[ 1991]اتفاقية 
 

 حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم؛[ 1991]اتفاقية 
 

 حول اللغات اإلقليمية ولغات األقلية؛[ 1992]الميثاق األوروبي 
 

 حول حماية األقليات الوطنية؛[ 1994طارية ]االتفاقية اإل
 

 ]اتفاقيات أو معاهدات أخرى[.
 

 الحقوق األساسيةلغة عينة: 
جميع الناس يملكون حقوقا غير قابلة للمساس بها. هذا الميثاق ليس قائمة حصرية لحقوق الناس، هو يقر بأن 

وق غير المدرجة في الميثاق تستحق الحماية الناس يملكون حقوقا ال يمكن حصرها في هذا الميثاق، وأن تلك الحق
 ذاتها كتلك المدرجة/المضمنة فيه.

 
 الحقوق المدنيةلغة عينة: 

 الحق في الحياة
 جميع الناس لهم حق الحياة وحق عدم حرمانهم بشكل تعسفي من حياتهم.

 
 الكرامة اإلنسانية

هذه الكرامة مضمونة من خالل حماية بعض  بموجب إنسانيتهم.جميع الناس يستحقون أن يعاملوا بكرامة واحترام 
 الحقوق، شامال وليس مقتصرا على :

 
 حق جميع الناس في حمل اسم وتسجيله؛
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الحق في التحرر من التعذيب، والمعاملة الوحشية، االستثنائية أو غير اإلنسانية أو المعاملة القاسية، والحق في 

 أن يكون لهم سالمة بدنية، عقلية ونفسية محترمة؛
 

 حق السجناء في المعاملة المناسبة؛
 

 الحق في حماية شرفهم وسمعتهم من التشويه؛
 

الحق في التحرر من التحريض على التمييز، الكراهية أو العنف، وفي الحماية من خالل حظر التمييز الوطني، 
 العرقي أو الديني؛

 
 خص؛الحق في المطالبة بالجنسية واالستفادة من حماية دولة اإلقامة للش

 
الحق في رفض وفقا للضمير أداء الخدمة العسكرية اإللزامية ألسباب ضميرية، أو قناعات عميقة دينية، أخالقية 

 أو ما شابه؛
 

 خدمة بديلة ذات طبيعة مدنية بدال من الخدمة العسكرية اإللزامية؛ والحق في أداء 
 

لجبري أو اإللزامي، أو ألي شكل من الحق في عدم الخضوع للعبودية، الخدمة غير الطوعية، أو العمل ا
 االستغالل أو االتجار.

 
 المساواة

 جميع الناس متساوون ومخولون بالمساواة أمام القانون.
 

جميع الناس لهم حق عدم الخضوع للتمييز بسبب العرق، الجنس، الدين، الفئة االجتماعية، التوجه السياسي، أو 
ا أساسيا من أسلوبه، أو من غير الممكن، غير العملي أو غير أي خاصية أخرى، معتقد أو ممارسة تكون جزء

 المعقول تغييرها.
 

 البلوغ إلى العدالة
 جميع الناس لهم حق االعتراف بهم كشخص أمام القانون. 
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 جميع الناس لهم حق تقيم التماس إلى المحكمة للنظر في مطالبهم.

 
وني من اختيارهم، وأن يتم تمثيلهم إذا لم يستطيعوا تحمل جميع الناس المتهمين بجريمة ما لهم حق التمثيل القان

 ذلك.
 

 جميع الناس المتهمين بجريمة ما لهم حق سماع وتقديم دفاعهم شخصيا.
 

 جميع الناس لهم حق االستئناف ضد إدانتهم أو الحكم الخاص بهم لدى محكمة أعلى.
 

هيئة قضائية مختصة، محايدة ومستقلة بدون  جميع الناس المتهمين بجريمة ما لهم حق في محاكمة علنية أمام
 تأخير غير ضروري.

 
 إدارة العدالة

جميع الناس لهم حق عدم حرمانهم من الحياة، الحرية أو الملكية باستثناء ما كان بموجب إجراءات محددة قانونا، 
 اإلشعار وفرصة االعتراض على الحرمان.بما في ذلك وليس مقتصرا على 

 
ين بجريمة ما لهم حق إخبارهم بالتهم الموجهة ضدهم، وأن يتم اعتبارهم أبرياء حتى يتم جميع الناس المتهم

 إدانتهم.
 

ال يمكن جبر الناس على اإلدالء بشهادة ضد أنفسهم. جميع الناس في اإلجراءات القضائية لهم حق البلوغ إلى 
 المعلومات ذات العالقة.

 
 م حق في الوقت المالئم وفي التسهيالت إلعداد دفاع ما. جميع الناس المعنيين باإلجراءات القضائية له

 
جميع الناس المعنيين باإلجراءات القضائية لهم حق االتصال المتميز والسري مع محاميهم، خاليا من أي تدخل 

 من قبل الدولة أو األطراف المعارضة.
 

يتهم أمام المحكمة، وفق شروط ال لعرض قضجميع الناس المعنيين باإلجراءات القضائية مخولون بفرصة معقولة 
 تضعهم في موقف أقل حظوة من خصومهم.
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جميع األشخاص المتهمين بجريمة ما لهم حق مواجهة واستجواب متهميهم والشهود ضدهم، وفي الطعن في الدليل 

 المقدم ضدهم.
 

 جميع الناس لهم حق عدم محاكمتهم أكثر من مرة على نفس الجرم.
 

 إلى عقوبة أقسى من تلك النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ال يمكن إخضاع أي أحد
 

 ال يمكن إخضاع أي أحد إلى قوانين ذات أثر رجعي.
 

جميع الناس لهم حق عدم الحرمان من الملكية، باستثناء ما كان طبقا إلجراءات محددة بالقانون، بما في ذلك 
 أخوذة منهم لالستعمال العام.اإلشعار وفرص السماع لهم، واستالم تعويض عادل عن الملكية الم

 
 حرية وأمن شخص ما

 جميع الناس لهم حق الحرية.
 

حجزهم ضد إرادتهم دون سبب وجيه أو اتهامات رسمية، وحق الطعن في صحة  جميع الناس لهم حق عدم 
 اعتقالهم.

 
 ة.جميع الناس مخولون بوسيلة إنصاف أمام السلطات في حالة انتهاكات للحقوق والحريات المضمون

 
 جميع الناس مخولون بالحماية من تعسف السلطات.

 
جميع الناس لهم حق األمان في شخصهم، منزلهم، أوراقهم، اتصاالتهم وأغراضهم ضد عمليات التفتيش 
والمصادرة غير المعقولة، باستثناء ما كان بناء على إصدار مذكرة تفصيل بشكل خاص طبيعة وحدود التفتيش 

 والمصادرة.
 

 لهم حق السفر والتنقل حسبما يريدون، وفي دخول ومغادرة الدولة. جميع الناس
 

 جميع الناس لهم حق العيش حيثما يرغبون.
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 إخفاق العدالة.جميع الناس مخولون بالحصول على تعويض في حالة 

 
 ال يمكن إخضاع أي أحد إلى تجارب طبية أو علمية دون موافقة مقدمة بشكل حر وكاف.

 
 بسبب الدين. ال يمكن اعتقال أحد

 
 ال يمكن نفي أحد تعسفيا.

 
عالن المعلومات واآلراء من خالل  جميع الناس لهم لحق استالم، البحث على، ونقل المعلومات، وحق نشر وا 

 الكتابة، الطباعة، الوسائل اإللكترونية أو أي وسائل أخرى.
 

 الحقوق السياسيةلغة عينة: 
 ة، بما في ذلك االعتقادات الدينية والسياسية، وبحرية الضمير.جميع الناس لهم حق االحتفاظ بآرائهم بحري

 
 جميع الناس لهم حق التعبير عن آرائهم واعتقاداتهم بحرية.

 
 جميع الناس لهم حق التجمع سلميا واالنضمام إلى آخرين.

 
 جميع الناس لهم حق التصويت في االنتخابات.

 
لك وليس مقتصرا على القيام بحمالت والمشاركة في أحزاب جميع الناس لهم حق المشاركة السياسية، بما في ذ

 سياسية.
 

 الناس مخولون بالقيام بانتخابات حرة ودورية الختيار حكومتهم.
 

 جميع الناس لهم حق البلوغ إلى الخدمة العامة، بما في ذلك حق انتخابهم إلى منصب ما.
 

 الحقوق االقتصاديةلغة عينة: 
 حق اختيار استخدامهم.جميع الناس لهم حق العمل، و 
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 جميع الناس لهم حق الرعاية الصحية من الدولة، بما في ذلك التطعيمات والوقاية من األمراض.

 
 جميع الناس لهم حق الملكية الخاصة.

 
 جميع الناس لهم حق في الحد الكافي للعيش.

 
 جميع الناس لهم حق في التعليم.

 
 جميع الناس لهم حق في الضمان االجتماع.

 
 ميع الناس لهم حق في التأمين.ج
 

 جميع الناس لهم حق في المساعدة االجتماعية والطبية.
 

 جميع الناس لهم حق في الغذاء المناسب.
 

 جميع الناس لهم حق في التمتع باإلنجازات العلمية.
 

 الحقوق االجتماعيةلغة عينة: 
 ذا ما اختار ذلك.جميع الناس لهم حق في إنشاء عائلة، واالنخراط في تخطيط عائلي إ

 
 جميع الناس لهم حق في الزواج، وحق عدم االرتباط بزواج دون إعطاء موافقته الحرة والكاملة.

 
 للعائلة الحق في االحترام والحماية كوحدة أساسية في المجتمع.

 
 الحقوق الثقافيةلغة عينة: 

 اللغة
 واصل علنا بغلتهم الخاصة بهم.جميع الناس لهم حق التحدث بلغتهم الخاصة بهم، وفي التعلم والت
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 الثقافة

جميع األفراد داخل الدولة يجب أن يكون لهم حق تعليم والحفاظ على لغتهم الخاصة وعلى العادات الثقافية التي 
 يختارونها.

 
 جميع األفراد داخل الدولة لهم حق المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم العرفية.

 
 صالة الثقافية تشمل حرية االنخراط في األصالة الفكرية، الفنية والعلمية، بحماية متساوية من القانون. حرية األ

 
 الدين

 جميع الناس لهم حق اعتناق الدين الذي يختارونه بشكل مستقل عن تدخل الحكومة، أو عدم اعتناق أي دين.
 

 داء وتنظيم العبادة حسبما تحددها.أماكن العبادة يجب أن تكون مستقلة عن الدولة وهي حرة في أ
 

ال يمكن مساءلة أي أحد من قبل أي سلطة حول معتقداته أو طقوسه الدينية باستثناء ألغراض إحصائية ويجب 
 األفكار الدينية. وأعدم إجباره على إظهار المعتقدات 

 
 لغة الحد المحتملةلغة عينة: 
ر يمكن فقط حدها طالما تعلقت باألمن القومي، السالمة أو الحقوق والحريات األساسية المؤكدة في هذا الدستو 

 الصحة العامة، لمنع الفوضى العامة أو الجريمة، أو لحماية حقوق وحريات اآلخرين.
 

أي قانون ينص على الحد من الحقوق والحريات األساسية المؤكدة في هذا الدستور يجب أن يتماشى مع مبادئ 
د بشكل خاص مدى مثل هذا الحد، ويعرف المادة أو المواد في الدستور التي تنص الديمقراطية والعدالة، وأن يحد

 على صالحية سن مثل هذا الحد.
 

 الحقوق التالية يجب أن ال تخضع للحد أو االنتقاص، حتى في أوقات طوارئ الدولة:
  

 الحق في الحياة؛
 

 حظر العبودية واالستغالل؛
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 حق الشخصية القضائية؛

 
 المعاملة الوحشية، غير اإلنسانية أو المنحطة أو المعاملة القاسية؛حظر التعذيب، 

 
 الحرية ضد التطبيقي الرجعي للقانون؛

 
 حظر السجن بسبب العجز عن دفع دين؛

 
 حق المساواة أمام القانون؛

 
 حق عدم التمييز على أساس العرق، اللون، اإلثنية أو األصل االجتماعي، الجنس، الدين أو اللغة؛ و

 
 ية الفكر، الضمير واالعتقاد.حر 
 

 أمين المظالملغة عينة: 
 منصب أمين المظالم يجب أن يكون منصبا أساسيا مكلفا بحماية الحقوق الفردية والجماعية.

 
 يجب أن يكون هناك منصب محقق مظالم على مستوى الدولة في الدولة، منظم وفق القانون.

 
ب لرفع إجراءات قضائية إلى المحاكم المحلية لحماية الحقوق يجب أن يكون ألمين المظالم صالحية تقديم طل

 ولتعزيز تطبيق قراراتها.
 

يجب أن يحقق أمين المظالم في الشكاوى المتعلقة بفشل مسؤول، مستخدم أو وكالة حكومية في التقيد بالقانون، أو 
في ضرر غير عادل  في أداء أو إغفال تصرف ما من قبل مسؤول، موظف أو وكالة حكومية، والذي يتسبب

 للمشتكي.
 

 إذا ما طرحت الشكوى مسألة دستورية، فإنه على أمين المظالم تقديم القضية إلى المحكمة الدستورية.
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 لجان حقوق اإلنسانلغة عينة: 

يجب أن يتم تأسيس بموجب القانون لجنة لحقوق اإلنسان. يجب أن يكون للجنة صالحية مراقبة، التحقيق في، 
، البحث، التثقيف، كسب التأييد، تقديم النصيحة، التعليق على واقتراح تشريعات، والتقرير حول ا رفع الدعاوى

 لمسائل المتعلقة بترويج وحماية الحقوق المؤكدة في هذا الدستور والمعترف بها بموجب مبادئ القانون الدولي.
 

 ة قد تم تهديدها أو نفيها.كل فرد له الحق في التشكي إلى اللجنة، وادعاء أن حقا أو حرية أساسي
 

 للمساعدة في القيام بهذه الوظائف، داخل اللجنة يجب أن يتم تأسيس لجنة فرعية تعنى بحقوق اإلنسان. :خيار
 

 لجان حقوق اإلنسان الهجينةلغة عينة: 
 .يمكن ألمين المظالم تزويد المساعدة القانونية إلى األفراد المطالبين بانتهاكات للحقوق األساسية

 
يكون على أمين المظالم واجب التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالحاالت المزعومة أو الظاهرة النتهاكات الحقوق 
والحريات األساسية، إساءة استعمال السلطة، المعاملة غير العادلة، الخشنة، عديمة اإلحساس أو الفظة لفرد ما 

ركزية أو محلية(، جهور ظاهر، فساد أو تصرف )سواء كانت م من قبل مسؤول ما يعمل في أي جهاز للحكومة
من قبل مثل هذا المسؤول الذي يمكن أن ينظر إليه بشكل مالئم أنه غير قانوني، اضطهادي أو غير عادل في 

 مجتمع ديمقراطي.
 

يجب أن يكون ألمين المظالم صالحية مراقبة، التحقيق في، رفع القضايا، التفتيش، التثقيف، كسب التأييد، 
، التعليق على واقتراح التشريعات، والتقرير حول المسائل المتعلقة بتشجيع وحماية الحقوق المؤكدة بالدستور النصح

 المعترف بها بموجب مبادئ القانون الدولي.
 

 المحاكم الدستوريةلغة عينة: 
ستورية، يجب أن يكون لألفراد الحق في رفع ]طلب إقامة إجراءات قضائية[ ]إلى غرفة خاصة[ للمحكمة الد

 لحماية الحقوق المكفولة في الدستور.
 

 يجب أن يطلب من المحكمة الدستورية إصدار حكم على طلب فرد ما خالل ]عدد[ يوم.
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األحزاب السياسية، المجالس البلدية، مجالس المدينة، منظمات المجتمع المدني، والكيانات األخرى يمكنها أيضا 
 المحكمة الدستورية لحماية حقوق األفراد و/أو المجموعات.رفع ]طلب إقامة إجراءات قضائية[ إلى 

 
يمكن ألمين المظالم رفع ]طلب إقامة إجراءات قضائية[ مباشرة إلى المحكمة الدستورية نيابة عن األفراد 

 والمجموعات لحماية حقوقهم.
 

 حقوق األقلية
 

 الحماية العامة لألقليةلغة عينة: 
تساوية وفق هذا الدستور، بغض النظر عن الجنسية، اللغة، اإلثنية، العرق، جميع األفراد لهم حقوق وواجبات م

 اللون، االنتماء القبلي، الدين، الجنس، أو الرأي السياسي.
 

 جميع األشخاص يجب أن يكون لهم حقوق والتزامات متساوية.
 

 الحماية الخاصة لألقليةلغة عينة: 
 على أساس كونهم أقلية وطنية. أفراد األقليات الوطنية يجب عدم التمييز ضدهم

 
 يجب أن تضمن الدولة حماية األقليات ويجب أن تحتفظ بحقوق السكان ]األهليين/القبليين[ طبقا للقانون.

 
أعضاء األقليات الوطنية يجب أن يكون لهم حق تعزيز تراثهم الثقافي من خالل استعمال لغتهم  ولهجتهم وتعزيز 

 طبقا للقانون.مؤسساتهم وجمعياتهم الثقافية، 
 

جميع المواطنين/المقيمين المنتمين ألقليات وطنية أو دينية يجب أن يكون لهم حق الممارسة الكاملة والفعالة، 
]بشكل فردي، وكذلك جماعيا مع آخرين[، للحقوق المؤكدة بهذا الدستور والمعترف بها بموجب مبادئ القانون 

 قتصر على حق:. مثل هذه الحقوق تشمل، غير أنها ال تالدولي
 

 المحافظة على هوياتهم وخصوصياتهم المتميزة وتوريثها إلى أبنائهم؛
 

 ممارسة ونشر تقاليدهم وعاداتهم الثقافية؛
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 ممارسة ونشر تقاليدهم، عاداتهم وطقوسهم الروحية والدينية؛
 

بلغتهم وحق فهم وتفهيم استعمال لغاتهم ولهجاتهم وتوريثها إلى األجيال المستقبلية )شامال حق تعليم أوالدهم 
 اإلجراءات السياسية، القانونية واإلدارية، متى ما لزم األمر، بتزويد ترجمة(؛ و

 
الحفاظ على مؤسساتهم الخاصة )شامال المؤسسات الحاكمة، القضائية والتعليمية المحلية( إلى المدى المتماشي 

 مع هذا الدستور.
 

ألقلية الوطنية ال يمكن أن تحرض على التمييز ضد المواطنين ممارسة هذه الحقوق من قبل أعضاء مجموعات ا
 اآلخرين.

 
 الحقوق الدينيةلغة عينة: 

 جميع األفراد يجب أن يتمتعوا بحرية الدين والعبادة.
 

 وحرة في أداء شعائر العبادة وتنظيمها حسب ما تحدده هي.أماكن العبادة يجب أن تكون مستقلة عن الدولة وهي 
 

ساءلته من قبل أي سلطة حول معتقداته أو طقوسه الدينية باستثناء ألغراض إحصائية ويجب عدم ال أحد يمكن م
 إجباره على إظهار المعتقدات أو األفكار الدينية.

 
 الحقوق الثقافيةلغة عينة: 

 
جميع األفراد داخل الدولة يجب أن يكون لهم حق تعليم والحفاظ على لغتهم، لهجتم الخاصة وعلى العادات 

 لثقافية التي يختارونها.ا
 

 يكون لألقليات حق المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم العرفية.
 

حرية األصالة الثقافية تشمل حرية األقليات في االنخراط في األصالة الفكرية، الفنية والعلمية، بحماية متساوية من 
 القانون. 
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 تحزبمتطلبات الحياد أو اللغة عينة: 

 بالمائة يجب أن يكون أفرادا ينتمون إلى األقليات الوطنية والدينية للدولة.]×[ 
 

مقعد في الجمعية الوطنية محجوز لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد ]×[ يجب أن يكون هناك 
جوز لـ ]األقليات بأقل من أقلية سوف يعكس نسبة تمثليها في المجتمع بمعقد واحد على األقل محالمحجوزة لكل 

 واحد بالمائة من السكان الوطنيين[.
 

 يجب انتخاب ]الممثلين[ على أساس إقليمي.
 

 )خيار( حقوق النقض )الفيتو( للمجموعةلغة عينة: 
 لها حق متأصل لحماية مصالحها الوطنية.األقليات المكونة لـ ]الدولة[ 

 
 من خالل حقوق النقض للمجموعة.يجب حماية المصالح الوطنية على مستوى الدولة 

 
 يمكن أن تمارس حقوق النقض للمجموعة فيما يتعلق:

 حقوق كامل الشعب المكون لتكون ممثلة بشكل مالئم في الهيئات التشريعية، التنفيذية والقضائية؛
 

 هوية شعب مكون ما؛
 

 التعديالت الدستورية؛
 

 تنظيم جهات الهيئة العامة؛
 

 مكونة في عمليات اتخاذ القرار؛حقوق متساوية للشعوب ال
 

 التنظيم اإلقليمي؛
 

 تعليم المواطنين؛
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 استعمال اللغات والخطوط؛
 

 الشعارات واألعالم الوطنية؛
 

 اإلرث الروحي، السيما لتعزيز وتأكيد الهوية والعادات الدينية والثقافية؛
 

 حفظ وحدة أراضي الدولة؛
 

 األنظمة اإلعالمية العامة؛
 

 إذا ما تم المطالبة بها كذلك من قبل ]ثلثي[ ممثلي الحكومة في واحدة من الغرفتين. أي مسائل أخرى
 

 : الغرفة المزدوجة والغرفة الواحدة المعدلة1الخيار
يمكن استعمال الفيتو من قبل أغلبية بسيطة لممثلي أحد الشعوب المكونة في ]الغرفة الثانية[ أو عضو ما من 

 لي أحد الشعوب المكونة يجب أن يحدث الفيتو.من ممث]×[ الهيئة التنفيذية. 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية ما لممثلي أحد الشعوب المكونة األخرى أو عضو ما من الهيئة التنفيذية بأن الفيتو تم 
 استعماله بشكل غير مناسب، فإنه يمكنها استئنافه لدى ]الغرفة األولى[.

 
 متعلقة باستعمال الفيتو.يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ لحل النزاعات ال

 
يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ بين ممثلي أو عضو الهيئة التنفيذية التي قامت أصال باستعمال الفيتو والممثلين 

 البرلمانيين أو أعضاء ]الهيئة التنفيذية[ المعارضين الستعمال الفيتو.
 

 ائها.يجب أن تصدر ]الغرفة األولى[ ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعض
 

يوما من يوم رفع األمر ]×[ يجب أن تقرر ]الغرفة األولى[ حول قرارها إلى ]الغرفة الثانية[ والهيئة التنفيذية خالل 
 إليها.
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قرار ]الغرفة األولى[ يجب أن يكون كتابيا ومقدما إلى ]الغرفة الثانية[ بعد تقريره إلى ]الغرفة الثانية[ والهيئة 
 التنفيذية.

 
 لى ]الغرفة الثانية[، ال يمكن أن يخضع القرار إلى الفيتو.عند إعادته إ

 
أعضاء ]الغرفة الثانية[ يجب أن يصوتوا حول قرار ]الغرفة األولى[، ما لم يتم استئناف القرار إلى المحكمة 

 الدستورية.
 

 انونا.من ]الغرفة الثانية[ فإن القرار يصبح ق]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 
 

 : الغرفة الواحدة )مستعمل من قبل الهيئة التشريعية والنزاعات المحالة إلى لجنة مؤقتة/دائمة(2الخيار
يمكن استعمال الفيتو من قبل أغلبية بسيطة لممثلي أحد الشعوب المكونة في الهيئة التشريعية أو من قبل عضو 

 يجب أن يستعملوا الفيتو. من ممثلي أحد الشعوب المكونة]×[ من الهيئة التنفيذية. 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية ما لممثلي أحد الشعوب المكونة األخرى أو عضو ما من الهيئة التنفيذية بأن الفيتو تم 
 استعماله بشكل غير مناسب، فإنه يمكنها استئنافه لدى لجنة ]مؤقتة/دائمة[.

 
 ة باستعمال الفيتو.يجب أن تتوسط اللجنة ]المؤقتة/الدائمة[ لحل النزاعات المتعلق

 
يجب أن تتوسط اللجنة بين ممثلي أو عضو الهيئة التنفيذية التي قامت أصال باستعمال الفيتو والممثلين 

 البرلمانيين أو أعضاء ]الهيئة التنفيذية[ المعارضين الستعمال الفيتو.
 

 يجب أن تصدر اللجنة ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعضائها.
 

يوما من يوم رفع األمر ]×[ خالل  [الهيئة التنفيذية][ والهيئة التشريعيةإلى ] [قرارها]حول نة اللجيجب أن تقرر 
 .إلى اللجنة

 
 والهيئة التنفيذية. الهيئة التشريعيةبعد تقريره إلى  الهيئة التشريعيةيجب أن يكون كتابيا ومقدما إلى اللجنة قرار 

 
 ن يخضع القرار إلى الفيتو.، ال يمكن أالهيئة التشريعيةعند إعادته إلى 
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 ، ما لم يتم استئناف القرار إلى المحكمة الدستورية.اللجنةيجب أن يصوتوا حول قرار  الهيئة التشريعيةأعضاء 

 
 فإن القرار يصبح قانونا. فرع الهيئة التشريعية من]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 

 
 ممثال من الهيئة التشريعية.]×[ يجب أن تتكون اللجنة من 

 
 من أعضاء الهيئة التشريعية.]×[ أعضاء اللجنة يجب تسميتهم من قبل الهيئة التنفيذية واعتمادهم من قبل 

 
 لفيتونظر المحكمة الدستورية في ا

يتو إذا ما حدد أحد الشعوب المكونة أو أعضاء الطرف التنفيذي لوساطة اللجنة بأن قرار اللجنة يخرق يخالف الف
خاصتها، ]أو أن استعمال الفيتو كان غير مناسب،[ فإنه يمكنها طلب رفع إجراءات قضائية إلى المحكمة 

 الدستورية لحماية الفيتو خاصتها.
 

 يجب أن تحدد المحكمة الدستورية، من خالل غرفة خاصة، ما إذا كان الفيتو قد تم استعماله بشكل مناسب.
 

 عضو.]×[ يجب أن تتشكل الغرفة الخاصة من 
 

 إجراءات تعيين الغرفة الخاصة يجب أن تنظم بموجب القانون.
 

 قرارات المحكمة الدستورية حول استعمال الفيتو يجب أن تكون ملزمة.
 

يبطل إذا ما حددت المحكمة الدستورية بأن القانون المتنازع بشأنه يخرق مصلحة وطنية حيوية، فإن القانون 
 مكن للمقترح إعادة تقديم القانون األصلي.ويجب إعادته إلى مقترحه. ال ي

 
إذا ما حددت المحكمة الدستورية بأنه ليس هناك مصلحة وطنية منتهكة، فإن القانون يعتبر متبنى/يمكن تبنيه 

 بأغلبية بسيطة.
 

 الحكم الذاتي المحلي واإلقليميلغة عينة: 



246 
 

هم الجغرافية. يمكن لحكومة الدولة مجموعة يجب أن ينشئوا مجموعات حكمهم الذاتي في مناطق]×[ أعضاء 
لمثل هذه الوظائف. التزامات المجموعات المحلية أموال تخويل بعض الوظائف تحت السلطان القضائي وتزويد 

 في الحكم الذاتي يجب تنظيمها بموجب القانون.
 

لية كما هو محدد بالقانون. على التنمية التعليمية والثقافية للمناطق ذات الكثافة السكانية العايجب أن تنص الدولة 
دارته من قبل الهيئة التشريعية كما هو محدد   بالقانون.سوف يتم ضمان التمويل بالدستور وا 

 
 حقوق المرأة

 
 اللغة المحايدة للجنسلغة عينة: 

رأي وفق القانون بدون تمييز من أي نوع، كالعرق، اللون، الجنس]النوع[، اللغة، الدين، الجميع المقيمين متساوون 
 السياسي أو خالفه، المنشأ الوطني أو االجتماعي، الملكية، المولد أو أي حالة أخرى.

 
 التمييز محظور على مثل هذه المميزات. الفرص المتساوية ممنوحة للجميع طبقا للقانون.

 
 اللغة الخاصة بالجنس في هذا الدستور يجب تطبيقها بالتساوي على الذكور واإلناث.

 
 وق والحريات األساسية العامة الحقلغة عينة: 

جميع األفراد يضمن لهم الحقوق والحريات األساسية المعددة في هذا الدستور وفي المعاهدات واالتفاقيات الدولية 
 التي تكون الدولة طرفا فيها.

 
لدولة طرفا الحقوق والحريات األساسية المضمونة في هذا الدستور وفي المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون ا

فيها يجب تأمينها لجميع األشخاص في الدولة دون تمييز على أي أساس كان مثل الجنس، العرق، اللون، اللغة، 
الدين، الرأي السياسي أو خالفه، المنشأ الوطني أو االجتماعي، االنضمام إلى أقلية وطنية ما، الملكية، المولد أو 

 أي حالة أخرى.
 

 اإلنسان طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها. يجب أن تحترم الدولة حقوق
 

المعاهدات واالتفاقيات الدولية المعتمدة من قبل الدولة تكون ملزمة للدولة ويجب أن تأخذ األولوية على القوانين، 
 ما لم تكن تلك القوانين تضمن حقوقا أكبر مدى من تلك في المعاهدات واالتفاقيات النافذة.
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يجب أن تضمن الدولة جميع حقوق اإلنسان طبقا لـ، أو أكبر من، الدرجة المضمونة لتلك الحقوق في المعاهدات 

 :698واالتفاقيات التالية
 

 حول جنسية المرأة المتزوجة؛[ 1957]اتفاقية 
 
 ؛[ 1989و 1966الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوالته االختيارية  1966]
 
 ميثاق حول الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛[ 1966]
 
 اتفاقية حول نبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛[ 1979]
 

 ]اتفاقيات أخرى[
 

 الحقوق المدنية والسياسية للمرأةلغة عينة: 
رادة فردية.  يجب أن يتمتع النساء بحرية متساوية وا 

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحرية التعبير.

 
 .الدولةيجب أن تتمتع النساء بحرية متساوية في تكوين جمعيات والسفر داخل وخارج 

 
 يجب أن تمنح النساء الكرامة الشخصية الكاملة والمتساوية مع الرجل.

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في المواطنة.

 
 وية أمام المحاكم.يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في المحاكمة العادلة وحقوقا متسا

 
                                              

لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وبروتوكوالتها؛ االتفاقية  1951روبية اختيار أيضا تضمين االتفاقية األوروبية يمكن للدول األو  698
 للغات الدينية أو لغات األقليات. 1992حول منع التعذيب والمعاملة أو العقاب غير اإلنساني أو المنحط؛ والوثيقة األوروبية  1987األوروبية 
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 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق سياسية مساوية للرجل، شامال ودون حد:

 حق المشاركة والتمثيل الكامل في العملية السياسية؛
 

 الحق في صوت مساو؛ و
 
 أي منصب سياسي، تنفيذي، تشريعي، قضائي أو إداري.الحق في تقلد  
 

 الثقافية للنساء: الحقوق االقتصادية، االجتماعية و لغة عينة
 الحقوق االقتصادية

يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في ملكية، استعمال، نقل الملكية، وورث الممتلكات العقارية والشخصية. 
يجب أن يكون للنساء الحق في امتالك الملكية واألسهم في العقارات ألزواجهن المتوفين مع أي وريث قانوني 

 على قيد الحياة للمتوفى.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية إلبرام عقود والقيام بأعمال وتجارة.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق وفرص متساوية في العمل واالستخدام.
 

 .بالنسبة لالستقاللية في الشؤون االقتصاديةيجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية 
 

للرجل المؤهل بشكل مماثل لها والمستخدم في منصب مماثل يجب أن يكون للمرأة الحق في تلقي مكافأة متساوية 
 أو مشابه.

 
 يكون للمرأة الحق في إجازة مدفوعة األجر لألمهات العامالت خالل فترة معقولة قبل وبعد والدة الطفل.

 
 يجب أن يتمتع النساء بحقوق متساوية في التعليم، التدريس والتعلم.

 
 في منافع الرفاهية االجتماعية. يجب أن تتمتع النساء بحقوق متساوية
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 الحقوق االجتماعية

 يكون للنساء حق متساو في الزواج.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق زوجية مساوية للرجل بما في ذلك ودون حد:
 

 حق حرية اختيار الزوج 
 

 حق الطالق بعد عملية قانونية صحيحة 
 

 حق حضانة األطفال 
 

 أوالدها تحت سن الرشد؛ و حق الموافقة على تزويج أي من 
 

 حق رفع دعوى قضائية ضد من يظلمها، بما في ذلك زوجها وأقاربها. 
 

 يجب أن تتمتع النساء بحق تقرير المصير االجتماعي واألخالقي.
 

 الحقوق الثقافية
 حق تدريس والحفاظ على لغتهن وعاداتهن الثقافية.يجب أن يكون للنساء 

 
 الحياة الثقافية لمجتمعهن طبقا لممارساتهن العرفية.يكون للنساء حق المشاركة في 

 
 : حماية خاصة في الشروط االنتخابيةلغة عينة

 
 بالمائة من كل قائمة حزب يجب أن تكون من المرشحات النساء.]×[ 
 

 مقعدا في الجمعية الوطنية للنساء.]×[ يجب أن يحجز عدد 
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 : لجنة مساواة الجنسينلغة عينة

 
 اواة الجنسين أن تشجع، تحمي وتعزز التنمية لمساواة الجنسين.يجب على لجنة مس

 
 صالحيات، وظائف وواجبات لجنة مساواة الجنسين يجب أن تحدد في التشريعات.

 
 الدفاع واألمن

 
 : دور القوات المسلحةلغة عينة

 يجب أن تتصرف القوات المسلحة طبقا لهذا الدستور والقانون.
 

ة حدود الدولة للتصرف على حدود دولة أخرى فقط بناء على قرار وموافقة مسبقة يمكن أن تعبر القوات المسلح
 من ]الهيئة التشريعية[.

 
 .العسكري لـ ]الدولة[تتحمل القوات المسلحة مسؤولية توفير الدفاع 

 
 : الدور المحلي للقوات المسلحةلغة عينة

متلكات المدنية إلى المدى الالزم الستكمال ألغراض الدفاع، يجب أن يكون للقوات المسلحة صالحية حماية الم
 مهمة الدفاع خاصتها؛ في هذه الظروف، يجب أن تتعاون القوات المسلحة مع السلطات المختصة.

 
لغرض الدفاع، يجب أن يكون للقوات المسلحة صالحية أداء وظائف مراقبة حركة المرور إلى المدى الالزم 

 .مهمتهاالستكمال 
 

ذا ما فشلت قوات الشرطة في فعل ذلك، يمكن للحكومة نشر القوات من أجل تجنب خطر وش يك لوجود الدولة، وا 
المسلحة لدعم الشرطة في حماية الممتلكات المدنية ومقاتلة التمرد المسلح المنظم. أي استخدام كهذا للقوات 

 ما طلبت اللجنة التشريعية ذلك.يجب إيقافه إذا المسلحة 
 

لقطاع األمني، مثال: الشرطة، القوات المسلحة، ...الخ[ يجب أن تكون تحت المراقبة جميع ]اذكر قائمة أعضاء ا
 المدنية، بما في ذلك جميع كامل التنظيم واإلشراف.
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 لقوات المسلحةالدور الدولي ل: لغة عينة

ة[ ذات الطابع القوات المسلحة للدولة يجب أن تكون مسؤولة، طبقا للقانون، عن استيفاء التعهدات الدولية لـ]الدول
 العسكري.

 
يجب أن تشارك القوات المسلحة في المهام اإلنسانية وحفظ السالم المتعهد بها من قبل منظمات دولية تشمل 

 ]الدولة[.
 

 : تنظيم القوات المسلحةلغة عينة
لبحرية[، القوات المسلحة للدولة يجب أن تتكون من ]الجيش/القوات البرية/الحرس الجمهوري[، ]البحرية/القوات ا

 و]القوات الجوية/قوات الدفاع الجوي/جنود البحرية/حرس السواحل/خدمات الحدود[.
 

 : متطلبات الخدمة للمواطنينلغة عينة
 : الخدمة اإللزامية1الخيار 

 كل مواطن قادر عليه واجب المشاركة في الدفاع عن الدولة.
 

خالقية[ الخدمة في القوات المسلحة مجبرون على المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أ
 أداء خدمة بديلة، حسبما ينص عليه القانون.

 
المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أخالقية[ الخدمة في القوات المسلحة ويؤدون خدمة 

 نص القانون على خالفه فيها. بديلة يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الدستورية، بعيدا عن الحاالت التي ي
 

 : الخدمة التطوعية2الخيار 
طرق التجنيد في ]القوات العسكرية/المسلحة[ يتم تحديدها بالقانون. يؤسس القانون أيضا أمور الترقية والحقوق 

 وااللتزامات للعمالة العسكرية.
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 : األهلية للخدمةلغة عينة

 ي ]الدولة[.حصريا من مواطنأن تتكون القوات المسلحة يجب 
 

 األعضاء الحاليون للقوات المسلحة يجب عدم انتخابهم أو تعيينهم في مناصب عامة.
 

 أعضاء القوات المسلحة يجب أن يحظر عليهم المشاركة في األحزاب السياسية أو المنظمات السياسية.
 

 حة.خيار: ال يطلب من النساء بموجب القانون أداء الخدمة في أي وحدة من القوات المسل
 

 خيار: يجب عدم استخدام المرأة ألي اعتبار كان في أي خدمة تتضمن استعمال السالح.
 

 خيار: األفراد المدانون بجرائم حرب يجب حرمانهم من المشاركة في القوات المسلحة.
 

 : القائد العاملغة عينة
 يجب أن يكون ]رئيس/رئيس الوزراء[ الدولة القائد العام للقوات المسلحة.

 
 ن للقائد العام صالحية تعيين وفصل عمالة القوات المسلحة.يكو 
 

 يكون للقائد العام صالحية إعالن الحرب بموافقة من ]الهيئة التشريعية[.
 

 يجب أن يتصرف القائد العام ]بموافقة/اعتماد[ ]رئيس الوزراء/الهيئة التشريعية[.
 

 العام[ حول مسائل األمن والدفاع الوطني.خيار: يجب أن يقدم مجلس األمن الوطني النصح إلى ]القائد 
 

 : حيادية القوات المسلحةلغة عينة
 يجب أن تراعي القوات المسلحة الحيادية تجاه األمور السياسية.

 
يجب أن تكون القوات المسلحة غير متحزبة بشكل صارم؛ يجب أن ال يستفيد أعضاؤها بسبب أسلحتهم، مراكزهم 

 األمور السياسية.أو وظائفهم من فرص التدخل في 
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 : إعادة إدماج المليشياتلغة عينة

يجب أن تنص الدولة على إعادة إدماج كاملة للمليشيات المستقلة والمجموعات المسلحة كما هو مبين في 
 القانون.

 
الرسمي للثورة[ يجب أن يكونوا مؤهلين بالمشاركة في القوات المسلحة. في ]االسم مواطنو الدولة الذين شاركوا 

 جراء وعملية العضوية في القوات المسلحة وفق هذا الحكم يجب مراقبتها بالقانون.إ
 

 الدين في الحكومة ردو 
 

 : دين الدولة الرسميلغة عينة
 ]الدين[ هو الدين الرسمي للدولة.

 تجاه دعوة اهلل.إنه يستوفي الواجب تحمي الدولة ]الدين[؛ إنه ينظم الناس لعمل الخير وتجنب السيئ؛ 
 

 ي الدولة جميع األديان وحرية العبادة مضمونة.تحم
 

ال أحد يجب أن يتابع أو يحرم من حقوقه على أساس الدين أو االعتقادات الدينية. الدولة هي الضامن لحرية 
 الممارسة الدينية.

 
 دين رسميال يوجد : لغة عينة

 ال يمكن اإلقرار بأي دين للدولة.
 

 الكنيسة والدولة ينبغي فصلهما.ال يمكن االعتراف بأي دين للدولة، و 
 

 جميع الموطنين يتمتعون بحرية الدين.
 

حرين الضمير الديني ال يمكن المساس بها. التمتع بالحقوق المدنية والفردية ال تعتمد على القناعة الدينية ألي 
 فرد.
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على أساس الدين وقه تحترم الدولة جميع األديان وحرية العبادة مضمونة. ال يمكن متابعة أي شخص أو نفي حق
 أو المعتقدات الدينية.

 الدولة هي الضامن لحرية الممارسة الدينية.
 

من قبل الدولة وتحت حماية كل دين معروف هو حر وأشكال التعبد خاصته يجب ممارستها دون أي إعاقة 
 القانون. ممارسة العبادة يجب ال تتعارض مع النظام العام أو تسيء إلى األخالق.

 
مواطنين متساوون أمام القانون، وسوف لن يكون هناك أي تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية، جميع ال

 االجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، الرأي أو الحالة االجتماعية.
 

 لغة عينة: الدين كمصدر للتشريع
 : الدين كمصدر واحد للتشريع1الخيار 

 يع. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.]الدين[ هو مصدر أساسي للتشر 
 

 : الدين كمصدر للقانون2الخيار 
 ]الدين[ هو مصدر التشريع لحكم ]الدولة[. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.

 
 : المرجعية الدينية3الخيار 

 ن أساسا للتشريع.و مبادئ ]الدين[ سوف تك
 

 ريات الدينية: حماية الحلغة عينة
 حماية الحرية الدينية والتعبير الديني

كل مواطن مخول بحرية التفكير، الضمير، والدين. حرية ممارسة دين أحدهم ومعتقداته ال يمكن أن تكون 
بتشكيل تجمعاتهم لعبادة اهلل بطريقة متماشية مع قناعاتهم، شريطة يجب أن يكون المواطنون مخولين مشروطة. 

ألخالق الجيدة أو النظام العام يجب تعليمه أو فعله. تكون الدولة الضامن لحرية الممارسة أن الشيء يمس ا
 الدينية.

 
 حظر التمييز ضد األديان
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جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وسوف لن يكون هناك تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية، 
الرأي، أو الحالة االجتماعية. التمتع بالحقوق المدنية االجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، 

 واالجتماعية ال يعتمد على المعتقدات الدينية للفرد.
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 القانونية العرفيةالنظم 

 
 : هرمية القوانينلغة عينة

 القانون العرفي باطل إذا ما تعارض مع القوانين األخرى
ا الدستور أو قانون تشريعي يكون باطال إلى مدى مثل ذأي قانون، شامال القانون العرفي، والذي يتعارض مع ه

 هذا التعارض.
 

هذا الدستور أو أي قانون هذه القوانين والممارسات مع القوانين والممارسات العرفية صحيحة طالما لم تتعارض 
 تشريعي.

 
 القانون العرفي باطل إذا ما ناقض حقوق اإلنسان

 ساسية للفرد باطلة.األعراف والممارسات التي تخرق الحقوق األ
 

 : االعتراف بأنواع خاصة من القواعد العرفيةلغة عينة
 االعتراف بحقوق األرض التقليدية

يجب أن يتم امتالك األرض طبقا لنظام حيازة األرض العرفي. جميع المواطنين المالكين لألرض وفق حيازة 
 .عرفية يمكنهم طلب شهادات ملكية بالطريقة المنصوص عليها قانونا

 
 االعتراف بقانون األسرة العرفي

 القوانين المعترفة بعقود الزواج المبرمة وفق أي تقاليد، أو نظام قانون ديني، شخصي أو أسري مسموح بها.
 

 : االعتراف العام بالممارسات التقليدية والعرفيةلغة عينة
 االعتراف العام بالقانون العرفي

معينة[ شكل الحياة، العادات، التقاليد، أشكال التنظيم االجتماعي ]وآلية تعترف الدولة، تحترم وتشجع ]المجموعة ال
 حل النزاعات[ ]للمجموعة المعينة[.

 
الضمانات الدستورية وقوانين الدولة يجب عدم فهمها بأنها تلغي أو تنتقص من الحقوق والحريات التي تتمتع بها 

 ]المجتمعات[.
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 القانون العرفي كمصدر لقانون الدولة

 صادر التشريع يجب أن تشمل العادات، التقاليد والممارسات العرفية لـ ]الشعب/المجتمعات[.م
 

 : تجسيد السلطات التقليدية في الهيئة التنفيذيةلغة عينة
 : االعتراف بالسلطات/الزعامات التقليدية1الخيار

فية وهي مسؤولة عن تطبيق مؤسسة ]مجلس الشيوخ/بيت الزعماء[ مضمونة بهذا طبقا للقانون والمعاملة العر 
 القوانين العرفية والتشاور مع الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية حول األمور ذات الصلة.

 
 : االعتراف بالسلطات والمؤسسات التقليدية2الخيار

 ]حالة/دور[ مؤسسات ]السلطة العرفية[ ]معترف بها/مضمونة[ طبقا للقوانين العرفية خضوعا للدستور.
 

 : القانون والنظام القضائي العرفينةلغة عي
 المحاكم العرفية

 الدستور.]حسبما هو مبين[ في [ /معترف بهاالمحاكم ]العرفية/التقليدية[ يجب أن تكون ]منظمة
 

يمكن أن تمارس المحاكم ]العرفية/التقليدية[ السلطان القضائي على القضايا المدنية المرتبطة بالقانون العرفي، 
 والنزاعات الزوجية، ....الخ. ملكية األراضي،

 
 القوانين العرفية المطبقة على محاكم الدولة

بها وتعزيزها من قبل ]جميع[ المحاكم باستثناء في الحاالت التي يجب االعتراف القوانين ]العرفية/التقليدية[ 
 تتعارض فيها هذه القوانين مع الدستور، القوانين التشريعية، أو المصلحة العامة.

 
 رد الطبيعيةالموا

 
 : الملكية الوطنيةلغة عينة

 دولة ]الدولة[ يجب أن تمتلك جميع الموارد الطبيعية، ليتم استعمالها لمنفعة كامل شعب جميع ]مقاطعات[ ]الدولة[.
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 : الملكية اإلقليميةلغة عينة

ب أن يكون ]اإلقليم[ مسؤوال الموارد والثروات الطبيعية في كل ]إقليم[ يجب اعتبارها ملكا عاما لذلك ]اإلقليم[. يج
 عن الحماية واالستغالل الجيد لمثل هذه الموارد والثروات الطبيعية لفائدة االقتصاد الوطني.

 
 : الملكية المشاطرةلغة عينة

ملكية الموارد الطبيعية يمكن أن يكون لحكومة إقليمية، حكومية مركزية، أو في أشكال أخرى. حيازة، استغالل 
دارة الموارد الطبيعية هي حرة الممارسة من قبل المالكين لها، شريطة أن ال تسبب مثل هذه الممارسة ضررا بيئيا  وا 

 ال يمكن معالجته أو تخرق حقوق المصالح الشرعية ألشخاص آخرين أو للدولة.
 

 لغة عينة: تخصيص العائد
نون المؤسس من قبل ]الدولة[ التخصيص العادل العوائد الناجمة عن الموارد الطبيعية يجب أن يتم طبقا للقا

 ]الجمعية[.
 

 : الصالحية والمسؤوليةلغة عينة
 صالحية التنظيم وتزويد اإلشراف

يجب أن يكون للدولة صالحية تنظيم وتزويد اإلشراف على جميع الموارد الطبيعية، بما في ذلك االستكشاف، 
 اإلنتاج والتوزيع للموارد الطبيعية.

 
 تراخيص واتفاقات مشاطرة اإلنتاجصالحية منح االمتيازات، ال

الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن يكون لها صالحية منح االمتيازات، التراخيص واالتفاقات 
 .لـ ]الدولة[المصاحبة لإلنتاج والتوزيع للثروات الطبيعية 

 
 صالحية تنظيم اإلنتاج

شرف على سير إنتاج الموارد الطبيعية بما في ذلك الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن ت
 االستخراج، التكرير والنقل لهذه الموارد.

 
 صالحية فرض الضريبة

الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن يكون لها صالحية فرض ضريبة على الموارد الطبيعية، بما 
 في ذلك على إنتاج وتوزيع الموارد الطبيعية.
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 الستكشافصالحية ا

 الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن تحكم جميع األحكام المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية.
 

 اإلجراءات االستثنائية
 

 : تعريف حالة طوارئلغة عينة
 : تعريف صريح1الخيار 

يان مسلح عام، فوضى، بحرب، اجتياح، عصكانت حياة األمة مهددة إعالن حالة طوارئ يمكن فقط عمله إذا ]
 [؛ ويكون اإلعالن ضروريا السترداد األمن والنظام.طوارئ عامة أخرىكارثة طبيعية، أو 

 
 : السماح للحكومة بالتعريف2الخيار

في حالة أحداث تبدو بحد ذاتها، عن  وهناك خطرا وشيكا ينجم عنه تهديد خطير للنظام العام أعندما يبدو أن 
عامة أو كارثة طبيعية، فإن ]الرئيس/رئيس الحكومة/أغلبية صفة نكبة ، أن لها طريق طبيعتها أو خطورتها

 األعضاء في الجمعية[ لـ]الدولة[ يمكنه)م( إعالن حالة طوارئ.
 

 : صالحية اإلعالنلغة عينة
 : يمكن للهيئة التنفيذية إعالن1الخيار

 يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الحكومة[ إعالن حالة طوارئ.
 

 للهيئة التشريعية إعالن:: يمكن 2الخيار
 من أعضاء ]الجمعية[.]×[ حالة طوارئ ما يمكن إعالنها بتصويت مؤيد من قبل 

 
ذا لم يكن باإلمكان دعوة ]الجمعية[ لالنعقاد خالل حالة الطوارئ، فإن ]الرئيس[، باقتراح من ]مجلس الوزراء[، إ

ادها من قبل ]الجمعية[ في أول اجتماع لها. إذا لم يكون له حق إصدار قرارات لها قوة القانون، والتي ينبغي اعتم
يتم اعتماد القرارات من قبل ]الجمعية[ خالل أول اجتماع لها بعد إصدار القرارات، فإنه يجب أن تتوقف عن كونها 

 لها قوة القانون فورا بعد التصويت.



261 
 

 
 : االشتراطاتلغة عينة

 ال تعديالت دستورية
 ر خالل حالة طوارئ ما.ال يمكن عمل أي مراجعة للدستو 

 
 ال تعديالت دستورية تتعلق بالحقوق األساسية

في حالة طوارئ ما أو حرب، فإن حقوق اإلنسان والحريات كما هي معرفة في الدستور وفي القوانين األخرى 
 تخضع للحد فقط بموجب القانون.

 
، والدين، وكذلك الحق في عدم الضميرالحياة، حرية التفكير، مثل هذا القانون ال يمكن أن يؤثر على الحق في 

 التعرض للتعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية.
 

 ال تحل الحكومة
 ال يمكن حل ]الجمعية[ خالل حالة طوارئ ما.

 
 : المدةلغة عينة

، والتي في جزء واحد من أو في كامل البالدحالة طوارئ ما يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الوزراء/مجلس الوزراء[ تقرير 
 يوما./×[ 31/61/91تدوم طالما استمر الخطر، غير أنه ليس أبعد من ]

 
يوم لكل تمديد، وذلك لفترة زمنية ال /×[ 31بموافقة ]الجمعية[، بواقع ]يمكن عمله فقط تمديد أجل حالة الطوارئ 

 يوما./×[ 91تتعدى ]
 

 التاريخ المحدد: لغة عينة
 [ أو بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أيهما يأتي أوال.يجب أن يسري هذا الدستور في ]التاريخ

 
 

 : تصويت الهيئة التشريعيةلغة عينة
 األصوات إلجمالي عدد األعضاء في ]الجمعية[.×[ ]ثلثي/ثالثة أرباع/بأغلبية يتم تبني هذا الدستور 

 
 يسري هذا الدستور في يوم إعالنه من قبل ]الجمعية[.
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 بي: االستفتاء الشعلغة عينة

يجب أن يصبح هذا الدستور ساريا في اليوم الموالي إلعالن نتائج االستفتاء، شريطة أن يكون االستفتاء لصالح 
الدستور أكثر من ]نصف/ثلثي[ األصوات. ومع ذلك، فإن نتائج االستفتاء تسري فقط إذا ما صوت على األقل 

 ]نصف[ عدد الناخبين في االستفتاء.
 

 الت: اقتراح التعديلغة عينة
 : تصويت الهيئة التشريعية1الخيار

أعضاء ×[ قل من ]خمس/ربع/ثلث/نصف/ثلثي/أمبادرة مراجعة هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل ليس 
 ]الجمعية[.

 
 : اقتراح الهيئة التنفيذية2الخيار

 اقتراح ما لتعديل أي حكم في هذا الدستور يمكن تقديمه من قبل ]الرئيس/رئيس الحكومة[.
 

 : الجمعية التأسيسية3رالخيا
من ]×[ مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل ]مجموعة مختارة/جمعية تأسيسية[، مكونة من 

 المخولين بالتصويت.
 

 : االستفتاء الشعبي4الخيار
 مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل الشعب من خالل استفتاء شعبي.

 
 ديالت: صياغة التعلغة عينة

 : إنشاء لجنة خاصة1خيار
تكون من أعضاء ]الحكومة، الجمعية، تمن أجل تطبيق المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور، يجب إنشاء لجنة 

 المحكمة العليا[، بموجب مرسوم ]رئاسي[، ويجب ن تعد اللجنة مسودة التعديالت.
 

 : تقديم التعديالت إلى الهيئة التشريعية2خيار
 يوما من افتتاح النقاش./×[ 31/61/91الت يجب تقديمها إلى ]اللجنة[ قبل ]مسودة التعدي
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 : اعتماد التعديالتلغة عينة

 : موافقة الهيئة التشريعية الوطنية1خيار
 يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ ]الجمعية[.

 
 وعة باعتماد الهيئة التنفيذية.: موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متب2خيار

اعتماد الهيئة بعد  .يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[
 يجب أن يقوم ]الرئيس/رئيس الوزراء[ بتظهير التعديل قبل سريانه. ،التشريعية

 
 : موافقة الهيئة التشريعية متبوعة باستفتاء شعبي3خيار

جب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[. حالما يتم تمريرها من ي
قبل ]الجمعية[، يجب طرحها إلى التصديق عن طريق االستفتاء، والذي يجب إجراؤه طبقا لقانون االستفتاء لـ 

 ]الدولة[.
 

 : استفتاء شعبي4خيار
بعد موافقة ]ثلثي[ المخولين بالتصويت في استفتاء شعبي. لتكون نتائج االستفتاء يجب أن يتم تصديق التعديل 

 نافذة يجب أن يشارك في االستفتاء ]نصف[ الناخبين المسجلين على األقل.
 

 : اعتماد الهيئة التشريعية للدولة5خيار
الواليات/األقاليم[ أو باتفاقيات يجب التصديق على التعديل من قبل الهيئات التشريعية لـ ]ثلثي/ثالثة أخماس[ من ]

 لـ ]الثلثين/ثالثة األخماس[.
 

 : موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متبوعة بحوار عام واستفتاء شعبي6خيار
لى استفتاء.  تعديل مقترح ما، بعد تبنيه من قبل ]الجمعية[، يجب تقديمه إلى حوار عام وا 

 
 : االشتراطاتلغة عينة

 رئ أو الحربال تعديالت خالل الطوا
 ال يمكن تعديل هذا الدستور خالل ]حالة طوارئ[.

 
 ال تعديالت تتعلق بالدين
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 التعديالت المتعلقة بالتمسك بمبادئ دين الدولة ال يمكن السماح بها.
 

 ال إضعاف للحقوق األساسية
 التعديالت المتعلقة بالحقوق األساسية للشعب يسمح بها فقط من أجل جعلها أكثر فعالية.

 
  تغيير في طبيعة الدولةال

 أي تعديل دستوري ال يمكنه خرق طبيعة الدولة وال وحدة التراب الوطني.
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 (PILPG) اتحول مجموعة القانون الدولي العام والسياس

 
هي منظمة غير ربحية والت تعمل كشركة قانون للمصلحة ( PILPGإن مجموعة القانون الدولي العام والسياسة )

ود مساعدة قانونية مجانية إلى الدول، الحكومات والمجموعات المفاوضة وتطبيق اتفاقيات العامة عالمية تز 
السالم، وصياغة دساتير مع بعد الصراع، ومالحقة مجرمي الحرب. لتسهيل استعمال هذه المساعدة القانونية، 

 أيضا مشورة وتدريب الصياغة حول األمور المتعلقة بحل الصراع. PILPGتزود 
 

 :PIPLGلممارسة األولية لمجموعة مجاالت ا
x مفاوضات السالم 
x صياغة دستور ما بعد الصراع 
x مالحقة جرائم الحرب 
x تخطيط السياسة 
x الديمقراطية والحوكمة 
x دبلوماسية المياه 

 
على خدمات تطوعية ألكثر من  PILPGلتزويد المشورة القانونية خبرة صياغة السياسة للمصلحة العامة، تعتمد 

تعتمد من إدارة الدولة للواليات المتحدة ووزارات خارجية.  انونيا سابقا ومسؤول خدمة خارجية سابقستين مستشارا ق
PILPG  أيضا على المساعدة للمصلحة العامة من شركات قانون دولية كبرى بما في ذلك بايكر اند ماككنزي؛

دي ند واردويل؛ دوبوفواز اند بليمبتون؛ كليري، غوتليب، ستين اند هاملتون؛ كوفينغتون اند بورلينغ؛ ديفيس، بولك ا
ال أي بايبر/نيو بيريمتر؛ جونز داي ميبلبنك، تويد، هادلي اند ماككلوي؛ أوريك، هيرينغتون اند سوتليف؛ شيرمان 
اند ستيرلينغ؛ سكادن، آربس، ساليت، ميغر اند فلوم؛ سوليفان اند كرومويل؛ وايت اند كايس؛ وويلمرهايل. سنويا، 

مليون دوالر أمريكي مستحقة عن الخدمات القانونية الدولية  15قادرة على تزويد أكثر من  PILPGتكون 
 للمصلحة العامة.

 
أعضاء داخل البالد لتسهيل تزويد المساعدة القانونية؛ يعمل أعضاؤها غالبا في  PILPGبشكل متكرر، ترسل 

طن، مع مكاتب إضافية في نيويورك في مدينة واشن PILPGوفود زبائنها خالل مفاوضات السالم. إن مقر 
أيضا مكاتب في جورجيا، العراق، كينيا، كوسوفو، نيبال، الصومال، جنوب السودان،  PILPGشغلت وأمستردام. 

 سريالنكا، تانزانيا وأوغندا، وتحتفظ بعقود في ما يقارب اثنتي عشرة مدينة أساسية حول العالم.
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، حيث عملت تحت 1996، وانتقلت إلى واشنطن، في سنة 1995في لندن في عام  PIPLGلقد تم تأسيس 
، منحت األمم المتحدة الصفة الرسمية 1999رعاية مؤسسة كارنيجي للسلم العالمي لمدة سنتين اثنتين. في يوليو 

 .PIPLGلمنظمة غير حكومية إلى مجموعة 
 

لجائزة نوبل ألجل  PILPGبترشيح  PILPG، قام ستة زبائن المصلحة العامة لمجموعة 2115في يناير 
"المساهمة المعتبرة في ترويج السالم عبر العالم عن طريق تزويد مساعدة قانونية حاسمة للمصلحة العامة إلى 

 .الدول والكيانات األخرى المعنية بمفاوضات السالم وفي جلب مجري الحرب إلى العدالة"
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 مالحظة للمستعملين

 
مجموعة القانون الدولي العام والسياسة ل )مرحلة ما بعد النزاع( الغرض من كتيب صياغة دستور ما بعد النزاع

(PILPG)  مجموعة القانون هو مساعدة صائغي الدساتير في الوضعيات ما بعد النزاع. يعتمد الكتيب على خبرة
في تسهيل عمليات صياغة الدستور لما بعد النزاع باإلضافة إلى مقارنة  (PILPGلعام والسياسة )الدولي ا

 دستور لدول ما بعد النزاع وأخرى مستقرة. 151ممارسات الدول، وهو يرتكز على تحليل لما يزيد عن 
تتضمن الفصول: ينقسم الكتيب إلى ستة عشر فصال، كل فصل يغطي مقطعا جوهريا لدساتير ما بعد النزاع. 

التمهيد، بنية الدولة، تفويض السلطات، التنفيذية، التشريعية، القضائية، االلتزامات القانونية الدولية، المنظومة 
االنتخابية، المسائل المالية والمصرف المركزي، حقوق اإلنسان، حقوق األقلية، حقوق المرأة، الدفاع واألمن، دور 

 ارد الطبيعية واإلجراءات االستثنائية.الديانة، القانون العرفي، المو 
في كل فصل، يصف الكتيب األحكام الجوهرية ويقدم عينة للغة التي يمكن استعمالها كأساس لألحكام الدستورية. 
في بعض األحيان، يقدم الكتيب بعض الخيارات حتى يختار منها الصائغ. اللغة العينة هي محددة كـ "الخيار 

". في حاالت أخرى، يقدم الكتيب لغة خيارية يمكن للصائغ أن يشملها. في تلك الحاالت األول" و"الخيار الثاني
 تحدد اللغة العينة كـ "خيار".

الغرض من هذا الكتيب هو تزويد الصائغ بخيارات في هيكلة األحكام الدستورية. بما أن كل وضعية ما بعد النزاع 
يز عالقة الدستور وقابلية تطبيقية على سياق خاص. هي فريدة، يمكن للصائغ أن يغير بعض العناصر لتعز 

 الغرض من اللغة العينة هو فقط تقديم خيارات من دساتير مصدق عليها من أجل مساعدة صائغ الدستور.
يتضمن الكتيب أيضا ملحقين اثنين. يقدم الملحق األول قائمة لكل الدساتير المشار إليها في الحواشي ورابط إلى 

 اإلنترنت. ويقدم الملحق الثاني تصنيفا لكل اللغات العينة. مواقعها في شبكة
بدعم صائغي الدساتير في الوفاء بأدوارهم، وبناء على  (PILPGمجموعة القانون الدولي العام والسياسة )تلتزم 

 الطلب يمكنها أن تقدم مساعدة إضافية في النظر إلى أحكام ولغات خاصة.
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 جدول المحتويات
 

 10 : تمهيد ومبادئ أساسية1 لفصلا
  تحديد الدولة
 11 سمو الدستور
 12 الهوية الوطنية
 13 تأثير الشريعة

 14 االلتزامات الدولية
 15 المواطنة 

 16 العاصمة الرسمية للدولة، العلم، النشيد الوطني، الرمز واألعياد
 17 اللغة الرسمية للدولة

 20 ض السلطة : اختيار هيكل الدولة وتفوي2الفصل 
 21 الدولة المركزية

  االتحادات 
 22 االتحادات الكونفيدرالية 

 23 تفويض السلطات 
 24 رسم حدود األقاليم 

 24 توزيع السلطات بين الحكومات المركزية واإلقليمية 
 25 السلطات التي تمارسها حصريا الحكومة المركزية 

 26 قليمية السلطات التي تمارسها حصريا الحكومة اإل
 26 السلطات التي تملكها الحكومة المركزية وتقتسمها مع الحكومات اإلقليمية 

 27 السلطات غير المخصصة على وجه التحديد
 28 التفويض الال متماثل للسلطات 

 30 تولي السلطات المرحلي 
 30 اعتماد التشريع اإلطاري للحكومات اإلقليمية 

 30 ةتنسيق التشريعات اإلقليمي
 31 التعاون بين الحكومات المركزية واإلقليمية 

 32 إجراءات تسوية النزاع 
 32 التعديالت الدستورية فيما يتعلق بعالقات هيكلية الدولة

 32 : هيكلة الفرع التنفيذي3الفصل 
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 31 بنية منظومات الفرع التنفيذي
 33 المنظومة الرئاسية

 33 المنظومة البرلمانية 
 35 الرئاسية / البرلمانية المختلطة  المنظومة

 36 السلطات والوظائف
 37 السلطات المحلية 

 39 السلطات المحلية في المنظومة الرئاسية / البرلمانية المختلطة
 40 سلطات الشئون الخارجية 

 41 رئيس األركان 
 42 دور ديوان أو مجلس الوزراء 

قالة ديوان أو مجلس الوزراء  43 اختيار وا 
 44 اختيار الرئيس أو الوزير األول 
 45 إقالة الرئيس أو الوزير األول
 45 عجز أو وفاة مسئول تنفيذي 

 46 اتهام مسئول تنفيذي
 47 مدة الوالية

 47 أهلية االنتخاب
 48 اليمين الدستورية

 48 : تنظيم الهيئة التشريعية 4الفصل 
 49 بنية الفرع التشريعي
 49 احدذو مجلس تشريعي و 
 50 ذو مجلسين تشريعين 

 51 اختيار رئيس الهيئة التشريعية  
  الصالحيات والوظائف 

 54 اللجان 
 54 مدة الوالية وأهلية االنتخاب 

 55 حل الهيئة التشريعية 
 56 خيارات إضافية 

  قانون األخالقيات 
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 58 الحصانة التشريعية 
 58 حرية الخطاب التشريعي 

 58 المسئولية القانونية  الحصانة من
 59 متطلبات النصاب القانوني

 61 : إنشاء منظومة قضائية 5الفصل 
 62 الصالحيات والوظائف 

 62 استقاللية القضاء 
 63 مجلس القضاء 
 65 صالحية القضاء

 66 بنية الهيئة القضائية  
 67 المحكمة الدستورية 

 68 تشكيلة المحكمة الدستورية
 69 لمحكمة الدستورية اختيار ا

 70 السلطان القضائي للمحكمة الدستورية 
 70 صفة رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية 

 72 األثر الملزم ألحكام المحكمة الدستورية
 72 المحكمة العليا 

 72 تشكيلة المحكمة العليا
 73 السلطان القضائي للمحكمة العليا 
 74 عليا صفة رفع قضايا أمام المحكمة ال

 74 األثر الملزم ألحكام المحكمة العليا 
 74 المحاكم األخرى

 74 الشريعة في المحاكم
 75 إدارة الهيئة القضائية 

 75 النزاهة
 76 تشكيلة محاكم أخرى 

 76 تعيين القضاة 
 77 االختيار التعاوني
 77 االختيار الرئاسي



6 
 

 78 االختيار البرلماني
 78 المؤهالت والتنوع
 79 مدة الوالية واإلقالة

 80 : االلتزامات القانونية الدولية6الفصل 
 82 إدراج القانون الدولي في الدستور

 83 الطريقة األحادية 
 83 الطريقة الثنائية
 84 الطريقة الهجينة

 85 تنظيم العالقة بين القانون الدولي والمحلي
 87 : بناء منظومة انتخابية7الفصل 
 87 ظومة االنتخابيةنوع المن

 87 نظام األكثرية  
 88 نظام األغلبية
 89 التمثيل النسبي

 89 تقسيم الدوائر االنتخابية
 90 نظام الدائرة أحادية العضو

 91 نظام الدائرة متعددة األعضاء
 92 آليات األقلية
 92 اآلليات للمرأة

 93 إجراءات انتخاب الهيئة التشريعية
 93 ة أحادية المجلسالهيئة التشريعي

 94 الهيئة التشريعية ثنائية المجلس
 95 إجراءات انتخاب الهيئة التنفيذية 

 97 المؤهالت منح الحقوق المدنية للناخب 
 98 اللجنة االنتخابية
 99 القانون االنتخابي

 100 قانون األحزاب السياسية
 102 : المسائل المالية والمصرف المركزي8الفصل 
 102 اإليرادات والضرائبتحصيل 
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 103 الميزانية
 103 متطلبات مراجعة الحسابات

 104 المصرف المركزي
 106 الغرض

 106 الصالحيات والوظائف 
 107 االستقاللية
 108 الحوكمة 
 110 : حماية حقوق اإلنسان9الفصل 

 110 آليان إدراج حقوق اإلنسان في دساتير ما بعد النزاع
 113 ةالحقوق األساسي
  الحقوق المدنية

 118 الحقوق السياسية 
 119 الحقوق االقتصادية 
 120 الحقوق االجتماعية

 121 الحقوق الثقافية
 122 الحدود على حقوق اإلنسان
 124 تنفيذ آليات لحقوق اإلنسان 

 124 أمين المظالم 
 126 لجان حقوق اإلنسان

 127 لجان حقوق اإلنسان الهجينة
 128 الدستوريةالمحاكم 
 130 : حماية حقوق األقلية11الفصل 

 130 الحمايات العامة والخاصة لألقلية
 132 حرية الديانة والثقافة

  احتمال محدودية اللغة
 130 آليات ضمان التمثيل

 130 متطلبات التجنيب أو الحزبية ضمن النظم االنتخابية
 133 فيتو المجموعة 

 137 واإلقليمية  الحوكمة الذاتية المحلية



8 
 

 142 : حماية حقوق المرأة11الفصل 
  األحكام العامة والخاصة 

  الحيادي في الدستور-لغة الجنسين
  الرجوع إلى االلتزامات الدولية الملزمة للدولة

  أحكام خاصة بخصوص حقوق المرأة
  الحقوق المدنية والسياسية

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الحماية الخاصة في األحكام االنتخابية

  لجنة المساواة بين الجنسين
  احتمال محدودية اللغة 

 149 : الدفاع واألمن12الفصل 
  دور القوات المسلحة

  الدور المحلي للقوات المسلحة 
  االشتراك في المهام اإلنسانية وحفظ السلم 

  تنظيم القوات المسلحة 
  لمواطنينمتطلبات الخدمة ل
  األهلية للخدمة 
  رئيس األركان 

  حيادية القوات المسلحة 
  إعادة إدماج الميليشيات 

 154 : دور الديانة في الحكومة 13الفصل 
  الديانة الرسمية للدولة
  ال ديانة رسمية للدولة

  الديانة كمصدر للقانون
  حماية الحريات الدينية

  14الفصل 
  لعرفينظم القانون ا

  االعتراف بالقانون العرفي
  القانون العرفي كجزء من هرم القوانين للدولة
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  االعتراف الخاص باألنواع الخاصة للقوانين العرفية 
  االعتراف العام بالممارسات التقليدية والعرفية
  إدراج السلطات العرفية في الهيئة التنفيذية 

  القانون العرفي والقضاء 
 168 : حماية وتنظيم الموارد الطبيعية 15الفصل 

 168 ملكية الموارد الطبيعية 
 168 الملكية للدولة

 169 الملكية اإلقليمية
 170 الملكية المشتركة
 171 تخصيص اإليراد 

 171 إدارة الموارد الطبيعية
 172 : اإلجراءات االستثنائية 16الفصل 

 172 االحتياط لحالة طوارئ
 172 الطوارئتعريف حالة 

  صالحية اإلعالن عن حالة طوارئ 
  القيود خالل حالة طوارئ

  مدة حالة طوارئ
  سن وتعديل الدساتير 

  سن الدستور 
  انتخاب الهيئة التشريعية 

 176 االستفتاء الشعبي 
 177 عملية اقتراح تعديالت 

 178 عملية صياغة تعديالت 
 180 عملية اعتماد تعديالت

  ودالقي
 183 : دساتير1الملحق 
 195 : اللغة العينة2الملحق 

  (PILPGبخصوص مجموعة القانون الدولي العام والسياسة )
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 : تمهيد ومبادئ أساسية0الفصل 
 

عادة ما تبدأ الدول دساتيرها بتمهيد وأحكام تلخص المبادئ العامة التي يقوم عليها الدستور. عادة ما يتضمن 
( يقرر 4( يشرح وسائل تحقيق المواطنة، و)3( يصف الهوية الوطنية، )2ح بسيادة الدولة، )( يصر 1التمهيد: )

 الرسوم واألعياد واللغات الرسمية.
 

 تحديد الدولة
يمكن للدستور أن يحدد نوع الحكومة، حدود الدولة التي تحكمها، والطريقة التي يمكن من خاللها تغيير 

يضا حكما يصرح باستقاللية وسيادة الدولة. مثل هذا التصريح يمكن أن . العديد من الدساتير تمل أ287الحدود

                                              
. بشكل مماثل 1انيا هي جمهورية برلمانية" الدستور األلباني، المادة على سبيل المثال، ينص الدستور األلباني على ما يلي" "ألب  287

ينص الدستور األريثيري على ما يلي: "تتكون أراضي أريثيريا من كل أقاليمها، بما في ذلك الجزر والمياه اإلقليمية والفضاء الجوي، 
مل جورجيا، البرتغال وباكستان. "يجب أن تحدد أراضي . أمثلة إضافية تش1المحددة بحود معترف بها". الدستور األريثيري، المادة 

. السالمة اإلقليمية لجورجيا وعدم قابلية خرق حدود الدولة، المعترف بها من المجتمع 1991ديسمبر   21دولة جورجيا اعتبارا من 
. يجب أن تتضمن 1(. "1)2المادة الدولي لألمم والمنظمات الدولية، يجب أن تؤكد من الدستور وقوانين جورجيا." الدستور الجورجي، 
. يجب أن يحدد القانون امتداد 2البرتغال المنطقة على اليابسة األوروبية المعرفة تاريخيا بالبرتغال، وأرخبيلي األعاصير وماديرا. 

خالل بتصحيح . من دون اإل3وحدود المياه اإلقليمية للبرتغال، منطقتها االقتصادية الحصرية وحقوقها في قاع البحر المجاور. 
الحدود، ال يجوز للدولة أن تتصرف في ملكية أي جزء من أراضي البرتغال أو حقوق السيادة التي تمارسها عليها." الدستور البرتغالي، 

هي  . يبين الدستور الباكستاني األقاليم واألراضي الباكستانية وينص على أن الدولة الباكستانية تشمل "الدول واألقاليم حسبما5المادة 
 (.2)1أو التي يمكن أن تكون مشمولة في باكستان، سواء باالنضمام أو خالفه.". الدستور الباكستاني، المادة 
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. يمكن أن 288يتضمن لغة تنص على أن سيدة الدولة غير قابلة للتصرف، غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتحويل
 .289ينص هذا الحكم أيضا على مصدر السيادة، والتي عادة ما يستمد ومن الشعب ويسند له

 دولةلغة عينة: هوية ال
 

 نوع الحكومة:
 )الدولة( هي )نوع الحكومة )مثال جمهورية برلمانية((.

 

 السيادة:
)الدولة( هي دولة مستقلة ذات سيادة. السيادة غير قابلة للتصرف، غير قابلة للقسمة وغير قابلة 

 للتحويل، وتستمد من شعب )دولة( وتسند إليه.
 

 الحدود:
 د(.حدود )دولة( هي )الوصف الجغرافي للحدو 

 يجوز تعديل الحدود فقط طبقا للقانون الدولي، بوسائل سليمة وباتفاق.
 

 سمو الدستور:
                                              

. " سيادة 2"سيادة جمهورية كرواتيا هي غير قابلة للتصرف، غير قابلة للقسمة وغير قابلة للتحويل." الدستور الكرواتي، المادة   288
. "السيادة والسالمة 1قسمة، غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتحويل." دستور مقدونيا، المادة جمهورية مقدونيا هي غير قابلة لل

اإلقليمية لجمهورية كوسوفو هي سليمة وغير قابلة للتصرف وغير قابلة للقسمة ومحمية بكل الوسائل المنصوص عليها في هذا 
أفغانستان دولة جمهورية إسالمية، مستقلة، موحدة وغير قابلة . "يجب أن تكون 2الدستور وفي القانون. دستور كوسوفو، المادة 

. "الكويت هي دولة عربية، مستقلة وذات سيادة كاملة. وال يجوز التنازل على سيادتها وال على أي 1للقسمة." الدستور األفغاني، المادة 
ادته وال التنازل على أي جزء من أراضيه أو مياهه." . "ال يجوز لالتحاد التخلي على سي1جزء من أراضيها." الدستور الكويتي، المادة 

. "دولة مسلمة ذات سيادة، ملتزمة بوحدتها الوطنية وسالمتها اإلقليمية، تسعى مملكة المغرب 4دستور اإلمارات العربية المتحدة، المادة 
لدستور المغربي، التمهيد. "جمهورية اليمن هي إلى الحفاظ، من خالل وفرته وتنوعه، على هويته الوطنية الواحد وغير القابلة للقسمة. ا

دولة عربية، إسالمية وذات سيادة ومستقلة، وسالمتها غير قابلة للخرق، وال يجوز التنازل على أي جزء منها." الدستور اليمني، المادة 
 .2اضيها." الدستور القطري، المادة . "تمارس الدولة سيداتها على أراضيها وال يجوز لها التخلي على سيادتها وال على أي جزء من أر 1

هكذا لغة يمكن أن نجدها في دساتير أريثيريا، التفيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، كينيا، جنوب السودان والعراق. "في دولة أريثيريا،   289
تنسد سلطة السيادة لدولة  . "1تنسد سلطة السيادة إلى الشعب ويجب أن تمارس طبقا ألحكام هذا الدستور." دستور أريثيريا، المادة 

. "تستمد السلطة في جمهورية كرواتيا من الشعب وتنتمي إلى الشعب كمجتمع من 2التفيا إلى شعب التفيا." دستور التفيا، المادة 
المادة . "الشعب هو مصدر كل السلطة في الدولة ...." دستور جمهورية التشيك، 1مواطنين أحرار ومتساويين." دستور كرواتيا، المادة 

. كل السلطة السيادية تعود لشعب كينيا ويجب ممارستها 1" . 2. "تسند السيادة إلى الشعب ...." دستور جنوب السودان، المادة 2
. يجوز للشعب ممارسة سلطتها السيادية إما بشكل مباشر أو من خالل ممثليه المنتخبين ديمقراطيا." 2فقط طبقا لهذا الدستور. 

 .5. "القانون هو السائد. الشعب هو مصدر السلطة والشرعية....." الدستور العراقي، المادة 1لمادة الدستور الكيني، ا
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تتضمن بعض الدساتير حكما يؤكد أن الدستور هو القانون األسمى في البالد، وأية قوانين متضاربة مع الدستور 
من سن قوانين متضاربة مع  . تضمين هذا الحكم قد يمنع الحكومات اإلقليمية أو البلدية290لن يكون لها مفعول
 المبادئ الدستورية.

 
 لغة عينة: سمو الدستور

هذا الدستور هو القانون األسمى لـ )دولة(. أي قوانين متضاربة مع هذا الدستور يجب أن تكون 
 الغية. 

 
 الهوية الوطنية:

دة عادة ما تشمل حكما دول ما بعد النزاع ذات التركيبة السكانية المتنوعة التي تشمل مجموعات عرقية متعد
يصف الهوية الوطنية للدولة. في تعريف الهوية الوطنية، يمكن أن تعترف الدساتير بالتنوع العرقي في الدولة، 

لى وحدة مواطني الدولة  .291بينما تشير في نفس الوقت إلى القواسم المشتركة وا 
 

باط باألمة العربية في تمهيد دستورها. يمكن بعض الدول ما بعد النزاع ذات التواجد العربي الكبير تعترف باالرت
أن تشير الدول إلى مواطنيها كجزء من األمة العربي، وتعرف بالصفة العربية للدولة، أو تعترف بعضوية الدولة 

 .292في الجامعة العربية

                                              
على سبيل المثال، يصرح الدستور األرميني أن "يجب أن يكون لدستور الجمهورية القوة القانونية األسمى ويجب أن تنطبق معاييره   290

ل مماثل، ينص دستور زمبابوي على ما يلي: "هذا الدستور هو القانون األسمى . بشك6بشكل مباشر." الدستور األرميني، المادة 
ذا كان أي قانون آخر متضارب مع هذا الدستور يكون هذا القانون اآلخر الغيا إلى حد امتداد هذا التضارب." الدستور  لزيمبابوي، وا 

"هذا الدستور هو القانون األسمى للجمهورية؛ وأي قانون أو . تشمل أمثل أخرى جنوب أفريقيا وكينيا والعراق. 3الزيمبابوي، المادة 
. "أي قانون، 2تصرف متضارب معه يجب أن يكون الغيا، ويجب الوفاء بااللتزامات المفروضة منه." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

رب، وأي فعل أو إغفال مخالف لهذا بما في ذلك القانون العرفي، يكون متضاربا مع الدستور يعتبر الغيا إلى حد امتداد هذا التضا
. "أوال: هذا الدستور هو القانون البارز واألسمى في العراق ويجب أن يكون 2الدستور يعتبر غير قانوني." الدستور الكيني، المادة 

دساتير إقليمية ملزما في كل أجزاء العراق من دون استثناء. ثانيا: ال يجوز سن أي قانون متضارب مع هذا الدستور. أي نص في أي 
 .13أو أي نص قانوني آخر يتضارب مع هذا الدستور يجب اعتباره الغيا." الدستور العراقي، المادة 

"استقاللية الدولة وسالمة أراضيها، وكرامة الفرد، وحقوق اإلنسان والحريات، العدالة االجتماعية، النظام الدستوري، التعددية،   291
ي، التعايش الديني، باإلضافة إلى التعايش مع، وتفهم األلبانيين، لألقليات هي أسس هذه الدولة، التي الهوية الوطنية والموروث الوطن

. "فخورين بتنوعنا العرقي والثقافي والديني، وعازمين على العيش في 3يتوجب عليها احترامها وحمايتها." الدستور األلباني، المادة 
بلة للقسمة." الدستور الكيني، تمهيد. جنوب السودان "هي كيان متعدد األعراق، متعدد سالم ووحدة كأمة واحدة ذات سيادة وغير قا

 (.4)1الثقافات، متعدد اللغات، متعدد الديانات ومتعدد الجناس أين تتعايش هذه التنوعات بسالم." دستور جنوب السودان، المادة 
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 لغة عينة: الهوية الوطنية

 
دولة( إلى كل من يعيش فيها، )الدولة( هي دولة تتكون من العديد من العرقيات والجنسيات. تنتمي )ال

موحدة بتنوعها، تاريخها المشترك، الغرض والمصير، وملتزمة بالعمل مع بعض على ترقية الحكم الجيد 
 ورفاهية كل المواطنين.

 
 خياري بالنسبة للدول ذات التواجد العربي الكبير

 
 : تأكيد الصلة باألمة العربية0الخيار 
 تبر نفسها جزءا غير قابل للفصل من األمة العربية األكبر.األغلبية العربية في )الدولة( تع

 
 : االعتراف بالصفة العربية للدولة2الخيار 

 )الدولة( هي عربية في هويتها.
 

 : اإلقرار بالعضوية في الجامعة العربية3الخيار 
 )الدولة( هي عضو في الجامعة العربية وهي ملتزمة بميثاقها.

 
 تأثير الشريعة:

ر الدول المنتمي إليها سكان مسلمين ما إذا كانت ستضمن حكما دستوريا يشير إلى الشريعة يمكن أن تنظ
وعالقتها بالتشريع. الدول ذات أغلبية السكان من المسلمين ضمنت في الغالب حكما يحدد الشريعة كمصدر 

                                                                                                                                             
ستور الجزائري، التمهيد. ينص تمهيد الدستور اللبناني على أن ينص تمهيد الدستور الجزائري أن الدولة هي "أرض عربية." الد  292

لبنان هي "عربية في هويتها." الدستور اللبناني، التمهيد. ينص دستور العربية السعودية على أن الدولة هي "دولة عربية إسالمية ذات 
هي "عضو في الجامعة العربية وهي ملتزمة  . ينص الدستور العراقي على أن الدولة1سيادة." دستور العربية السعودية، المادة 

. "سلطنة عمان هي دولة مستقلة عربية إسالمية ذات سيادة كاملة...." الدستور العماني، المادة 3بميثاقها." الدستور العراقي، المادة 
لشقيقة." الدستور المغربي، . "لتعميق روابط الوحدة مع األمة العربية واإلسالمية، وتعزيز روابط األخوة والتضامن مع شعوبها ا1

سالمية ومستقلة وذات سيادة... تؤكد جمهورية اليمن التزامها ب....ميثاق الجامعة  التمهيد. "جمهورية اليمن هي دولة عربية وا 
. "جمهورية تونس هي جزء من المغرب العربي الكبير، كيان يسعى لتوحيده ضمن إطار 6، 1العربية." الدستور اليمني، المادتين 

(. "الجزائر هي أرض اإلسالم، جزء ال يتجزأ من المغرب 2112)خاضع للمراجعة في  2المصالح البينية." الدستور التونسي، المادة 
 العربي، أرض عربية ...." الدستور الجزائري، التمهيد.  
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ة بين الشريعة . يمكن أن تكون لغة التمهيد خاصة جدا فيما يخص العالق293أساسي للتشريع وكمصدر للقانون
 .294والقانون المحلي أو يمكن أن تكون أوسع ومن دون دقة

 
 لغة عينة: الشريعة

 
 : االرتباط الخاص بالشريعة0الخيار   

 اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة والشعب والشريعة هي المصدر األساسي للتشريع.   
 

 : إشارة غير دقيقة للشريعة2الخيار   
 ام للتشريعالشريعة هي مصدر إله  
 : إشارة واسعة للشريعة3الخيار   

 ستكون مبادئ الشريعة هي األساس للتشريع.  
 

 االلتزامات الدولية:
. عادة ما تصرح الدول بالتزامها بااللتزامات 295زاد االهتمام واالشتراك في العالقات الدولية في الدول ما بعد النزاع

ى ذلك، عادة ما تدين الدول ما بعد النزاع أو تعلن عن نيتها في . باإلضافة إل296والمعاهدات القانونية الدولية
 .297مكافحة اإلرهاب أو األنشطة السلبية األخرى

                                              
 (.2118) 47رنة نسرين أبيض، الشريعة، الدول المسلمة والتزامات معاهدة حقوق اإلنسان الدولية: دراسة مقا  293

على سبيل المثال، ينص دستور العربية السعودية على أن الشريعة كمصدر للقانون تستعمل جنبا إلى جنب مع تمهيد العدالة   294
. ينص الدستور العراقي على أن "اإلسالم هو الدينة الرسمية للدولة وهو 8والشورى والمساواة." دستور العربي السعودية، المادة 

ساسي للتشريع،" ويصرح أيضا أن "ال يجوز سن أي قوانين تتعارض مع األحكام المؤسسة لإلسالم." الدستور العراقي، المصدر األ
. "الديانة المقدسة لإلسالم هي ديانة جمهورية 3. "الشريعة اإلسالمية هي مصدر كل التشريعات." الدستور اليمني، المادة 2المادة 

أن يتعارض أي قانون مع مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي المقدس في أفغانستان." الدستور األفغاني، أفغانستان اإلسالمية.... ال يجوز 
 .3، 2المادتين 

مجل فيينا باإلنترنت حول القانون الدستوري الدولي  3آن بيترس، فقدان السمو: يفي القانون الدولي بالقانون الدستوري المحلي،   295
، فياياشري سريباتي، دور http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1559002(، متوفرة في: 2119) 171

 .(2118)ديسمبر  411مجلة قانون المجتمع الدولي  11األمم المتحدة في عمليات صنع الدستور لما بعد النزاع: رؤى توايل، 
ئ حسن الجوار" و "يحترم التزاماته الدولية". الدستور يقوم الدستور العراقي بذلك بشكل عام بالنص على أنه "يجب أن يراعي مباد  296

. بشكل أخص، "تؤكد اليمن تقيدها بميثاق األمم المتحدة، اإلعالم العالمي لحقوق اإلنسان، ميثاق الجامعة العربية، 8العراقي، المادة 
لدولة أن تحترم المواثيق الدولية وتنفيذ كل . "يجب على ا6ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بشكل عام." الدستور اليمني، المادة 

. "يجب على الدولة أن تراعي ميثاق األمم 6االتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكون طرفا فيها." الدستور القطري، المادة 
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 لغة عينة: االلتزامات الدولية

 
 تلتزم )الدولة( بمراعاة مبادئ حسن الجوار

 تلتزم )الدولة( بدعم التزاماتها تحت القانون الدولي.
الدولي / المعاهدة الخاصة(، ستسعى )الدولة( إلى محاربة ومكافحة اإلرهاب، طبقا اللتزاماتها تحت )القانون 

 والجريمة العبارة للحدود والتهديدات األخرى باألمن الدولي واإلقليمي. 
تلتزم )الدولة( بالحفاظ على السلم واألمن الدوليين من خالل االلتزام بميثاق األمم المتحدة، )المنظمة 

 العامة للقانون الدولي العرفي. اإلقليمية(، والمبادئ 
  

 المواطنة: 
( باإلشارة إلى أن المواطنين لهم 1تتطرق معظم دساتير ما بعد النزاع إلى المواطنة بإحدى الطريقتين التاليتين: )

. إذا اختارت الدولة التفصيل في 298( بوصف متطلبات المواطنة الخاصة2حقوق وواجبات المواطنة، أو )
في دستورها، يمكن أن يتضمن هذا المقطع الوسائل التي تؤهل األفراد للمواطنة. السبل المثالية  متطلبات المواطنة

                                                                                                                                             
إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان." المتحدة، االتفاقات بين الدول، باإلضافة إلى المعاهدات الدولية التي تنضم إليها أفغانستان، وا

. "كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في معاهدات ومواثيق ووثائق حقوق اإلنسان الدولية المصادق 7الدستور األفغاني، المادة 
بالسياسة عليها أو التي تنضم إليها جمهورية جنوب السودان يجب أن تكون جزءا ال يتجزأ من مشروع القانون هذا.... يجب القيام 

الخارجية بغية تحقيق ترقية التعاون الدولي، وخاصة ضمن عائلة األمم المتحدة، االتحاد األفريقي والمنظمات الدولية واإلقليمية 
األخرى، ألغراض تعزيز السلم واألمن الدوليين، احترام القانون الدولي، والمعاهدات وااللتزامات وتعزيز نظام اقتصادي عالمي عادل." 

 .43(، 3)9جنوب السودان، المادتين  دستور
نتاج واستعمال المواد السامة." الدستور   297 "يجب على الدولة أن تكافح ضد كل أنواع األنشطة اإلرهابية، زراعة وتهريب المخدران، وا 

راضيها من أن تكون . "يجب على الدولة أن تتولى محاربة اإلرهاب في كل أشكاله، وعليها أن تعمل على حماية أ7األفغاني، المادة 
 .7قاعدة أو سبيال أو حقل لألنشطة اإلرهابية." الدستور العراقي، المادة 

. إال أن 4(. الدستور الزيمبابوي، المادة 16ينص الدستور الزيمبابوي على المتطلبات الخاصة لكسب المواطنة )انظر الحاشية   298
( كل المواطنين هم )أ( لهم نفس الحقوق والمزايا 2ب أفريقية مشتركة. )( هناك مواطنة جنو 1دستور جنوب أفريقيا هو عام أكثر. ")

( يجب أن تنص التشريعات الوطنية على كسب 3والفوائد في المواطنة، و)ب( يخضعون بشكل متساوي لمهام ومسئوليات المواطنة، )
في ...حقوق ومزايا وفوائد المواطنة، خضوعا ( لكل مواطن الحق 1. ")3وفقدان واسترجاع المواطنة." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

. "لمواطني أفغانستان، رجاالت ونساء، نفس 12للحدود المنصوص عليها أو المسموح بها بهذا الدستور." الدستور الكيني، المادة 
 .22الحقوق والواجبات أمام القانون." الدستور األفغاني، المادة 
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لكسب المواطنة تتمثل في أن يكون الفرد مولودا في الدولة، لديه أحد الوالدين أو كليها كمواطنين، أو التجنس 
 .300زواج. تشمل بعض الدول أيضا أحكاما تتطرق إلى المواطنة من خالل ال299كمواطن

 
 لغة عينة: المواطنة

 
 : حقوق وواجبات المواطنة0الخيار 

كل مواطني )الدولة( يتساوون في حقوق ومزايا وفوائد المواطنة، ويخضعون بشكل متساوي لواجبات 
 ومسئوليات المواطنة.

 
 
 

 : متطلبات المواطنة2الخيار 
جنس كمواطن لـ )دولة(، يجب اعتباره أي شخص ولحد في )دولة(، ولد ألب يكون مواطنا في )دولة(، أو ت

 مواطنا لـ )دولة(.
 

 لغة عينة: الزواج
 

 : المواطنة من خالل الزواج0الخيار 
                                              

كان أو اعتبر، مباشرة قبل اليوم المحدد، مواطنا بالميالد، األصل أو التسجيل، هو ينص الدستور الزيمبابوي على أن "شخص   299
. ينص الدستور الكيني 74-4بذلك التاريخ وبعده مواطنا لزيمبابوي بالميالد، األصل أو التسجيل...." الدستور الزيمبابوي، المادتين 

ا كان في يوم ميالد الشخص، سواء كان الشخص مولودا في ( شخص هو مواطن بالميالد إذ1. )14أيضا على متطلبات مفصلة: "
( طفل موجود في كينيا يكون عمره، أو يبدو عمره، أقل من ثماني سنوات، وتكون 4كينيا أو ال، إما أبو أو أم الشخص مواطنا .... )

نيا لفترة متواصلة ال تقل عن سبع ( شخص كان مقيما قانونا في كي2. )15جنسية والدية غير معلومة، يعتبر مواطنا بالميالد .... 
( طفل ال يكون مواطنا، 3سنوات، والذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون البرلمان، يجوز له طلب التسجيل كمواطن. )

ر أن . في العراق، يحدد الدستو 15و 14ولكن يتم تبنيه من مواطن، له الحق في طلب التسجيل كمواطن." الدستور الكيني، المادتين 
المواطنة يمكن اكتسابها من أب أو أم عراقيين. "أوال: المواطنة العراقية هي حق لكل عراقي وهي أساس جنسيته. ثانيا: أي شخص 

 . 18يكون مولودا من أب عراقي أو من أم عراقية يجب اعتباره كعراقي." الدستور العراقي، المادة 
( شخص كان متزوجا 1. )15المواطنة من خالل الزواج أو فك رابطة الزواج.  ( ال تفقد3. )13ينص الدستور الكيني على أن "  300

. يسمح الدستور 15، 13بمواطنة لفترة ال تقل عن سبع سنوات له الحق في تقديم طلب ليسجل كمواطن." الدستور الكيني، المادتين 
ين الذين يعيشون ضمن التراب الوطني ويستوفون كل المكسيكي بالمواطنة من خالل تجنسي بالنسبة لـ "األجانب المتزوجين بالمكسيكي

 (.2)ب()31المتطلبات القانونية." الدستور المكسيكي، المادة 
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 شخص كان قد تزوج مع مواطن لفترة )س( سنوات له الحق في تقديم طلب للتسجيل كمواطن.
 

 العاصمة الرسمية للدولة، العلم النشيد الوطني، الرمز واألعياد الوطنية.
 

دد بعض الدساتير عاصمة الدولة وعلمها الرسمي ورمزها ونشيدها الوطني واألعياد الوطنية وفي بعض األحيان تح
. إذا 302. إال أن بعض الدساتير األخرى تنص بكل بساطة أن التشريع المستقبلي سيستكمل هذه المسائل301العملة

 .303ومباشرةكانت هكذا أحكام مفصلة في الدستور، فإن األوصاف هي نمطيا بسيطة 
 

 
 

 لغة عينة: عاصمة الدولية الرسمية، العلم والنشيد الوطنيين، والرمز واألعياد الوطنية
 
 

 : تحديد عاصمة الدولية الرسمية، العلم والنشيد الوطنيين، والرمز واألعياد الوطنية في الدستور:0الخيار 
 المدينة العاصمة لـ )دولة( هي )المدينة العاصمة(

 و )وصف العلم(العلم الوطني ه

                                              
. 15-12على سبيل المثال، يحدد دستور المالديف العيد الوطني والعملة والعصامية الوطنية ويصغ العلم. دستور المالديف المواد   301

ور العلم والختم الوطنيين، ويحدد أيضا النشيد الوطني والعاصمة الوطنية. دستور ميانمر بشكل مماثل ينص دستور ميانمر على ص
. على العكس من ذلك، يحدد الدستور األفغاني العاصمة والنشيد الوطني ويصف العلم الوطني والعالمة المميزة، 441-437المواد 

 .21-19فغاني المواد تاركا تنظيم العلم والعالمات المميزة إلى القانون. الدستور األ
على سبيل المثال، في قطر، "ينص القانون على شكل تصميم علم الدولة وشعارها وأوسمة االستحقاق والعالمات المميزة وكلمات   302

( 5"). 4، 3النشيد الوطني. ينص القانون على المنظومة المالية والمصرفية للدولة ويحدد عملتها الرسمية." الدستور القطري، المادتين 
التفاصيل المتعلقة برمز الدولة وعلمها الوطني وختم الدولة والنشيد الوطني واستعماالتها سيتم النص عليها في القانون." الدستور 

 .9السلوفاكي، المادة 
برأسين  ( ختم جمهورية ألبانيا يتضمن درع أحمر به نسر3( العلم الوطني أحمر اللون مع نسر برأسين سوداوين في الوسط. )2")  303

( العيد 5( النشيد الوطني هو "متحدين حول علمنا. )4سوداوين في الوسط. في أعلى الدرع، بلون ذهبي، توجد خوذة سكاندربيرغ. )
( شكل وأبعاد الرموز الوطنية، 7( المدينة العاصمة لجمهورية ألبانيا هي تيرانا. )6نوفمبر. ) 28الوطني لجمهورية ألبانيا هو يوم العلم 

( النشيد الوطني هو "ال كونغوليز" 1. ")14ونص النشيد الوطني واستعماالتها يجب تنظيمها قانونا." الدستور األلباني، المادة  محتوى
( اللغة 4( ختم الدولة وشعار النبالة للجمهورية سيتم تحدديهما وفقا للقانون. )3التقدم". ) –العمل  –( شعار الجمهورية هو "الوحدة 2)

( عاصمة جمهورية الكونغو هي برازافيل." دستور 6( اللغات الوطنية الوظيفية هي لينغاال ومونوكوتوبا. )5لفرنسية. )الرسمية هي ا
 .3جمهورية الكونغو، المادة 
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 )ختم/رمز( )دولة( هو )وصف الختم/الرمز(
 النشيد الوطني لـ )دولة( هو )مقطع من النشيد الوطني(

 العيد )األعياد( الوطنية لـ )دولة( هي )عنوان وتاريخ األعياد الوطنية(
 

ز واألعياد الوطنية عاصمة الدولية الرسمية، العلم والنشيد الوطنيين، والرمل ترك التحديدات الخاصة: 2الخيار 
 :للقانون

تحديد المدينة العاصمة، األعياد الوطنية، شكل وأبعاد العلم والرموز الوطنية، محتوى ونص النشيد الوطني، 
 واستعماالتها يجب تنظيمها وفقا للقانون.

 
 لغة الدولة الرسمية:

سمية قد يكون مهما للحفاظ على في الدول ما بعد النزاع، قرار تحديد لغة واحدة أو أكثر كلغات الدولة الر 
. إال أنه في دول يتم 304االستقرار. في دول تسود فيها لغة واحدة يمكن أن تنص الدساتير على لغة رسمية واحدة

التحدث فيها بعدد من اللغات قد يؤدي االعتراف الدستوري بلغة رسمية إلى احتكاك أو نزاع بسبب الشعور 
. في هكذا حاالت، عادة ما تعترف الدول بلغة رسمية 305ن بلغة غير رسميةبالتهميش من األفراد الذين يتحدثو 

، أو تعترف بالمساواة بين 307، في الوقت الذي تنص فيه على حمايات الستعمال لغات أخرى306واحدة أو أكثر
 .308كل اللغات

                                              
( الدولة التركية، بأراضيها وأمتها، هي كيان غير قابل للقسمة، لغتها 1على سبيل المثال، ينص الدستور التركي على ما يلي ")  304
. اللغة الرسمية لجمهورية 1. بشكل مماثل، ينص الدستور األلباني على ما يلي "3سمية هي التركيبة." الدستور التركي، المادة الر 

، وينص الدستور المالديفي على ما يلي "اللغة الوطنية للمالديف هي الديفيهي" 14ألبانيا هي األلبانية" الدستور األلباني، المادة 
 .11المادة  الدستور المالديفي،

 26درو ميشام، اللغة، النزاع واألمن، تقرير لمؤتمر عقد في مركز األمير الوليد ابن طالل للدراسات اإلسالمية، جامعة كامبريدج   305
 (، متوفر في: 2111)أبريل 

http://www.cis.cam.ac.uk/Language℅20Conglict℅20&℅20Security℅20Report.pdf 
( اعترافا باالستعمال المنقوص تاريخيا وحالة اللغات األصلية لشعبنا، 2قيا بأحد عشر لغة رسمية: ")يعترف دستور جنوب أفري  306

يجابية لتطوير حالة واستعمال هذه اللغات.' دستور جنوب أفريقيا، المادة   .6يجب على الدولة اتخاذ إجراءات عملية وا 
( اللغات الوطنية الوظيفية هي 5( اللغة الرسمية هي الفرنسية. )4ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي ")  307

( اللغات الرسمية 2( اللغة الوطنية للجمهورية هي الكيسواحيلي. )1. ")3لينغاال ومونوكوتوبا." دستور جمهورية الكونغو، المادة 
شاركة في الحياة الثقافية، الختيار الشخص. ( لكل شخص الحق في استعمال اللغة، والم1للجمهورية هي الكيسواحيلي واإلنجليزية. )

( شخص ينتمي إلى مجتمع ثقافي أو لغوي له الحق، مع األعضاء اآلخرين لهذا المجتمع، )أ( التمتع بثقافة الشخص واستعمال لغة 2)
المدني." دستور كينيان الشخص، أو )ب( تشكيل، االلتحاق والمحافظة على الجمعيات الثقافية واللغوية واألجهزة األخرى من المجتمع 

. يحدد دستوري العراق وأفغانستان اللغات الرسمية وينصان على الحمايات الخاصة. ينص الدستور العراقي على ما 44، 7المادتين 
لتركمانية، يلي: "أوال: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتين الرسميتين للعراق. حق العراقيين في تعليم أبنائهم بلغتهم األم مثل ا
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 لغة عينة: اللغة الرسمية للدولة

 
 : النص على لغة رسمية واحدة أو أكثر:0الخيار 

 ون )اللغة )اللغات(( اللغة )أو اللغات( الرسمية للدولة.يجب أن تك
 

 : النص على لغة )أو لغات( رسمية، ولكن حماية كل اللغات:3الخيار 
يجب أن تكون )اللغة )اللغات(( هي اللغة )أو اللغات( الرسمية للدولة، ولكن تضمن حماية كل اللغات في 

 بنائهم بلغتهم األم.)الدولة(، ومواطني )دولة( لهم الحق في تعليم أ
 

                                                                                                                                             
السريانية، واألرمينية يجب أن يتم تأمينه في المؤسسات التعليمية الحكومية طبقا للتوجيهات التعليمية، أو في أي لغة أخرى في 
مؤسسات تعليمية خاصة. ثانيا: نطاق العبارة "لغة رسمية" ووسائل تطبيق أحكام هذه المادة يجب أن يحدد من القانون وأن يشمل: أ. 

يدة الرسمية، باللغتين، ب. الحديث والحوار والتعبير في الميادين الرسمية، مثل مجلس الممثلين، مجلس الوزراء، المحاكم، نشر الجر 
والمؤتمرات الرسمية في أي واحدة من اللغتين، ج. االعتراف ونشر الوثائق والمراسالت الرسمية باللغتين، د. فتح المدارس التي تدرس 

ات التعليمية، ه. استعمال كلتا اللغتين في أي مسألة مرتبطة بمبدأ المساواة مثل العمالت الورقية وجوازات السفر اللغتين، طبقا للتوجيه
 واألختام. ثالثا: يجب على المؤسسات والوكاالت الفدرالية والرسمية في منطقة كردستان استعمال كلتا اللغتين. رابعا: اللغة التركمانية

ين رسميتين أخرى في الوحدات اإلدارية التي تشكل كثافة فيها. خامسا: يجوز لكل منطقة أو محافظة اعتماد واللغة السريانية هما لغت
. "من بين 4أي لغة محلية أخرى كلغة رسمية إضافية إذا قررت أغلبية السكان كذلك في استفتاء عام." الدستور العراقي، المادة 

وشي، الباشاي، النوريستاني، الباميري واللغات الحالية األخرى في البالد، يجب أن تكون الباشتو، الداري، األوزبكي، التركماني، البال
 الباشتو والداري اللغتين الرسميتين للدولة. في المناطق التي تتحدث فيها األغلبية بأي من اللغات األوزبكية، التركمانية، البالوشية،

المشار إليها آنفا يجب أن تكون اللغة الرسمية الثالثة، باإلضافة إلى الباشتو والداري، الباشاي، النوريستانية، الباميرية، فأي من اللغات 
ويجب تنظيم استعمالها من القانون. يجب على الدولة أن تصمم وتطبق برامج فعالة لتعزيز وتطوير كل اللغات في أفغانستان. يجب 

عات الصحفية ووسائل اإلعالم. يجب المحافظة على المصطلحات أن يكون استعمال كل اللغات الحالية في البالد حرا في المطبو 
 .16واالستعمال األكاديمي واإلداري الوطني في البالد." الدستور األفغاني، المادة 

 .4يعترف الدستور األريثيري بـ "ضمان المساواة لكل اللغات األريثيرية." الدستور األريثيري، المادة   308
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 السلطة وتفويض: اختيار هيكل الدولة 2الفصل 

 
غالبا ما تقوم الدول لما بعد النزاع بإعادة هيكلة الدولة وتطوير نظام جديد لتفويض السلطات. تسعى هذه النظم 

العوامل يجب  الجديد إلى عكس قيم حالة ما بعد النزاع، استرجاع االستقرار ومنح نزاعات مستقبلية. هناك بعض
على الدولة أخذها بعين االعتبار عند تقرير نوع هيكل الدولة الذي يفي بحاجيات الشعب بشكل أفضل. يمكن 
لصائغي الدستور أن يأخذوا بعين االعتبار، من بين أمور أخرى، سبب النزاع، الوضعية األخيرة للمناطق المتأثرة 

 لة الجديدة.بالنزاع، حقوق اإلنسان وعوامل أخرى خاصة بالدو 
 

تختار معظم الدول هيكل مركزوي أو فدرالي. في الدولة المركزية، تكون السلطة ممركزة ضمن حكومة مركزية، 
مع سلطات محلية تملك الصالحيات على مسائل ذات أهمية محلية. في دولة فدرالية، تمنح السلطات إلى 

صة للحكومة المركزية. تعتبر الهياكل الموحدة مستويات إقليمية ومحلية للحكومة، مع سلطات حكم رئيسية مخص
والفدرالية مرنة بذاتها، ويمكن تصميمها لتفي بحاجيات الدولة. في حاالت نادرة، تختار الدول إنشاء اتحاد 
كونفيدرالي. تتألف االتحادات الكونفيدرالية من دول أو كيانات يوحدها غرض مشترك، مع سلطات حكم محدودة 

الكونفدرالي. بما أن سلطات الحكم على المستوى الكونفدرالي هي محدودة، تتجه االتحادات  على مستوى االتحاد
 الكونفيدرالية إلى كونها أشكال حكم أقل استقرارا.

 
عندما تختار الدول هيكال، عادة ما تحدد السلطات المخصصة للحكومة المركزية والسلطات الممنوحة إلى 

مثلما هو الحالة بالنسبة لهيكل الدولة، فإن تخصيص السلطات بين الدولة الحكومات اإلقليمية أو المحلية. 
والحكومات اإلقليمية أو المحلية هو فريد لكل دولة، وعادة ما تعترف باالعتبارات اإلقليمية أو التاريخية. في 

( 1مسائل تمل: ) تطوير األحكام الدستورية التي تتطرق إلى تفويض السلطات، عادة ما تأخذ الدول بعين االعتبار
( كيفية توزيع السلطات بين 3( ما إذا كانت تفوض السلطة تناظريا أو غير تناظريا، )2تحديد أراضي األقاليم، )

( إمكانية تزويد 5( إجراءات تمكين السلطات اإلقليمية بتحمل سلطاتها مع الزمن، )4الدولة واألقاليم الحكومية، )
( وسائل تعزيز التعاون بين 6أو تشريع لتحقيق انسجام القوانين اإلقليمية، )الدولة بسلطة تطوير تشريع إطاري و/

( القيود على التعديالت الدستورية المتعلق بهيكل 8( آليات تسوية النزاعات، و)7الدولة والحكومات اإلقليمية، )
 الدولة.

 
 الدولة المركزية:
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. يمكن للحكومة المركزية فك المركزية أو 309ركزيتركز الدول المركزية سلطات الحكومة في كيان حكومة مفرد وم
. إال أنه في معظم األحيان، تحتفظ الحكومة المركزية 310انتداب صالحيات إلى وحدات إدارية إقليمية أو محلية

. تطوير الوحدات اإلدارية 311بالصالحية النهائية في تحديد مجال هذه السلطات، أو إلغائها كلها مع بعض
. إال 312يتيح للحكومة المركزية تصميم إدارة السياسات حسب مناطق جغرافية أو ثقافية خاصةاإلقليمية والمحلية 

 .313أن الحكومات اإلقليمية أو المحلية لن يتم تمثيلها في الحكومة المركزية
 

 لغة عينة: الدولة المركزية
 

 )الدولة(، مع أراضيها وأمتها، هي دولة مركزية.
 

 االتحادات )الفدراليات(:
س الدول المركزية، للنظم الفدرالية على األقل مستويين اثنين من الحكومة، حكومة مركزية وحكومات على عك
. يتم وضع طبقات الحكومة أوال من خالل أحكام دستورية، بالرغم من أن الدساتير يمكنها أيضا النص 314إقليمية

ية واإلقليمية في سلطة الحكم، . تشترك الحكومات المركز 315على تغيير المنظومة بوسائل أخرى مثل التشريع
. 316ونمطيا تملك كل واحد الصالحية على مسائل مختلفة، ويتم تمثيل الحكومات اإلقليمية على المستوى المركزي

تختلف النظم الفدرالية كثيرا في طرقها لتوزيع السلطة السياسية، وبالتالي يمكن تكييفها حسب حاجيات كل 
 .317دولة
 

 
 

 راليةلغة عينة: الدولة الفد
 

                                              
 (.1995) 184سات مقارنة: طريقة مؤسساتية وعبر وطنية. غريغوري أس. ماهلر، سيا  309

 (.2119)يونيو  9الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   310
 (1995) 31غريغوري أس. ماهلر، سياسات مقارنة: طريقة مؤسساتية وعبر وطنية.   311

 (.2119)يونيو  11-9ا برمجة فك المركزية الديمقراطية، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتب  312
 (.2119)يونيو  19الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   313

 (.1999) 8رونالد واتس، مقارنة النظم الفدرالية   314
 (2116) 177لمؤسساتي إدوارد شنايدر، صياغة الديمقراطيات الدستورية: سياسات التصميم ا  315

 (2119)يونيو  19الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   316
 (.2119)يونيو  19الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كتبا برمجة فك المركزية الديمقراطية،   317
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 )الدولة( هي دولة فدرالية
 

 االتحادات الكونفيدرالية:
توجد االتحادات الكونفيدرالية عندما تتحد دولتين أو أكثر موجودتين في السابق لتشكل حكومة مشتركة ألغراض 
محدودة، محدد دستوريا. في هذا السيناريو، تنشئ حكومات دولة ذات سيادة حكومة مركزية، ولكن تخصص باقي 

سلطة إلى حكومات الدولة. كل حكومة دولة لها دستورها الخاص، وقوانينها ومؤسساتها الحكومية. تتعايش هذه ال
الدول تحت دستور كونفيدرالي وبرلمان كونفيدرالي وتبرم مواثيق أو عقود مع دول أخرى ذات سيادة كوحدة 

. تتجه االتحادات 319ألعضاء. يمكن تكييف وظائف اتحاد كونفيدرالي طبقا لحاجيات الدول ا318مشتركة
 .320الكونفدرالية إلى أن تكون غير مستقرة وقد تعمل كمرحلة في عملية تجاه االستقالل الكامل لألطراف

 
 لغة عينة: االتحاد الكونفيدرالي

 
دولة )االتحاد الكونفيدرالي( هي اتحاد من )أسماء الدول المتحدة(. يجب أن يكون لـ )االتحاد الكونفيدرالي( 

ه الخاص، ومؤسساته الحكومية. كل السلطات غير المخصصة خصيصا إلى الحكومة المركزية يجب أن دستور 
 تخصص إلى الدول.

 
 تفويض السلطات:

بعد اختيار هيكل الدولة، عادة ما تدرس الدولة النظام المالئم لتفويض السلطات. كما هو الشأن بالنسبة لهيكل 
بشكل مرن وفقا لحاجيات الدولة من أجل تعزيز االستقرار والحكم  الدولة، يمكن تكييف نظام تفويض السلطات

                                              
قترحت خطة عنان فدرالية من دولتين، دولة قبرص اليونانية ودولة هذا النوع من الترتيب تم اقتراحه لقبرص في خطة عنان. ا  318

قبرص التركية، متحدتين مع بعض بجهاز حكومي فدرالي أدنى. تأثر هذا النموذج بالكونفدرالية السويسرية أين يملك الشعب السويسري 
. في هذا التكييف، سيكون 1976ديسمبر  17ؤرخ حقوقا واسعة في التقرير المشترك، بسبب القانون الفدرالي حول الحقوق السياسية الم

لقبرص الموحدة دستورها الخاص وعلمها ونشيدها الوطني ويكون للقبارصة اليونانيين والقبارصة األتراك تمثيال مضمونا سواء متساويا 
 أو حسب عدد السكان في المؤسسات الفدرالية.

ألسود كانت مؤسسة على المساواة بين الدولتين العضو، دولة صربيا ودولة سبيل المثال، الدولة السابقة التحاد صربيا والجبل ا  319
الجبل األسود. إال أن الجهاز الحكومي المشترك كان ضعيفا. كانت صالحيات البرلمان المشترك مقتصرة على تنفيذ المعاهدات 

طنية. عالوة على ذلك، كانت الدولتين العضو قادرة الدولية، ومسائل الدفاع، الحدود، الهجرة واللجوء السياسي، الميزانية والرموز الو 
بشكل مستقل أن تصبح عضوا في المنظمات الدولية )أين ال تتوقف العضوية على الشخصية الدولية(. باإلضافة إلى ذلك، كانت 

 و مع الدولة العضو األخرى.الدولتين العضو قادرتين على إبرام اتفاقات دولية، طالما ال تكون االتفاقات متضاربة مع مصالح االتحاد أ
في دولة اتحاد صربيا والجبل األسود، نص الدستور بصراحة أنه بعد ثالث سنوات يجوز ألي من الدولتين إجراء استفتاء لحل   320

 .مارس الجبل األسود هذا الحق وأصبح دولة مستقلة بعد االستفتاء الناجح لصالح االستقالل 2116االتحاد الكونفيدرالي. في مايو 
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الفعال. كخطوة أولية، قد تجري الدول ترسيما أو إعادة رسم حدود األقاليم. في اختيار السلطات المزمع تفويضها 
مة ( السلطات التي ستتم ممارستها من الحكو 1وعملية تفويض السلطات عادة ما تعتبر دول ما بعد النزاع: )

( وضع عملية 3( ما إذا كانت ستفوض السلطات بشكل ال تناظري؛ )2المركزية و/أو الحكومات اإلقليمية؛ )
( ما إذا كانت ستمنح الحكومة المركزية سلطة 4لتمكين الحكومات اإلقليمية من تحمل السلطات مع الوقت؛ )

نت ستنشئ مؤسسات لتعزيز التعاون بين ( ما إذا كا5إصدار التشريع اإلطاري النسجام القوانين اإلقليمية؛ )
( أي قيود 7( طرق حل النزاعات بين مستويين من الحكومة؛ و)6الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية؛ )

 ضرورية على التعديالت الدستورية وتغيير العالقة األساسية بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية.
 

 ترسيم األقاليم
لة، قد يكون ضروريا تحديد عدد األقاليم التي تشكل الدولة، باإلضافة إلى المعايير المزمع في هيكلة الدو 

استعمالها في ترسيم حدودها. في الحاالت التي توجد فيها أقسام األقاليم مسبقا، يمكن للدول أن تحتفظ بهذه 
ترسيم األقاليم، عادة ما تختار التقسيمات، بشكل خاص إذا كان تغييرها يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة. عند 

. على 321الدول معايير مثل الجغرافيا والنشاط االقتصادي أو معايير معتمدة على الهوية مثل العرق، اللغة والديانة
سبيل المثال، معظم الدول الفدرالية تنشئ أقاليم على أساس معايير تتعلق بالهوية الجغرافية أو هوية المجموعة، 

 . 322واالقتصاد قد تصبح مسائل نزاعبما أن الجغرافيا 
. 323يمكن أن تشمل الدساتير قائمة من األقاليم المشكلة للدولة، ولكن نمطيا ال تشمل المعايير المستعملة لتحديدها
 في الحاالت التي تكون فيها األقاليم مدرجة في الدستور، يكون تعديل دستوري ضروري لتغيير تلك الحدود.

 
 يملغة عينة: ترسيم األقال

                                              
يجب أن تؤسس المجالس الحكومية المحلية وفقا للقانون أخذا بعين االعتبار ومن دون أن تقتصر على المعايير التالية: )أ( حجم   321

اإلقليم؛ )ب( السكان؛ )ج( النشاط االقتصادي؛ )د( المصلحة المشتركة للمجتمعات؛ و)ه( المالئمة والفعالية اإلدارية." دستور جنوب 
(. 'عدد، مساحة، أقسام والمنظمات اإلقليمية ذات العالقة باإلضافة إلى عدد المقار يجب تنظيمه على أساس 4) 165ة السودان، الماد

 .136السكان؛ الظروف االجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إلى الموقع الجغرافي." الدستور األفغاني، المادة 
النفصال: من الفدرالية الكالسيكية إلى فدرالية ما بعد النزاع، القانون الدستوري سوجيت شودري وناتان هيوم، الفيدرالية، التفويض وا  322

 (.2111) 57-356المقارن 
"االتحاد هو مقسم ومكون من سبعة مناطق، سبعة واليات وأراضي االتحاد على النحو التالي: )أ( والية كاشين، )ب( والية كاية،   323

نطقة ساغينغ، )و( منطقة تانينثايي، )ز( منطقة باغو، )ح( منطقة ماغواي، )ط( منطقة )ج( والية كايينن )د( والية شين، )ه( م
مانداالي، )ي( والية مون، )ك( والية راخين، )ل( منطقة يانغون، )م( والية شان، )ن( منطقة أييياوادي، و)ق( أراضي االتحاد. دستور 

( )الملحق 1)6انه المفوضة إليها السلطات. الدستور الجيني المادة . ينص الدستور الكيني أيضا على قائمة بلد49ميانمر، المادة 
. كما يبين الدستوران اإليطالي 1األول(. يبين الدستور الباكستاني األراضي الباكستانية في المادة األولى. الدستور الباكستاني، المادة 

 .133ستور األوكراني المادة ، الد131واألوكراني  أيضا أراضي الدولتين. الدستور اإليطالي، المادة 
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 أقاليم )دولة( هي: )قائمة األقاليم( 

 
 توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية

 
( 1بغض النظر عن هيكل الدولة المختار، تتضمن العديد من دساتير ما بعد النزاع أحكاما تصف بصراحة: )

فظ بها الحكومة المركزية ولكن يمكن ( السلطات التي تحت2السلطات التي تمارسها الحكومة المركزية حصريا؛ )
( 4( السلطات التي تمارسها الحكومات اإلقليمية حصريا، و)3االشتراك فيها أو تحملها من حكومات إقليمية، )

 السلطات غير مسندة خصيصا إلى الحكومات المركزية أو اإلقليمية.
 

 السلطات التي تمارسها الحكومة المركزية حصريا:
توجد فيه صيغة محددة لتخصيص السلطات بين الحكومات المركزية واإلقليمية، نمطيا تمارس في الوقت الذي ال 

الحكومة المركزية سلطة حصرية على الشئون الخارجية والخدمات المسلحة واألمن الوطني والسياسة النقدية 
دارة الديون والهجرة والتجنس  دارة االقتصاد الوطنيوالجمارك والضرائب واالتصاالت والنقل بين األقاليم وا   .324وا 

 
 

 
 

 لغة عينة: السلطات الحصرية للحكومة المركزية
 

يجب أن يكون للحكومة المركزية لـ )دولة( الحكم الحصري على المسائل المتعلقة بـ: )الشئون الخارجية، 
 الخدمات المسلحة واألمن الوطني، الهجرة والتجنس، االتصاالت، النقل، التجارة الخارجية(.

 
 لطات التي تمارسها الحكومات اإلقليمية حصريا:الس

بشكل مماثل للسلطات المخصصة للحكومة المركزية، ال توجد صيغة محددة لتخصيص السلطات إلى الحكومات 
اإلقليمية. إال أنه نمطيا تمنح الحكومات اإلقليمية سلطات لضمان الحكم الفعال وتقديم الخدمات ضمن أقاليمها. 

                                              
( واتفاق السالم بوغانفيل 1995تخصص هذه السلطات إلى الحكومة المركزية في االتفاقات التالية: دستور البوسنة والهرسك )  324
 ، الدستور117، الدستور اإليطالي، المادة 111، الدستور العراقي، المادة 21(. انظر أيضا الدستور البرازيلي، المادة 2111)

 .1الماليزي، الملحق التاسع، القائمة 
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ل التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، وسلطات الشرطة، والضرائب المحلية والنقل هكذا سلطات قد تشم
دارتها يتم منحها أيضا لألقاليم نتاجها وا   .325اإلقليمي. اإلشراف على استخراج الموارد الطبيعية وا 

 
 لغة عينة: السلطات الحصرية للحكومات اإلقليمية

 
ة( بالتحكم الحصري للمسائل المتعلقة بـ: )التعليم، الرعاية يجب أن تحتفظ الحكومات اإلقليمية لـ )الدول

 االجتماعية، الصحة، سلطات الشرطة، الضرائب المحلية، النقل اإلقليمي والموارد الطبيعية(.
 

 السلطات المحتفظ بها من الحكومة المركزية والتي تقتسمها مع الحكومات اإلقليمية:
قليمية سلطات في مجاالت لها أثر إقليمية وعلى امتداد الدولة. هذا عادة ما تقتسم الحكومات المركزية واإل

االقتسام للسلطة يعزز فعالية الحكم اإلقليمي في الوقت التي يعترف فيه بالحاالت التي يكون فيها اشتراك الحكومة 
، والتعليم، المركزية ضروريا. تشمل هذه المجاالت: الضرائب، وسياسة البيئة، والصحة، والرعاية االجتماعية

دارة الشرطة والسجون، والموارد الطبيعية  .326واإلسكان، والنقل وتشريعات حركة المرور، وا 
 
 

 لغة عينة: السلطات المشتركة
 

يجب أن تمارس الحكومة المركزية لـ )دولة( صالحيات مشتركة مع الحكومات اإلقليمية على المسائل 
عليم، اإلسكان، النقل وتشريعات حركة المرور، إدارة المتعلقة بـ )الصحة، الرعاية االجتماعية، الت

 الشرطة والسجون، والموارد الطبيعية(.
 

 السلطات الغير مسندة خصيصا:
باإلضافة إلى تفصيل ما هي السلطات المنتدبة إلى الحكومات المركزية واإلقليمية، تحدد العديد من دساتير ما بعد 

محددة في الدستور تقع تحت دائرة اختصاص الحكومات المركزية أو النزاع أيضا ما إذا كانت السلطات غير ال

                                              
(. انظر أيضا الدستور 2111تخصص هذه السلطات إلى الحكومات اإلقليمية في االتفاقات التالية: اتفاق السلم لبوغانفيل )  325

 .2، الدستور الماليزي، الملحق التاسع، القائمة 4، الدستور العراقي، المقطع 25البرازيلي، المادة 
؛ الدستور العراقي، المادتين 24-23ر البرازيل والعراق وماليزيا الصالحيات المشتركة. الدستور البرازيلي، المادتين تبين دساتي  326
 .3، الدستور الماليزي، الملحق التاسع، القائمة 117؛ الدستور اإليطالي، المادة 114، 112
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. يسهل هذا االضطالع الفعال بهكذا سلطات ويمنح توضيحات لمسئولي الحكومة الذين تقع على 327اإلقليمية
 عاتقهم ممارستها. 

 
 لغة عينة: السلطات غير المسندة خصيصا

 
 : السلطات المتبقية إلى الحكومة المركزية:0الخيار 

 كل السلطات غير المسندة بصراحة في هذا الدستور يجب أن تقع ضمن دائرة اختصاص الحكومة المركزية.
 

 : السلطات المتبقية إلى الحكومات اإلقليمية:2الخيار 
 كل السلطات غير المسندة بصراحة في هذا الدستور يجب أن تقع ضمن دائرة اختصاص الحكومات اإلقليمية.

 
 
 
 

 سلطاتخالصة: توزيع ال
السلطات المحتفظ بها من الحكومة 

 المركزية
السلطات المحتفظ بها من 

 الحكومات اإلقليمية 
السلطات المشترين بين  الحكومة 

 المركزية والحكومات اإلقليمية
x الشئون الخارجية 

x  الخدمات المسلحة واألمن
 الوطني

x السياسة النقدية 

x الجمارك والضرائب 

x االتصاالت والنقل 

x ونإدارة الدي 

x الهجرة والتجنس 

x التعليم 

x الرعاية االجتماعية 

x الصحة 

x سلطات الشرطة 

x الضرائب المحلية 

x النقل اإلقليمي 

x الموارد الطبيعية 

x الصحة 

x الرعاية االجتماعية 

x التعليم 

x اإلسكان 

x تشريعات النقل وحركة المرور 

x إدارة الشرطة والسجون 

x الموارد الطبيعية 

                                              
تعود لسلطات المناطق والحكومات غير المنظمة في منطقة  "كل السلطات غير المحددة في السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية  327

ما. فيما يتعلق بالسلطات األخرى المشتركة بين الحكومة الفدرالية والحكومة اإلقليمية، يجب إعطاء األولوية إلى قانون المناطق 
لطة تشريعية حصرية فيما يتعلق بأي . "للمناطق س115والحكومات غير المنظمة في منطقة في حالة نزاع". الدستور العراقي، المادة 

 .117مسائل غير مسندة بصراحة إلى قانون الدولة." الدستور اإليطالي، المادة 
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x التجارية الدولية 
 

 للسلطات التفويض الال تناظري
يمكن للدول ما بعد النزاع تفويض سلطات إضافية إلى منطقة خاصة أو إقليم خاص اعترافا بحاجة المنطقة إلى 
االستقالل الذاتي أو سلطات الحكم الذاتي. في الدول المركزية، مثل هذا التفويض يمكن أن يتخذ شكل ترتيبات 

لمنطقة أو إقليم التحكم في شئونها، ونمطيا هي ال تؤثر  . تمنح ترتيبات الحكم الذاتي328خاصة لالستقالل الذاتي
في مشاركة المنطقة في المؤسسات الوطنية. في الدول الفدرالية، يمكن أن تمنح األقاليم مستويات مختلفة من 

. هكذا سلطات قد تشمل السياسات الثقافية أو التعليمية، مسائل تتعلق بتنمية 329السلطات لتعزيز استقاللها الذاتي
 الموارد االقتصادية أو الطبيعية، عالقات دولية محدودة، والمزيد من التمثيل في الحكومة المركزية.

 
( منح الكيان جمعية محلية قادرة على التشريع في كل المسائل 1خيارات تغيير درجة االستقالل الذاتي تشمل: )

( 3؛ و)330ة بفروع تشريعية وتنفيذية وقضائية( منح الكيان حكومتها الذاتية الخاص2المتعلقة بالشئون المحلية؛ )
 منح المنطقة بعض السلطات خالل الفترة االنتقالية قبل تحديد الوضع النهائي للمنطقة.

 
 لغة عينة: تفويض السلطات الال تناظري

 
 لـ )أقاليم( أشكال وشروط خاصة للحكم الذاتي بناء على التشريعات الخاصة المعتمدة من القانون الدستوري.

 يجب على محكمة )اإلقليم( اعتماد القرارات الالزمة للتنفيذ في )اإلقليم(.
 يجب أن تكون المسائل التالية تحت سلطة )اإلقليم(: )قائمة المسائل(.

                                              
 .11على سبيل المثال، جمهورية القرم المستقلة ذاتيا ضمن الدولة المركزية ألوكرانيا. الدستور األوكراني، الباب   328

قليم الباسك أكثر سلطات بالمقارنة مع على سبيل المثال، في إسبانيا تملك "المجت  329 معات التاريخية" مثل نافارا، كاتالونيا وا 
المجتمعات األخرى المستقلة ذاتيا، من جهة للتعامل مع تميزها ولتسكين النزعات القومية، ومن جهة أخرى مراعاة لالمتيازات الممنوحة 

ماثل، إليطاليا عدد من المناطق واألقاليم باستقالل ذاتي ال تناظري. سابقا عبر التاريخ. الدستور اإلسباني، الفصل الثالث. بشكل م
. من خالل الدستور الماليزي، منحت مناطق صباح وصاراواك استقالل ذاتي ال تناظري. الدستور 116الدستور اإليطالي، المادة 

ا النضمامها أو صفقات حالة الدولة. انظر الماليزي. الفدرالية الهندية هي ال تناظرية، وتتضمن أحكام خاصة لبعض الواليات طبق
 بشكل عام الدستور الهندي.

ينص على حكومة حكم ذاتي. السلطات  2111أغسطس  31اتفاق السلم لبوغانفيل الموقع بين بوغانفيل وبابوا غينيا الجديدة في   330
لولة دون أي نزاع مستقبلي. تشمل سلطات والوظائف المستقلة لهذه الحكومة والحكومة الوطنية هي مفصلة بشكل خاص من أجل الحي

ووظائف الحكومة الوطنية: الدفاع، العالقات الخارجية، الهجرة، المصرف المركزي، العملة، الطيران المدني الدولي، الشحن والتجارة، 
ة والقابلة للتحديد غير البريد، االتصاالت ومخزون السمك العابر للحدود. حكومة الحكم الذاتي هي مسئولة على كل السلطات المعروف

 الممنوحة خصيصا للحكومة الوطنية. 
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 يجب على )األقاليم( تفعيل تشريعات معيارية في المسائل التالية: )قائمة المسائل(.
قة( سلطة الحكم في )المسائل(، إلى غاية إشارة القانون الوطني خالل الفترة االنتقالية، يجب أم يكون لـ )منط

 على خالف ذلك.
 

 تفويض السلطات على مراحل
بعد نهاية نزاع، عادة ما تكون هناك محدودية للحكومات اإلقليمية في قدرتها على الحكم بفعالية. قد ينقص 

ية متضررة وتشح الموارد، مما يصعب على المسئولين اإلقليميين القدرة على الحكم، وقد تكون البنية التحت
الحكومات اإلقليمية تحمل كل سلطاتها مع بعض. من أجل تسهيل الحكم الفعال خالل فترة ما بعد النزاع، يمكن 
للدول أن تطبق طريقة مرحلية في تحمل السلطات من الحكومات اإلقليمية. تتطلب الطريقة المرحلية وضع معايير 

لتمكينها من تحمل سلطات إضافية. هكذا معايير قد تشمل إطار زمني ما أو الوصول إلى  وخريطة طريق لألقاليم
مستوى معين من التنمية االقتصادية. يمكن أن يشمل تقييم هذه المعايير عملية تقييم، بدءا بهيئة من الخبراء 

 . 331لتحديد ما إذا تم الوفاء بالمعايير، متبوعا باقتراع في هيئة تشريعية
 

 نة: تحمل السلطات مع مر الزمنلغة عي
                                              

( تغييرات في الحدود 2( تنظيم مؤسساتها للحكم الذاتي، 1( يمكن أن تتحمل المجتمعات بالحكم الذاتي صالحيات في ما يلي: 1")  331
المؤسسات المحلية والمخول تحويلها من البلدية الموجودة ضمن منطقتها، وبشكل عام الوظائف التي تعود إلدارة الدولة المتعلقة ب

( األعمال العامة الخاصة بمجتمع الحكم 4( تنظيم األراضي والمناطق الحضرية واإلسكان، 3التشريعات إلى الحكومات المحلية، 
الحدود والنقل  ( السكك الحديدة والطرق السريعة التي يوجد مسارها بالكامل في منطقة الحكم الذاتي وضمن نفس5الذاتي في إقليمها، 

( موانئ المالذ، الموانئ الترفيهية، المطارات، وبشكل عام تلك التي ال تقوم بأنشطة 6الذي تقوم به هذه الوسائل أو بالنقل الكبلي، 
، ( مشاريع المياه11( األنشطة في مسائل حماية البيئة، 9( الغابات، 8( الزراعة ورعي المواشي طبقا للتشريعات العامة، 7تجارية، 

( الصيد في المياه الداخلية، الصيد البري وصيد 11القنوات ومنظومات الري التي تهم مجتمع الحكم الذاتي والمياه المعدنية والحرارية، 
( ترقية التنمية االقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي ضمن األهداف المحددة من السياسة 13( المعارض المحلية، 12األسماك في الوديان، 

( اآلثار التي تهم 16( المتاحف، المكتبات، والمعاهد الموسيقية التي تهم مجتمع الحكم الذاتي، 15( الحرف، 14ية الوطنية، االقتصاد
( ترقية وتنظيم السياحة ضمن 18( ترقية الثقافة، والبحث، وعندما ينطبق األمر، تعليم لغة المجتمع المحلي، 17مجتمع الحكم الذاتي، 

( عهدة 22( الصحة والنظافة، و21( المساعدة االجتماعية، 21( ترقية الرياضات واالستعمال المالئم للترفيه، 19المنطقة اإلقليمية، 
( 2وحماية مبانيها ومنشآتها، التنسيق والوظائف األخرى المتعلقة بقوى الشرطة المحلية وفقا لشروط قانون عضوي يجب أن تحدد. )

في تشريعاتها، يمكن لمجتمعات الحكم الذاتي توسيع صالحياتها ضمن إطار العمل بعد انقضاء خمس سنوات ومن خالل إصالحات 
. "بناء على مبادرة من المنطقة المعنية، وبعد التشاور مع اإلدارات المحلية، 148". الدستور اإلسباني، المادة 149المحدد في المادة 

اتي أو مناطق أخرى طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة يمكن لقانون الدولة أن يحدد أشكال وشروط خاصة إضافية للحكم الذ
من نفس  2( باإلضافة إلى المسائل المبينة في الفقرة 3) 117؛ هكذا أشكال وشروط يجب أن تعنى بالمسائل المحددة في المادة 119

لى أساس اتفقا بين الدولة والمنطقة ن(و س(. يحتاج القانون، ع –فيما يتعلق بتنظيم مناصب العدالة فقط  –المادة تحت الحرف ل( 
 (.3) 116المعنية، إلى موافقة الغرف بأغلبية أعضائها." الدستور اإليطالي، المادة 
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يمكن لكل األقاليم أن تتحمل السلطة والمسئولية بعد )واحد/ثالثة/خمس سنوات( على السلطات التالية بعد بدء 
سريان مفعول هذا الدستور: )التعليم، الرعاية االجتماعية، الصحة، سلطات الشرطة، الضرائب المحلية، النقل 

 .اإلقليمي، الموارد الطبيعية(
 

 المعايير المستعملة:
لتحمل هذه السلطات والمسئوليات، على األقاليم أن تفي ببعض المعايير الموضوعية المحددة قانونا. هكذا 
قانون يجب أن يتضمن متطلبات تتعلق بـ )حجم السكان/ نضج اإلدارة العامة والبنية التحتية/ درجة التنمية 

 االقتصادية/ تحديدا للقدرات المالية(.
 
 
 

 تقييم المعايير:
بناء على قرار اإلقليم )األقاليم( لتحمل سلطات إضافية، يجب على هيئة خبراء مستقلين تينهم )المحكمة 

 الدستورية( تحديد ما إذا تم الوفاء بالمعايير الموضوعية.
عليه  يجب إحالة قرار الخبراء إلى )الجمعية(. يجب على الجمعية اعتماد تحكم السلطة بموجب قرار يوافق

 أغلبية أعضائها.
 يمكن استئناف قرار )الجمعية( أمام )المحكمة الدستورية(.

 
 اعتماد التشريعات اإلطاري للحكومات اإلقليمية

تنص بعض دساتير ما بعد النزاع أنه يجوز للحكومة المركزية اعتماد تشريع إطاري يتعلق بالسلطات التي تكون 
. تنص التشريعات اإلطارية 332طات المشتركة مع الحكومات اإلقليميةضمن دائرة اختصاصها الحصرية و/أو السل

على إطار عمل التشريعات اإلقليمية، ففي الوقت الذي يسمح فيه لألقاليم صياغة تشريعاتها، إال أنه عليها 
مي االعتماد على اإلطار الذي حددته الحكومة المركزية. هكذا تشريعات تشجع على االنسجام بين التشريع اإلقلي

وتقدم توجيهات لتطبيقه. تماشيا مع هذا اإلطار التشريعي، يجوز للحكومات اإلقليمية اعتماد تنفيذ التشريعات 
 والسياسات.

 
 لغة عينة: التشريع اإلطاري

                                              
 .28"القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة  12الدستور النمساوي، المادة   332
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فيما يتعلق بالسلطات ضمن الصالحيات الحصرية للحكومة المركزية والسلطات المشتركة بين الحكومات 
ز للحكومة المركزية اعتماد تشريعات تحدد السياسة الوطنية وتقدم توجيهات حول المركزية واإلقليمية، يجو 

مسائل خاصة. بناء عليه يسمح للحكومات اإلقليمية سن تنفيذ سياسات وتشريعات تكون متماشية مع ذلك 
 اإلطار.

 
 انسجام التشريع اإلقليمي

نية، يمكن للدساتير أن تمنح للحكومة المركزية لتعزيز التوافق في القوانين والسياسات حول مسائل ذات أبعاد وط
صالحية اعتماد تشريعات توفق بين قوانين وسياسات الحكومات اإلقليمية مع قوانين وسياسات الحكومة المركزية. 
نمطيا تنص هكذا أحكام على استعمال تشريع توفيقي في ظروف خاصة فقط وعادة ما تتطلب اعتماد كل التشريع 

 نسبة معينة من الهيئة التشريعية. التوفيقي من قبل
 

 لغة عينة: انسجام التشريع اإلقليمي
عندما يكون ضروريا للمصلحة العامة للدولة، يجوز للحكومة المركزية أن تسن تشريعا ينسق بين قوانين 

 وسياسات األقاليم، حتى في حالة المسائل التي تكون سلطتها وصالحيتها مشتركة مع الحكومة المركزية.
 طلب قرار تنسيق التشريعات في هذه المسألة تأييد )س( من )الجمعية(.يت
 

 التعاون بين الحكومات المركزية واإلقليمية
يمكن لدستور ما بعد النزاع أن يتضمن أحكاما تعزز التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية في إدارة 

بين الحكومات. أحد النماذج المحتملة للتعاون تتمثل في النص سلطاتها الحصرية والمشتركة ورفع مستوى التفاعل 
 على الصالت اإلقليمية بالحكومة المركزية وصالت الحكومة المركزية باألقاليم.

 
 لغة عينة: التعاون بين الحكومات المركزية واإلقليمية

. يجب أن يعمل يجب أن يكون للحكومة المركزية ممثل خاص لكل إقليم حسبما هو منصوص عليه قانونا
الممثل اإلقليمي كصلة ربط بين الحكومة المركزية واإلقليم ويجب أن يسمح له بمراقبة جلسات الهيئة التشريعية 
اإلقليمية. إجراءات التعيين، فترة شغل المنصب والمهام والوظائف اإلضافية لهؤالء الممثلين يجب النص عليها 

 من قانون الحكومات )المركزية/اإلقليمية(.
كما يجب على كل إقليم تعيين ممثل خاص. يجب أن يعمل هذا الممثل الخاص كصلة ربط بين الحكومة 
اإلقليمية والحكومة المركزية ويجب أن يسمح له بمراقبة جلس )الجمعية(. إجراءات التعيين، فترة شغل المنصب 

 حكومات )المركزية/اإلقليمية(.والمهام والوظائف اإلضافية لهؤالء الممثلين يجب النص عليها من قانون ال
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 إجراءات تسوية النزاع
تنص العديد من دساتير ما بعد النزاع أن النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية المتعلقة بدستورية 

. 333األنشطة والقوانين والسلطات أو السياسات الطرف اآلخر يمكن رفعها إلى محكمة دستورية لغرض تسويتها
أن يصف الدستور أيضا من يمكنه رفع هكذا شكاوى. يمكن أن تظهر هذه اللغة في المقطع الذي يصف  يمكن

 تخصيص السلطات أو الفصل الذي يصف السلطان القضائي للمحكمة الدستورية.
 

 لغة عينة: تسوية النزاع
فيما يتعلق بالوضع  يجوز )للمحكمة الدستورية( أن تفصل في النزاعات بين الحكومات المركزية واإلقليمية

داراتها ووكالئها.  الدستوري، الصالحيات أو وظائف أي من تلك الحكومات وا 
يجوز )للمحكمة الدستورية( مراجعة دستورية أي تشريع وطني أو إقليمي بناء على طلب عضو من )المجلس( 

 أو هيئة تشريعية إقليمية ألمر يصرح بأن كل أو جزء من القانوني هو غير دستوري.
 
 

 التعديالت الدستورية المتعلقة بعالقة هيكل الدولة
تحتوي العديد من دساتير ما بعد النزاع على فصل يصف كيفية تعديل الدستور. عادة ما تضع هذه اللغة معيار 
موافقة عالي لتمرير تعديل دستوري يعدل من العالقة األساسية بين الحكومات المركزية واإلقليمية. يمكن أن يأخذ 

ار العالي شكل نسبة متزايدة من التصويت في الهيئة التشريعية التي تكون متطلبة لتمرير التعديل أو يتطلب المعي
إحالة التغييرات إلى استفتاء عام. هكذا معيار يضمن إقامة حوار وطني أوسع قبل إحداث تغييرات هامة في 

 السلطات الممارسة من الحكومات المركزية أو الحكومات اإلقليمية.
 

 لغة عينة: التعديالت الدستورية
يجب أن يتطلب تعديل لهذا الدستور والذي يغير العالقة المالزمة بين الحكومة المركزية واألقاليم )س( صوتا 

 من الجمعية والهيئات التشريعية اإلقليمية / الموافقة من )س( ناخب مؤهل في استفتاء عام(.
 
 
 
 

                                              
قضائي أصلي في النزاعات "بين حكومة الهند ووالية أو واليات  من الدستور الهندي تمنح المحكمة العليا سلطان 131المادة   333

 .144، الدستور األوكراني، المادة 127. انظر أيضا الدستور اإليطالي، المادة 131أخرى." الدستور الهندي، المادة 
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 هيكلة الفرع التنفيذي: 3الفصل 

 
الفرع التنفيذي لحكومة دورا هاما في أي دولة ديمقراطية مستقرة. في الدول ما بعد النزاع، يعتبر الفرع  يلعب

التنفيذي مهما بشكل خاص بسبب مكونه الحاسم في تحديد شكل الحكومة. اعترافا بأهمية الهيئة التنفيذية، عادة 
 ا مسائل في دساتيرها. ما تنص دول ما بعد النزاع على أحكام واضحة ومفصلة بخصوص هكذ

( السلطات 2( هيكل الفرع التنفيذي، )1تشمل معظم الدساتير العناصر التالية في تصميم الفروع التنفيذية للدول: )
( إقالة الرئيس أو الوزير 5( اختيار الرئيس أو الوزير األول، )4( دور ديوان أو مجلس الوزراء، )3والوظائف، )

 ( اليمين القانونية للمنصب.8( األهلية لمنصب الرئيس أو الوزير األول، و)7( مدة الوالية، )6األول، )
 

 هيكل منظومات الفرع التنفيذي
. في النظام الرئاسي، يعتبر الرئيس 334هناك ثالثة منظومات أساسية للفرع التنفيذي: الرئاسي، البرلماني والمختلط

ي، يمثل الوزير األول والبرلمان أطراف ووجهات نظر السلطة الوحيدة ضمن الفرع التنفيذي. في النظام البرلمان
 متعددة ضمن الفرع التنفيذي. الدول بشكل مختلط من الحكومة تجمع البرلمان والوزير األول مع الرئيس.

في تقرير ما هو الهيكل األكثر مالئمة لحكومة جديدة، عادة ما تأخذ دول ما بعد النزاع بعين االعتبار عوامل 
( المستوى المرغوب فيه للمراجعات والتوازنات، قدرة كل فرع من الحكومة 2الحكومة المركزية، )( قوة 1مثل: )

( امتداد الصدمات والنزاعات التي تعرض لها المجتمع، 3المركزية على مراقبة والحد من أنشطة الفروع األخرى، )
الحاجة إلى التوفيق  (5( وجود شخصيات ومجموعات معترف بها ومهيمنة في الساحة السياسية، و)4)

 . تساعد هذا العوامل على تحديد ما هو نظام الحكومة المالئم لحاجيات الدولة.335والمرونة
 
 
 

 النظام الرئاسي:
في النظام الرئاسي، يتصرف الرئيس كهيئة تنفيذية سياسية رئيسية للحكومة الفدرالية ويتم انتخابه بشكل مباشر من 

دارة شئون الفرع التنفيذي.. يملك الرئيس لوحدة الصال336الشعب  حية في تعيين مجلس وزراء وا 
                                              

ة، ولفرنسا منظومة مختلطة على سبيل المثال، للواليات المتحدة األمريكية منظومة رئاسية، للمملكة المتحدة منظومة برلماني  334
 رئاسية/برلمانية. 

 178بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية،   335
 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998)

 عمل الواليات المتحدة األمريكية وأفغانستان وجنوب السودان والبرازيل كلها هذا الهيكل الرئاسي للفرع التنفيذي.تست  336
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للنظام الرئاسي العديد من المزايا في دول ما بعد النزاع. تضمن األنظمة الرئاسية فصل السلطات بين مختلف 
فروع الحكومة المركزية. يحد الفصل الفعال للسلطات من احتمال هيمنة فرع واحد من الحكومة عليها. االنتخاب 

اشر للرئيس يزيد من مسئوليته تجاه الناخبين ويسمح له بالعمل كقوة موحدة ضمن الدولة. يكون للحضور المب
الموحد دوار إيجابيا خاصا في دولة ذات تنوع عرقي ولغوي كبير. يمكن للنظام الرئاسي أن يزيد أيضا من 

 االستقرار واالستمرارية في السياسة العامة.
وبا أيضا. في دولة ذات مجموعات عرقية متعددة، قد يحد النظام الرئاسي من احتمال كما أن لألنظمة الرئاسية عي

تولي أعضاء مجموعات األقلية لمنصب الرئيس. يمكن أن يحج ذلك من مدى شعور مجموعات األقلية من 
الغربية، ويمكن تمثيلها في الفرع التنفيذي. باإلضافة إلى ذلك، ترتبط األنظمة الرئاسية بشكل واسع بالديمقراطيات 

أن تفقد الشرعية في دول ال يتم تحديدها مع الدول الغربية. كما أن للنظام الرئاسي القليل من "المراجعات 
والتوازنات" على الهيئة التنفيذية. المراجعات والتوازنات تشير إلى قدرة كل فرع من الحكومة المركزية في مراقبة 

 . 337أنشطة الفروع األخرى
 

 نظام الرئاسيلغة عينة: ال
 يجب أن يكون للدولة رئيس واحد.

 يجب أن يكون الرئيس قائد الدولة وممثل الدولة في الخارج.
 يجب أن يعمل الرئيس بشكل متعاون مع الحكومة ومجلس البرلمان لضمان التشغيل المنتظم والفعال للدولة.

 
 

 النظام البرلماني
مل رئيس الوزراء كرئيس تنفيذي للحكومة البرلمانية ورئيس مجلس في النظام البرلماني، مثل المملكة المتحدة، يع

 الوزراء. يختار السكان الهيئة التشريعية )بشكل عام البرلمان(، ويقوم هذا األخير بدوره بانتخاب رئيس الوزراء.
ضمن الهيئة هناك العديد من المزايا لألنظمة البرلمانية. أوال، تسهل األنظمة البرلمانية إدماج كل المجموعات 

التشريعية والهيئة التنفيذية. يتم غالبا اختيار أعضاء مجلس الوزراء من الهيئة التشريعية، بما يمكن من تمثيل كل 

                                              
لنقاش مفصل حول مختلف األنظمة، انظر بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد   337

 33(، أونا أي. هاذواي، حالة تعزيز الديمقراطية من خالل مراقبة التصدير، 1998) 6-185بية، الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخا
(، متوفر في 2111) 19-18مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/830 ألفريد ستيفان وسيندي سكاش، األطر الدستورية وتدعيم ،
(، متوفر في: 1993سياسات العالم )أكتوبر  46ية: البرلمانية مقابل الرئاسية، الديمقراط

http://www.hcs.harvard.edu/~skach/docs/worl_poli.pdf من كل البلدان التي لها بنى ديمقراطية رئاسية، فقط أربعة .
 قراطيات متواصلة لما يزيد عن ثالثين سنة.وهي الواليات المتحدة األمريكية، فنزويال، كولومبيا وكوستاريكا حافظت على ديم
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. في المجتمعات المقسمة بشكل عميق قد يكون هذا التضمين حساسا 338األحزاب السياسية في الهيئة التشريعية
 . 339لدعم حكومة مستقرة ومستدامة

ذلك، تعتبر األنظمة البرلمانية مرنة ألن التحالفات يمكن تشكيل لتغيير الحكومة على أساس الهيئة  باإلضافة إلى
. أيضا، تمكن العديد من األنظمة البرلمانية من الدعوة إلى إجراء انتخابات 340التشريعية من دون انتخابات عامة

. يسهل هذا من المسئولية، بما 341الرئاسيةفي أي وقت، بدال من أن تكون موضوع لمدة والية ثابتة مثل األنظمة 
أن الوزير األول يمكن إقالته من منصبه في أي وقت. فضال عن ذلك، بجعل الهيئة التنفيذية متوقفة على ثقة 
الهيئة التشريعية، تعزز األنظمة البرلمانية من مسئولية أكبر للحكومة تجاه الشعب. ليس هناك فقط مراقبة شعبية 

 تخاذ القرار، بل أيضا شفافية أكبر في طريقة اتخاذ القرارات.أكبر على عملية ا
أثبتت األنظمة البرلمانية أنها مالئمة أكثر للديمقراطيات الجديدة بالمقارنة مع األنظمة الرئاسية. من بين العديد من 

ديمقراطية الدول التي أصبحت مستقلة في الثالثة عقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لكل الدول ال
 . 342المتواصلة أنظمة برلمانية

إال أن األنظمة البرلمانية عادت ما تعاني عيوبا كامنة. فبينما تعتبر األنظمة البرلمانية فعالة إال أنها أقل استقرار 
على المدى القصير بالمقارنة مع األنظمة الرئاسية. دعم التحالفات الحاكمة للنظام البرلماني قد ينهار، ويمكن أن 

. قد يكون لألنظمة البرلمانية أيضا مسئولية فردية 343تنحل الحكومة إذا فقدت الهيئة التنفيذية دعم الهيئة التشريعية
 محدودة بسبب مجلس وزاري جماعي، بدال من فردي، يتولى مسئولية القرارات.

 
 لغة عينة: النظام البرلماني

                                              
 من المألوف أن تكون مجالس الوزراء تحالفا من عدد من األحزاب المختلفة.  338
بيتر حكومة "التحالف الكبير" لجنوب أفريقيا تسمح بتمثيل أهم األحزاب السياسية في مجلس الوزراء والمشاركة في اتخاذ القرارات التنفيذية.   339

 (.1998) 178ايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، هاريس وبان ر 
 .1994على سبيل المثال، يمكن للبرلمان أن يقيل حكومة فقدت مصداقيتها. هذا النوع من اإلقالة في اإلكوادور في عام   340
 ا هي أمثلة لهذا النوع من النظام البرلماني. المملكة المتحدة وكندا وأسترالي  341
دولة التي  15، كل 1979و  1945ديمقراطية الجديدة التي حازت على استقاللها بين  93اإلحصائيات هي ساطعة: من بين   342

ر نجاحا في البلدان بقيت ديمقراطية خالل الثمانينات كانت أنظمة برلمانية بدال من رئاسية، بما فيها البعض من الديمقراطيات األكث
عانت النامية مثل الهند وبوتسوانا وترينيدا وتوباغو وبابوا غينيا الجديدة. على العكس، كل الديمقراطيات الرئاسية الجديدة من هذه الفترة 
الدولي بعض أشكال التعطيل الديمقراطي." بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد 

 (.1998) 178للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
. الفترة األخيرة من مشاركة 1961مأزق اتخاذ القرار كان مسئول جزئيا على تعطيل تقاسم السلطة وفقا للدستور القبرصي لسنة   343

تؤدي هكذا ترتيبات إلى مأزق هي مثال حديث جدا الحتمال أن  1996الحزب الوطني في حكومة جنوب أفريقيا للوحدة الوطنية في 
وأن يكون لها احتمال تقويض الوحدة التي كان يستهدف تحفيزها." بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات 

 (.1998) 178للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
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 ية( اختيار الوزير األول.يجب على )الهيئة التشريعية / البرلمان / الجمعية الوطن
 يجب أن يتولى الوزير األول المسئولية اليومية إلدارة الحكومة المركزية وتنفيذ القوانين الفدرالية.

 يحدد الوزير األول التوجيهات العامة للسياسة وهو مسئول عنها.
لحكومة والمعتمدة من يقوم الوزير األول بإجراءات الحكومة المركزية طبقا لقواعد اإلجراء المعتمدة من ا

 )الرئيس(.
 

 النظام المختلط الرئاسي/البرلماني
. تجمع الدول بشكل مختلط 344خيار ثالث للهيكل التنفيذي يتمثل في النظام الرئاسي/البرلماني المختلط للحكومة

مجلس  من الحكومة برلمانا ووزير أول مع رئيس. يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الناخبين، بينما يتم اختيار
الحكومة ويكون محل ثقة الهيئة التشريعية. إال أنه في بعض الدول يتم اختيار الوزير األول وأعضاء مجلس 
الوزراء من خارج الهيئة التشريعية. هذا النموذج هو مألوف في دول االتحاد السوفييتي سابقا وكان فعاال في 

 بعض الديمقراطيات بعد النزاع.
ط من الحكومة في أنها تتضمن العناصر اإليجابية للمنظومتين الرئاسية والبرلمانية، مثال تتمثل مزايا الشكل المختل

. يمكن أن يؤدي هذا النظام أيضا إلى 345رئيس منتخب بشكل مباشر ووزير أول، يخضع ألغلبية الهيئة التشريعية
 الهامة. إجماع أكبر ألنه يتطلب اتفاق المسئولين التنفيذيين االثنين قبل اتخاذ القرارات

يتمثل عيب هذا النظام في أن عدم وجود إجماع بيني قد يؤدي إلى مأزق بين المسئولين التنفيذيين االثنين. هذا 
االحتمال للمأزق يحضر بشكل خاص عندما ال يكون تقاسم المسئولية بين الرئيس والوزير األول غير واضح 

 ين العليا والسفلى للهيئة التشريعية.وعندما يكون توقيت تسلسل االنتخابات يختلف بين الغرفت
 

 لغة عينة: النظام الرئاسي/البرلماني المختلط
 يجب انتخاب رئيس الجمهورية من )األغلبية المطلقة / األغلبية البسيطة( لألصوات المدلى بها.

 يجب أن يتصرف الرئيس بمشورة من الوزير األول.
 ومجلس الوزراء، وواحد يكون الوزير األول. من بين الوزراء، يجب أن يكون واحد رئيس الحكومة

نهاء تعييناتهم.  بناء على اقتراح من الوزير األول، يجب على الرئيس تعيين األعضاء اآلخرين من الحكومة وا 

                                              
ه الرئاسي. على سبيل المثال، فرنسا، البرتغال، فنلندا، بولندا وسري لنكا لها أشكال يمكن أن يدعى هذا النظام أيضا النظام شب  344

 مختلطة من هياكل الحكومة.
 178بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية،   345
(1998.) 
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يجب على رئيس الجمهورية تعيين، في منصب وزير أول، عضو البرلمان الذي يرجح أن يحوز على خياري: 
 ثقة البرلمان.

 
 مهام:السلطات وال

تختلف السلطات والمهام التنفيذية على حسب النظام التنفيذي المختار. في نظام رئاسي، يكون للرئيس سلطة 
 .346تنفيذية حصرية. في نظام برلماني، يملك الوزير األول القليل من الصالحيات التنفيذية

 
 لغة عينة: السلطات والمهام

 كأساس للنظام القانوني للدولة. يحمي ويدعم )الرئيس/الوزير األول( هذا الدستور
 

( 2( السلطات المحلية، و)1تمنح الدول الرؤساء والوزراء األوائل فئتين واسعتين من السلطات في دساتيرها: )
 السلطات الخارجية.

 
 السلطات المحلية

، إصدار وتنفيذ ( التوقيع1بشكل عام تمنه الهيئة التنفيذية العديد من السلطات المحلية. هكذا سلطات قد تشمل: )
، 349( اإلعالن على حالة الطوارئ3، )348( االعتراض على التشريعات الممررة من الهيئة التشريعية2، )347قوانين

( تعيين مسئولين وحكام 6،  )351( منح الصفح والعفو الفردي5، )350( منح األلقاب واألوسمة والتشريفات4)
 .354( حل الهيئة التشريعية9، و)353اء الستفتاءات( الدعوة إلجر 8( اإلعالن عن االنتخابات، )7، )352الدولة

                                              
على ما يلي: ")ت( يجب أن تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس  2، المقطع 2ت المتحدة األمريكية، تنص المادة في دستور الواليا  346

ينص على  2، المادة 1، الجزء 1(. بينما في الدستور األسترالي، الفصل 2)2الواليات المتحدة األمريكية،" الدستور األمريكي، المادة 
ن الملكة يجب أن يكون ممثل جاللة الملكة في الكومنولث، ويجب أن تكون له وأن يمارس .... ما يلي: ")أ( الحاكم العام المعين م

 .2، المادة 1، الجزء 1صالحيات ومهام الملكة حسبما يسر لجاللة الملكة إسنادها إليه. الدستور األسترالي، الفصل 
. 84ة وسن وتأييد نشر القانون." الدستور البرازيلي، المادة من الدستوري البرازيلي تنص على أن للرئيس سلطة "الموافق 84المادة   347

 .11من الدستور الفرنسي على أن الرئيس "عليه إصدار قوانين البرلمان". الدستور الفرنسي، المادة  11تنص المادة 
زئيا." الدستور البرازيلي، من الدستور البرازيلي تمنح الرئيس سلطة "االعتراض على مشاريع القوانين، بالكامل أو ج 84المادة   348

على أن للرئيس الحق في االعتراض على القوانين الصادرة من المؤتمر. دستور  183. ينص الدستور الغواتيمالي في مادته 84المادة 
 .183غواتيماال، المادة 

لغاء 111المادة   349 حالة الطوارئ". دستور  )ه( من دستور جنوب السودان ينص على أن الرئيس يكون مسئوال على "اإلعالن وا 
من دستور أفغانستان تنص على أن للرئيس مهمة "اإلعالن باإلضافة إلى إلغاء حالة  64(. المادة 1) 111جنوب السودان، المادة 

 .64الطوارئ بتصديق من الجمعية الوطنية." الدستور األفغاني، المادة 
 .71المادة  (، الدستور العراقي،1)111دستور جنوب السودان، المادة   350
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 لغة عينة: السلطات المحلية
 

 السلطات الرئيسية:
يوقع )الرئيس/الوزير األول( على مشاريع القوانين والتشريعات الممررة من )الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية 

 الوطنية(.
 يصدر )الرئيس/الوزير األول( القوانين.

 الوزير األول( القوانين.ينفذ )الرئيس/
يجوز لـ )الرئيس/الوزير األول( االعتراض على التشريعات الممررة من الهيئة التشريعية. يمكن إلغاء فيتو 

 )الرئيس/الوزير األول( من قبل )نصف / ثلثي( )الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(.

                                                                                                                                             
تسند العدد من الدساتير مهمة منح العفو الفردي وتأكيد األحكام باإلعدام إلى الرئيس أو الوزير األول. على سبيل المثال المادة   351
من دستور الهندي ينص على أن للرئيس سلطة منح العفو و "تعليق، الصفح أو تخفيف الحكم على أي شخص متهم بأي جناية  72

حاالت يكون حكم العقوبة من محكمة عسكرية، )ب( في كل الحاالت يكون حكم العقوبة لمخالفة ضد أي قانون يتعلق )أ( في كل ال
. في الدستور 72بمسألة تمتد إليها السلطة التنفيذية لالتحاد، )د( في كل الحاالت يكون فيها الحكم حكم اإلعدام". دستور الهند، المادة 

)ح(  111. دستور جنوب السودان، المادة 17يس "سلطة منح العفو الفردي." الدستور الفرنسي المادة يسند الرئ 17الفرنسي، المادة 
 111ينص على أن للرئيس سلطة "تأكيد أحكام اإلعدام، منع العفو والصفح عن اإلدانات أو العقوبات". دستور جنوب السودان، المادة 

 )ح(.
، تمنح العديد من الدساتير للهيئة التنفيذية سلطة تعيين مسئولين رسميين وحكام طبقا للعدد من اإلجراءات الخاصة المختلفة  352

، ينص على أن للرئيس "تعيين، وبمشورة وموافقة 2، المقطع 2وأعضاء مجلس الوزراء. في دستور الواليات المتحدة األمريكية، المادة 
مين اآلخرين، حكام المحكمة العليا وكل المسئولين اآلخرين للواليات من مجلس الشيوخ، عليه تعيين السفراء، والوزراء والمستشارين العا
على أنه  64(. بشكل مماثل في دستور أفغانستان، تنص المادة 2)2المتحدة األمريكية." دستور الواليات المتحدة األمريكية، المادة 

ألمن العام باإلضافة إلى رئيس الصليب األحمر" مع على الرئيس ")أ( تعيين الوزراء والمدعي العام ورئيس المصرف المركزي ومدير ا
قضاة المحكمة العليا وسفراء السياسة الخارجية والقضاة ومسئولي القوات المسلحة والشرطة واألمن العام. دستور أفغانستان، المادة 

64. 
انون حكومي يتعلق بتنظيم السلطات العامة، أو على أنه يجوز للرئيس "أن يحيل إلى استفتاء أي مشروع ق 11في دستور فرنسا، تنص المادة   353

 .11مع إصالحات تتعلق باقتصاد أو السياسة االجتماعية للدولة." الدستور الفرنسي، المادة 
ل حعندما تمنح الدساتير سلطة تنفيذية لحل الجمعية الوطنية / البرلمان، غالبا ما تحدد متى يمكن أن يحدث ذلك. ")ت( ال يجوز للرئيس ...   354

 62. على العكس من ذلك، المادة 113البرلمان الكرواتي إذا لم يتم إجراء محاكمة برلمانية ضده عن خرقه للدستور." الدستور  الكرواتي، المادة 
 من 48)ج(. تمنح المادة  62)ج( من الدستور التشيكي تمنح الرئيس سلطة حل غرفة النواب من دون قيود. دستور جمهورية التشيك، المادة 

 .48الدستور الالتفي الرئيس سلطة اقتراح حل البرلمان، وبعدها يصوت البرلمان على الحل المقترح. الدستور الالتفي، المادة 
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لتي يسري مفعولها عند موافقة )نصف / ثلثي( )الهيئة يعلن )الرئيس/الوزير األول( على حالة الطوارئ، ا

 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(.
 

 يمنح )الرئيس/الوزير األول( األلقاب، األوسمة والتشريفات.
 

 يمنح )الرئيس/الوزير األول( الصفح والعفو الفردي.
 

 يعين )الرئيس/الوزير األول( مسئولي وقضاة الدولة.
 

 سلطات خيارية:
 يعلن )الرئيس/الوزير األول( على االنتخابات.

 
 يدعو )الرئيس/الوزير األول( إلى إجراء استفتاءات.

 
 يجوز )للرئيس( حل الجمعية البرلمانية، بعد التشاور وموافقة )الوزير األول(، وطبقا لهذا الدستور.

 
 يحل )الرئيس/الوزير األول( الهيئة التشريعية.

 
 

 سي/برلماني مختلط.سلطات محلية في نظام رئا
في نظام تنفيذي رئاسي/برلماني مختلط، تخصص السلطات والمهام المحلية بين الرئيس والوزير األول بنفس 

 .355الطريقة في أشياء كثيرة مثل األنظمة الرئاسية أو البرلمانية
 

 لغة عينة: السلطات المحلية )نظام مختلط(

                                              
في الدستور الفرنسي، تخصص السلطات والمهام المحلية التنفيذية بيت رئيس الجمهورية والوزير األول. على سبيل المثال، تسند   355

للوزير األول سلطة إجراء تعيينات  21لفرنسي سلطة منح العفو الفردي إلى رئيس الجمهورية، وتمنح المادة من الدستور ا 17المادة 
 . 21، 17في مناصب مدنية وعسكرية. الدستور الفرنسي، المادتين 
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التنفيذ واألداء المناسبين لسلطات ومهام منصب الرئيس  يجب أن يكون الرئيس مسئوال تجاه البرلمان على
 وفقا للدستور ووفقا ألي قانون آخر.

 
 على الرئيس اإلعالن على حالة الطوارئ في الدولة طبقا ألحكام الدستور.

 
 على الرئيس أن يرأس الجلسات الرسمية للبرلمان.

 
 على الدعوة استدعاء، تأجيل وحل البرلمان.

 
 ين الوزير األول، والوزراء اآلخرين لمجلس الوزراء، ونواب الوزراء.على الرئيس تعي

 
 يجب أن يتصرف الرئيس بطريقة متوافقة من أحكام الدستور أو القوانين الصادرة.

  
 يجب على الرئيس أن يتصرف طبقا للقوانين واألعراف الدولية.

 
 يجوز للرئيس أن يمنح عفو كامل أو مشروط.

 
 يقود إدارة مجلس الوزراء. على الوزير األول أن

 
 يجب أن يكون الوزير األول مسئوال على الدفاع الوطني.

 
 على الوزير األول ضمان تنفيذ التشريعات.

 
سناد المواضيع والمهام إلى الوزراء.  على الوزير األول تحديد عدد الوزراء والوزارات وا 

 
 سلطات الشئون الخارجية
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( التفاوض على شروط 2، )356( تمثيل الدولة في الخارج1تنفيذية: )يمكن أن تتضمن الشئون الخارجية ال
 .359( اعتماد واستقبال السفراء والمبعوثين األجانب4، و)358( تعيين السفارات والمبعوثين3، )357المعاهدات

 
 لغة عينة: سلطات الشئون الخارجية

 
 يمثل )الرئيس/الوزير األول( الدولة في الخارج.

 
 ألول( على شروط المعاهدات.يتفاوض )الرئيس/الوزير ا

 
 يعين )الرئيس/الوزير األول( السفراء والمبعوثين.

 
 يعتمد ويستقبل )الرئيس/الوزير األول( السفراء والمبعوثين.

 
 القائد العام 

. بشكل عام للقائد 360تمنح العديد من دساتير ما بعد النزاع للهيئة التنفيذية القيادة العامة القوات المسلحة
قالة مستخدمي القوات المسلحة العامحرية . للقائد العام أيضا سلطة اإلعالن على 361التصريف في تعيين وا 

                                              
الدولية". الدستور ، ينص الدستور الغواتيمالي على أن الرئيس مسئول على "إدارة السياسة الخارجية والعالقات 183في المادة   356

من الدستور اليمني المهمة األولى للرئيس على أنه يمثل دولة اليمن في الداخل والخارج.  119. تبين المادة 183الغواتيمالي، المادة 
 .119الدستور اليمني، المادة 

تفاقيات األخرى المتطلبة للحفاظ من دستور األرجنتين، تسند للرئيس سلطة "إبرام والتوقيع على المعاهدات، واال 99في المقطع   357
على العالقات الجيدة مع المنظمات الدولية والسلطات األجنبية" باإلضافة إلى "استقبال الوزراء وقبول القناصل." دستور األرجنتين، 

لمعاهدات والتوقيع . كما هو الحال في دستور األرجنتين، عادة ما تكون الهيئة التنفيذية مسئولة على التفاوض على شروط ا99الماد 
 على سريان مفعولها. 

من الدستور الموريتاني، يعتبر الرئيس مسئوال على "اعتماد السفراء والمبعوثين الخاصين من السلطات األجنبية".  35طبقا للمادة   358
أعضاء البعثات من دستور المالديف، يتطلب من الرئيس "تعيين  115. بشكل مماثل، في المادة 35دستور موريتانيا، المادة 

 .115الدبلوماسية للبلدان الخارجية والمنظمات الدولية." دستور المالديف، المادة 
، ينص دستور المالديف على أن مهمة الرئيس تتمثل في "استقبال وقبول أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين 115في المادة   359

من دستور  2. تنص المادة 115خطابات استدعائهم". دستور المالديف، المادة والقنصليين للبلدان الخارجية واألطراف األخرى وقبول 
الواليات المتحدة األمريكية على أن الرئيس "يجب أن يستقبل السفراء والوزراء العامين اآلخرين". دستور الواليات المتحدة األمريكية، 

 .2المادة 
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. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن بعض الدساتير أحكاما لمجلس األمن الوطني لتقديم مشورة إلى قائمة 362الحرب
 . 363األركان حول مسائل األمن والدفاع

 
د العام للقوات المسلحة ممارسة السلطات بموافقة الوزير األول، تنص العديد من الدساتير على أنه يجود للقائ

 .364الهيئة التشريعية أو هيئة حاكمة أخرى
 

 لغة عينة: القائد العام
 

 يجب أن يكون )الرئيس/الوزير األول( القائد العام للقوات المسلحة.
 

قالة مستخدمي القوات المسلحة.  للقائد العام صالحية تعيين وا 
 

 م صالحية اإلعالن على الحرب بموافقة )الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(. للقائد العا
 

يجب على )مجلس األمن الوطني / مجلس الوزراء( تقديم مشورة إلى القائد العام حول مسائل األمن خياري: 
 الوطني والدفاع.

 
 دور مجلس الوزراء:

                                                                                                                                             
الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة وهو من يعين قائد القوات من الدستور األلباني تنص على أن  169و 168المادتين   360

. ينص دستور أذربيجان على أن الرئيس هو القائد 169-168المسلحة بناء على اقتراح من الوزير األول. دستور ألبانيا، المادتين 
 .9العام للقوات المسلحة. دستور أذربيجان، المادة 

قالة قائد القوات المسلحة بناء على اقتراح من الوزير في ألبانيا، للرئيس، كقائد   361 عام للقوات المسلحة، حرية التصرف في تعيين وا 
 (.2) 169األول. دستور ألبانيا، المادة 

برام السلم. دستور كرواتيا، الماد   362  .99في كرواتيا، يجوز للرئيس، وهو القائد العام للقوات المسلحة، اإلعالن عن الحرب وا 
من الدستور األلباني، ينص على هكذا هيئة استشارية، إال أنه ال يتضمن متطلبات اختيار مجلس األمن الوطني. دستور  168لمادة في ا  363

 .168ألبانيا، المادة 
، يصرح دستور األرجنتين على أن الرئيس، كقائد عام، له سلطة منح الرتب إلى الضباط العسكريين واإلعالن على 99في المقطع   364
من الدستور المكسيكي، يجوز  89. وفقا للمادة 99رب بموافقة مجلس الشيوخ والكونغرس، على التوالي. دستور األرجنتين، المادة الح

للرئيس فقط أن يعلن على الحرب بالنيابة عن الواليات المتحدة المكسيكية بعد تمرير الكونغرس لقرار إعالن الحرب. دستور المكسيك، 
 .89المادة 
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الذي يتمثل دوره في تقديم مشورة للهيئة التنفيذية حول مسائل تتضمن العديد من الدول أحكاما لمجلس الوزراء و 
. عادة 366في مجلس الوزراء . يمكن أن تتطلب الدساتير أيضا تمثيال متوازنا لمختلف المجموعات365الدولة الهامة

 ما تبين الدساتير مناصب الوزراء ضمن الفرع التنفيذي.
 

 لغة عينة: دور مجلس الوزراء
 ير األول( تعيين )مجلس وزراء( يكون مكلفا بإدارة ومراقبة المسائل المسئول عنها.يجب على )الرئيس/الوز 

 
 للوزراء صالحية سن قواعد ولوائح إدارية.

 
 الوزارات:

 وزارة الشئون الخارجية
 وزارة الدفاع
 وزارة العدل

 وزارة الداخلية
 وزارة النفط / الموارد الطبيعية

 وزارة المالية
 وزارة التعليم

 ألشغال العامةوزارة ا
 وزارة الصحة
 وزارة التجارة

 وزارة االتصاالت
 وزارة النازحين والهجرة

 وزارة الثقافة
 وزارة الموارد المائية

                                              
على مجلس وزراء، يقوده الوزير األول، إلعطاء توجيهات ومشورة إلى الرئيس.  75و 74دستور الهندي، تنص المادتين في ال  365

 33. بشكل مماثل، في دستور شيلي، تنص المادة 75-74يلتزم الرئيس بالتصرف طبقا لمشورة المجلس. الدستور الهندي، المادتين 
دارة الدولة". دستور شيلي، المادة على وزراء الدولة، والذين هم "المتعاوني  .33ن المباشرين والفوريين لرئيس الجمهورية في حكم وا 

على سبيل المثال، في بلجيكا، يتم تعيين مجلس الوزراء ويجب أن يشمل عددا متساويا من األعضاء المتحدثين بالهولندية   366
رلمان أعضاء الحكومة الفدرالية، أخذا بعين االعتبار بعض الشروط . في سويسرا، يختار الب99والفرنسية. الدستور البلجيكي، المادة 

 .168التي تعمل على تخصيص المناصب بين الكانتونات، المجموعات اللغوية، واألحزاب السياسية. الدستور السويسري، المادة 
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 وزارة العمل
 )وأي وزارات أخرى تنشئها الحكومة(

 
قالة مجلس الوزراء:  اختيار وا 

قالة أعضاء مجلس الوزراء. في ا لعديد من الدول، تقوم الهيئة التنفيذية عادة ما تحدد الدساتير عمليات اختيار وا 
. في األنظمة المختلطة، تقوم الدساتير بشكل عام بتحديد ما إذا كان الرئيس أو الوزير 367بتعيين مجلس الوزراء

 األول هو من يتولى هذه المهمة.
نفس الحزب منح سلطة االختيار حصريا إلى الهيئة التنفيذية قد ينتج عنه أن يكون كل الوزراء ينتمون إلى 

السياسي أو العرق أو المنطقة الجغرافية. لذلك، تتطلب بعض الدساتير أن توافق الهيئة التشريعية على 
. كما أن موافقة الهيئة التشريعية تشجع على إجراء تعيينات مؤسسة على الخبرة بدال من الفساد، 368التعيينات

 المحاباة والمحسوبية. 
. تتطلب 369ستاريكا، للهيئة التنفيذية سلطة إقالة مجلس الوزراء حسبما تريدتمنح بعض الدساتير، مثل دستور كو 

دساتير أخرى، مثل دستور اليابان وجنوب أفريقيا، استقالة مجلس الوراء بناء على تصويت عدم الثقة من الهيئة 
 . 370التشريعية

 
قالة مجلس الوزراء  لغة عينة: اختيار وا 

 
 الوزير األول(.يجب تعيين مجلس الوزراء من )الرئيس/

 
يجب الموافقة على )أعضاء مجلس الوزراء( من )ثلثي / أكثر من نصف( )الهيئة خياري: 

 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية(. 
 

إذا مررت )أغلبية بسيطة/ثلثي( )الهيئة التشريعية( تصويت حجب الثقة في )مجلس الوزراء(، على خياري: 
 .أعضاء )مجلس الوزراء( االستقالة

                                              
. على نقيض ذلك، 64فغاني، المادة من دستور أفغانستان على أن يقوم الرئيس باختيار الوزراء. الدستور األ 64تنص المادة   367

من دستور أوكرانيا من الرئيس تعيين الوزير األول بموافقة أكثر من نصف الهيئة التشريعية. بعد ذلك  115و 114تتطلب المادتين 
 .115-114يقوم الوزير األول بعرض مجلس وزراء ويكون للرئيس صالحية الموافقة عليه. الدستور األوكراني، المادتين 

 فيما يلي حاالت لدول أوروبية تتطلب موافقة البرلمان على الوزراء المعينين.  368
 .139دستور كوستاريكا، المادة   369
 .112؛ دستور جنوب أفريقيا، المادة 69دستور اليابان، المادة   370
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 يجوز إقالة )أعضاء مجلس الوزراء( حسب اختيار )الرئيس/الوزير األول(.خياري: 

 
 اختيار الرئيس أو الوزير األول:

دساتير ما بعد النزاع عملية يتم من خاللها اختيار الرئيس أو الوزير األول. غالبا ما يتم اختيار عادة ما تتضمن 
اشرة من الشعب أو من خالل التعيين أو انتخاب من الهيئة الرئيس أو الوزير األول من خالل انتخابات مب

. الطريقة التي يتم من خاللها اختيار الرئيس أو الوزير األول هي التي تشكل المنافسة السياسية، دور 371التشريعية
 .372األحزاب السياسية، والهيكل النهائي للنظام السياسي والحكومة

: بناء منظومة انتخابية )إجراء 6يئات التنفيذية، الرجاء انظر الفصل للمزيد من النقاش المفصل حول اختيار اله
 انتخاب الهيئة التنفيذية(.

 
 

 لغة عينة: اختيار الرئيس أو الوزير األول
 

 يجب أن يكون انتخاب )الرئيس/الوزير األول( وفقا للشروط المنصوص عنها في القانون االنتخابي.
 

 باقتراع عام، حر، مباشر وسري، وباألغلبية المطلقة لألصوات المدلى بها.يجب انتخاب )الرئيس/الوزير األول( 
 

 يجب انتخاب )الرئيس/الوزير األول( من قبل الهيئة التشريعية.
 

 إقالة الرئيس أو الوزير األول:
مه. الدول إجراءات في الحالة التي ال يكون فيها مسئول تنفيذي قادر على الوفاء بمهاتتضمن العديد من دساتير 

 أكثر األسباب مألوفة إلقالة مسئول تنفيذي هي العجز أو الوفاة أو االتهام.

                                              
مدلى بها. الدستور الفرنسي، المادة من الدستور الفرنسي أن يتم انتخاب الرئيس باألغلبية المطلقة من األصوات ال 7تتطلب المادة   371
من الدستور األلماني أن يتم انتخاب الرئيس الفدرالي من الجمعية الفدرالية التي تتألف من  54. من جهة أخرى تتطلب المادة 7

بي" القانون أعضاء الهيئة التشريعية و"عدد مساوي من أعضاء يتم انتخابهم من برلمانات المقاطعات طبقا لمبادئ أو التمثيل النس
 .54األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة 

على سبيل المثال، نفس عدد األصوات الشعبية يمكن أن يؤدي إما إلى حكومة تحالف أو إلى حكومة أين يسيطر فيها حزب واحد   372
لي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة، خيارات على األغلبية، على حسب كيفية اختيار الرئيس أو الوزير األول. انظر بيتر هاريس وبان راي

 (.1998) 178للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
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 عجز أو وفاة مسئول تنفيذي 

عادة ما تنص دساتير الدول على الحاالت التي يخضع فيها مسئول تنفيذي لعجز مؤقت، عجز دائم ووفاة. 
. إذا كان العجز 373حمل السلطات الرئاسيةبالنسبة للعجز قصير األجل، تحدد معظم الدساتير مسئول دولة آخر لت

 .374دائما أو إذا توفي الرئيس أو الوزير األول، عادة ما تتطلب الدساتير انتخابات جديدة
 

 لغة عينة: عجز أو وفاة الرئيس أو الوزير األول
 

نائب في الحالة التي يكون فيها )الرئيس/الوزير األول( غير قادر مؤقتا على الوفاء بمهامه، يجب على )
 الرئيس( تولي مهامه بشكل مؤقت.

 
في الحالة التي يكون فيها )الرئيس/الوزير األول( غير قادر على الوفاء بمهامه بسبب عجز دائم أو وفاة، 

 يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة طبقا للقانون.
 

)مجلس الوزراء( اتخاذ قرار  إذا كان غير واضح أن )الرئيس/الوزير األول( هو قادر على الوفاء بمهامه، على
 بخصوص لياقة )الرئيس/الوزير األول(.

 
 اتهام مسئول تنفيذي

تتضمن العديد من الدساتير أحكام بخصوص اتهام مسئول تنفيذي لمعالجة الحاالت التي يكون فيها مسئول 
تقوض الدستور أو تنفيذي متهما بسوء تصرف. بشكل عام، تقتصر عمليات االتهام على األفعال المتعمدة التي 

. تتطلب العديد من دساتير الدول أن تعطي نسبة معينة من الهيئة التشريعية أوال إشعارا عن نيتها 375سيدة الدولة
 . 376لالنتقال إلى إقالة مسئول تنفيذي قبل التنفيذ الفعلي لعملية االتهام

                                              
من الدستور الفرنسي لرئيس مجلس الشيوخ صالحية أداء مهام الرئيس في حالة عجز مؤقت للرئيس. الدستور  7تمنح المادة   373

 .64ن الدستور النمساوي هذه السلطة إلى المستشار الفدرالي. الدستور النمساوي، المادة م 64. تمنح المادة 7الفرنسي، المادة 
 .64دستور النمسا، المادة   374
يعض الدول األوروبية مثل ألمانيا وسلوفاكيا تضمن في دساتيرها أحكاما إلقالة الرئيس في حالة خرقه لبعض المبادئ. القانون   375

 .116. دستور سلوفاكيا، المادة 61تحادية، المادة األساسي لجمهورية ألمانيا اال
أن تعطي على األقل نصف الهيئة التشريعية إشعارا خطيا عن نيتها في االنتقال  47في دستور باكستان، تتطلب المادة   376

ين يتطلب حكم من دستور الفيليب 11. في المادة 47إلى إقالة الرئيس قبل البدء في عملية االتهام. دستور باكستان، المادة 
االتهام موافقة ثلث أعضاء غرفة الممثلين على مواد االتهام قبل البدء في محاكمة اتهام أمام مجلس الشيوخ. دستور 
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 لغة عينة: اتهام مسئول تنفيذي

 ان / الجمعية الوطنية( سلطة اتهام )الرئيس/الوزير األول(.يجب أن يكون )للهيئة التشريعية / البرلم
يجوز )لثلث/نصف/ثلثي( )الهيئة التشريعية / البرلمان / الجمعية الوطنية( تقديم مذكرة التهام )الرئيس/الوزير 

 األول(.
ألول(، عليه إذا صوت )س( من )الهيئة التشريعية / البرلمان / الجمعية الوطنية( على اتهام )الرئيس/الوزير ا

 أن يتخلى على الفور عن منصبه.
 يجب الدعوة إلى انتخابات )رئاسية/ الهيئة التنفيذية( جديدة خالل )س( يوم طبقا للقانون.

 
 
 

 فترة الوالية:
تتضمن العديد من الدساتير على أحكام تحدد طول المدة الزمنية التي يشغل خاللها مسئول تنفيذي منصبه وعدد 

. بشكل أكثر 378. تمتد فترة الوالية من سنة واحدة إلى سبع سنوات377خاب أو إعادة التعيينفرص إعادة االنت
. فترات والية أطول تسمح 379اعتيادي، تنص دساتير الدول على فترة والية رئاسية ألربع أو خمس سنوات

 .باستمرارية أكبر، بينما فترات الوالية القصيرة تجعل من السهل إقالة مسئولين يرفضهم الشعب
 

 لغة عينة: فترة الوالية
 يجب )انتخاب/تعيين( )الرئيس/الوزير األول( لفترة )أربع/سبع( سنوات.

 ال يجوز ألي شخص شغل منصب )رئيس/وزير أول( ألكثر من )اثنان/ثالثة( واليات.
 

                                                                                                                                             
من الدستور األيرلندي اعتماد مقترح لالتهام فقط بناء على قرار من هذه الغرفة  12. تتطلب المادة 11الفيليبين المادة 

 .12عضائها". الدستور األيرلندي، المادة مدعما بما ال يقل عن ثلثي أ
( من الدستور البولندي تسمح للرئيس بأن يشغل حدا أقصى واليتين لمدة خمس 2) 127، المادة 152دستور سويسرا، المادة   377

 (.2) 127سنوات للواحدة. الدستور البولندي، المادة 
من الدستور  176ليا يشغل منصبه لمدة سبع سنوات، بينما تنص المادة ( من الدستور اإليطالي على أن رئيس إيطا1) 85تنص المادة   378

(. دستور سويسرا، المادة 1) 85السويسري على أن الرئيس الفدرالي السويسري ينتخب من البرلمان لوالية مدتها سنة واحدة. دستور إيطاليا، المادة 
176. 
المتحدة األمريكية تنص فترة والية مدتها أربع سنوات. وتنص تنزانيا وأفغانستان على سبيل المثال، كينيا، البرازيل، العراق والواليات   379

 وألمانيا على والية مدتها خمس سنوات. 
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 أهلية االنتخاب
. باإلضافة 380اطنةعادة ما تنص الدساتير على أن يستوفي المرشحين لمنصب تنفيذي بعض شروط العمر والمو 

. يمكن أن تمنع الدساتير أيضا 381إلى ذلك في بعض الدول يمكن منع مسئول تنفيذي من شغل أي منصب آخر
 .382مسئول تنفيذي من شغل منصب رسمي في أي حزب سياسي

 
 

 لغة عينة: أهلية االنتخاب
 ( سنة.31/01يجب أن ال يقل عمر )الرئيس/الوزير األول( عن )

 س/الوزير األول( مواطنا للدولة.يجب أن يكون )الرئي
ال يجوز )للرئيس/الوزير األول( شغل منصب ريادي لحزب سياسي، أو أي منصب منتخب أو معين آخر، أثناء 

 شغله لواليته )كرئيس/وزير أول(.
 ال يجوز أن يكون )الرئيس/الوزير األول( عضوا في أي فرع حكومة أو في حكومة )منطقة/مقاطعة(.

س/الوزير األول( أن يشغل أي منصب آخر براتب، أو يقوم بأي تجارة أو مهنة، أو ينتمي إلى ال يجوز )للرئي
 إدارة أو مجلس استشاري ألي مؤسسة تسعى لتحقيق ربح.

 
 اليمين الدستورية:

تتطلب بعض الدساتير من المسئول التنفيذي، عند تحمله لمهام المنصب، أن يؤدي اليمين القانونية مقسما 
. يجوز للدول أن تحدد أيضا ما إذا كان باإلمكان أداء اليمين من دون تصريح 383دستور أو للدولةبإخالصه لل

 .384ديني

                                              
سنة.  35( من الدستور البولندي تتطلب من المرشحين للرئاسة أن يكونوا مواطنين بولنديين ال يقل عمرهم عن 3) 147المادة   380

سنة. دستور جمهورية  41من الدستور التنزاني أن ال يقل عمر الرئيس عن  39(. تتطلب المادة 3) 127الدستور البولندي المادة 
 . 39تنزانيا المتحدة، المادة 

من الدستور األلماني أن الرئيس الفدرالي ال يمكنه أن يكون عضوا في هيئة حكومية أو تشريعية أثناء شغله  55تنص المادة   381
، 197. بشكل ماثل يقصي الدستور الكولومبي، في مادته 55اسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة لمنصب الرئيس. القانون األس

المرشحين الرئاسيين الذين شغلوا أي من مناصب حكومية رفيعة في السنة السابقة لشغل منصب الرئيس. الدستور الكولومبي، المادة 
197. 

ب السياسية والجمعيات العامة األخرى التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية طوال "يجب على الرئيس أن يعلق عضويته في األحزا  382
. بشكل مماثل، ينص الدستور اإليطالي على ما يلي "ال يتوافق منصب الرئيس مع أي 86مدة واليته." دستور روسيا البيضاء، المادة 
 . 111. الدستور التركي، المادة 89المادة . انظر أيضا الدستور األلباني، 84منصب آخر". الدستور اإليطالي، المادة 
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 لغة عينة: اليمين الدستورية

قبل تحمل مهمته، يجب على )الرئيس/الوزير األول( أداء اليمين القانونية رسميا أمام )الهيئة 
 صه للدولة وللدستور.التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية( مقسما بإخال
 يجب النص على محتوى اليمين الدستورية قانونا.

إذا رفض )الرئيس/الوزير األول( أداء اليمين الدستورية أو قام بها بتحفظ، يجب اعتباره كما لو أنه لم يتم 
 انتخابه.

 
 تنظيم الهيئة التشريعية: 0الفصل 

 
دولة ما وشعبها. النوعين األكثر شيوعا للهيئات يمكن الفرع التشريعي باالعتراف وتوفيق مختلف مصالح 

التشريعية للدولة هي ذات مجلسين تشريعيين وذات مجلس تشريعي واحد. تتألف الهيئة ثنائية المجلس من 
غرفتين، بينما تتألف الهيئة أحادية المجلس من غرف واحد فقط. بعض التحاليل تقول أن األنظمة أحادية المجلس 

دولة الصغيرة، غير الفدرالية، المنسجمة ثقافيا وعرقيا، بينما تقول تحاليل أخرى أن الهيئات هي مالئمة أفضل لل
. يمكن أن يوفر النظام ثنائي المجلس منظور أكثر 385التشريعية ثنائية الغرفة هي أفضل للدول الكبرى والفدرالية

 .386يمن في دولةتوازنا حول السياسة العامة، وهو مهم بشكل خاص عندما يكون حزب سياسي مه
( 3( الصالحيات والمهام، )2( البنية، )1عادة ما تتطرق الدساتير األحكام التالية لوصف الفرع التشريعي: )

 ( خيارات إضافية.6( الحل، و)5( مدة شغل المنصب واألهلية لالنتخاب، )4اللجان، )
 

 بنية الفرع التشريعي:

                                                                                                                                             
. 94من الدستور الكرواتي أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية ليقسم بإخالصه للدستور. الدستور الكرواتي المادة  94تتطلب المادة   383

شعب اإلستوني وأمام من الدستور اإلستوني القسم الصحيحة المطلوبة من الرئيس أدائها تجاه ال 81بشكل مماثل تتضمن المادة 
 .81البرلمان. الدستور اإلستوني، المادة 

، أصبح جيرهار شرودر أول مستشار ألماني ال يؤدي اليمين على اإلنجيل بتأكيد حلفه باليمين فقط. تنص المادة 1998في عام   384
سم كنائسية أو استعمال أي شكل من الدستور األلماني على ما يلي: "ال يجوز إبجار أي شخص لالشتراك في أي عمل أو مرا 136

 .136ديني من أداء اليمين." القانون األساسي لجمهورية ألمانيا الفدرالية، المادة 
 (.2115إدوارد أر. راخيمكيلوف، المزايا والعيوب النسبية للغرفة الثانية في السياق األوكراني )  385
-221خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذرة،   386
 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 23
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بشكل عام تكون البنية إما ثنائية المجلس أو أحادية المجلس.  عادة ما تنص الدساتير على بنية الفرع التشريعي.
 بغض النظر عن البنية، عادة ما تختار الدول ناطقا لكل غرفة من الهيئة التشريعية.

 
 لغة عينة: بنية الفرع التشريعي

 يجب أن تسند السلطة التشريعية في )الدولة( إلى )الهيئة التشريعية / الجمعية الوطنية(.
 
 المجلس أحادية

. إال أن 387الهيئات التشريعية أحادية المجلس هي فعالة أكثر وأقل تكلفة من الهيئات التشريعية ثنائية المجلس
غياب غرفة ثانية يحد من ممارسة عملية ممارسة المراجعات والتوازنات أو الفصل في السلطات ضمن الهيئة 

 .388التشريعية، وعادة ما يجعل من الصعب سماع أصوات األقلية
الهيئات التشريعية أحادية الغرفة هي مألوفة في الدول الصغيرة والمتجانسة عرقيا واجتماعيا أين ال يصعب القيام 
بحل مشكل التوازن للسلطات السياسية. إال أن المنظومات أحادية الغرفة يمكن أن تعمل أيضا كقوة موحدة لدولة 

ة يمكن أن تكون بديال جذابا للدول ذات تقسيمات مع الخطوط في بيئة مسببة للشقاق لما بعد النزاع، هذه األنظم
 . 389الجهوية أو العرقية

 
 لغة عينة: أحادية الغرفة

 يجب أن يكون )للهيئة التشريعية( )غرفة( واحدة.

                                              
المجلس أو ثنائية المجلس، المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية، غرفة واحدة أو اثنين؟ التقرير بين الهيئة التشريعية أحادية   387
3 (1996.) 

بالرغم من ذلك، تتطرف بعض الدساتير مثل دستور الدانمرك إلى مسألة المراجعات والتوازنات من خالل طلبها الستفتاء تكرير   388
عروض من  قانون للتأكيد. في بولندا، تدرس الغرفة السفلية للبرلمان مشاريع القوانين في سير ثالث قراءات. تتضمن القراءات

جابات بين المستدعين والنواب، مناقشات حول االستحقاقات وتقديم التعديالت الممكنة. في السويد، التي لها  المستدعين، تبادل أسئلة وا 
برلمان أحادي الغرفة، نفذت الغرفة البرلمانية السويدية تصليحات مختلف التصليحات كبدائل لخصائص إيجابية للهيئات ثنائية الغرفة. 

( أعضاء غير المتطلبين للعيش في المناطق التي يمثلونها، 2( الحقوق اإلجرائية المعطاة إلى أقلية الغرفة البرلمانية، )1يشمل ذلك: )و 
في الدائرة االنتخابية، يتلقون  ℅12وطنيا، و ℅4( المنظومة االنتخابية التي تم تصليحها بحيث أن األطراف الذي يحققون عتبة 3)

( الحجم الكبير نسبيا لغرفة البرلمان كهيئة تشريعية أحادية الغرفة، يعني أنها 4الغرفة البرلمانية مثلما يصوتون، و) نفس نسبة مقاعد
مسكونة بشكل كافي لتزويد عدد كافي من البرلمانيين للجلوس على مجال اللجان. تانيا فايز، نظرية البرلمان ثنائية الغرفة، معهد بحث 

 (.2113) 7السياسة العامة، 
يعيد تأسيس البرلمان أحادي الغرفة السترجاع تحكم الدولة  1982على سبيل المثال، تم اعتماد دستور تركي جديد في عام   389

شخص. لتركيا جمعية وطنية أحادية الغرفة تنتخب تحت نظام التمثيل  20111والنظام العام بعد أن أدى العنف إلى مقتل ما يزيد عن 
 .79-77، 7، المواد النسبي. الدستور التركي
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 يجب أن تتكون )الغرفة( من )س( عضو.
 

 ثنائية الغرفة:
مستقلة لكل غرفة لخلق نظام قوي من  عادة ما تخصص الدساتير في النظام ثنائي الغرفة مسئوليات وحقوق

 .390المراجعات والتوازنات. باإلضافة إلى ذلك، تشكيلة الغرف والطريقة التي يتم بها انتخاب الممثلين تختلف عادة
نظام ثنائي الغرفة، مثلما هو الحال في سويسرا، هي بشكل عام طريقة فعالة في جمع تمثيل نسبي مع االعتراف 

ة األخرى للحكومات المحلية، المناطق الجغرافية، المجموعات العرقية والدوائر االنتخابية األقل باالهتمامات الداخلي
. أحد المزايا األخرى لألنظمة ثنائية الغرفة تتمثل في أي هذه األنظمة تسمح للدولة ككل وللمناطق أو 391تمثيال

 .392األقاليم الفردية في أن تمثل في نفس الوقت في العملية التشريعية
 

 لغة عينة: الهيئة ثنائية الغرفة
يجب أن يكون )للهيئة التشريعية( غرفتين اثنتين. يجب أن تسمى الغرفة العليا )مجلس الشيوخ/اسم آخر( 

 ويجب أن تسمى الغرفة السفلى )الجمعية/اسم آخر(.
 ( سنوات.9 – 0يجب أن تتألف )الغرفة العليا( من )س( عضو. ويجب انتخاب األعضاء كل )

 ( سنوات.5 – 2ن تتألف )الغرفة السفلى( من )س( عضو. ويجب انتخاب األعضاء كل )يجب أ
 

يجب أن تخصص المقاعد في الغرفة السفلى بين الدوائر االنتخابية على أساس عدد سكان كل دائرة، خياري: 
 طبقا للقانون االنتخابي.

 
 رفة العليا.يجب أن يضمن تمثيل كل دائرة بمقعد واحد على األقل في الغخياري: 

 
 اختيار رئيس الهيئة التشريعية )المتحدث باسم الهيئة( 

بغض النظر عما إذا أنشأت الدساتير نظام ثنائي الغرفة أو أحادي الغرفة، معظما تنص على اختيار رئيس الهيئة 
ويشرف على  التشريعية لكل غرفة من الهيئة التشريعية. يعمل رؤساء الهيئة التشريعية كقائد للغرفة الخاصة به

                                              
في البرازيل وأستراليا وسويسرا على سبيل المثال، كل دولة أو منطقة تتمتع بتمثيل متساوي )بغض النظر عن سكانها( في الغرفة   390

سبان يا العليا، والتمثيل في الغرفة السفلى يكون متناسبا مع عدد سكان كل منطقة. إال أن دول فدرالية أخرى خاص ألمانيا والهند وا 
غيرت ترتيبها بحيث أن مختلف وحدات الفدرالية يتم ضمان تمثيلها، ولكن ليس بشكل متساوي، في واحدة من الغرفتين، على حسب 

 حالتها وعدد السكان. تريفور أل. براون، دراسة الهيئة ثنائية الغرفة مقابل الهيئة أحادية الغرفة في الدول الفدرالية والمركزية. 
 (2115يمكيلوف، المزايا والعيوب النسبية للغرفة الثانية في السياق األوكراني )إدوارد أر. راخ  391

 تريفور أل. براون، دراسة الهيئة ثنائية الغرفة مقابل الهيئة أحادية الغرفة في الدول الفدرالية والمركزية.   392
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. عادة ما 394. نمطيا، تشمل الدساتير الطريقة التي يتم بها اختيار رئيس الغرفة ومهامه393القواعد واإلجراءات
يشرف رؤساء الغرفة على عمل الهيئة التشريعية، يمثلونها أمام الفروع األخرى من الحكومة، يدعون لجلسات 

 د قانونا.استثنائية للبرلمان، ويؤدون مهام أخرى حسبما هو محد
 

 لغة عينة: رئيس الهيئة التشريعية )المتحدث(
 

 يجب على )الهيئة التشريعية(، بأغلبية )النصف/الثلثين(، أن تختار رئيسا لها من بين أعضائها.
 

 يجب أن يكون رئيس الهيئة مسئوال على التشغيل الفعال )للهيئة التشريعية(.خياري: 
 

 يئة التشريعية( أمام الفروع األخرى للحكومة.يجب أن يمثل رئيس الهيئة )الهخياري: 
 

على رئيس الهيئة أن يدعو إلى جلسات استثنائية )للهيئة التشريعية( حسبما يكون ضروريا خياري: 
 ومنصوص عليها قانونا.

 
 على رئيس الهيئة أداء مهام أخرى حسبما هي محددة بالقانون وبلوائح )الهيئة التشريعية(.خياري: 

 
 مهام:السلطات وال

في نظام سياسي ديمقراطي، تعتبر الهيئة التشريعية الجهة التمثيلية الرئيسية التي تعكس اإلرادة السياسية للشعب 
على المستوى الوطني. تساعد صفتها التمثيلية على ضمان المساءلة في الوقت الذي تعنى بمصالح مختلف 

اع للهيئة التشريعية سلطة تمثيل أهداف ومصالح المجموعات. بناء عليه، عادة ما تمنح دساتير ما بعد النز 

                                              
تر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع يمكن أن يدعى المتحدث باسم الهيئة أيضا الرئيس، تالمان ومارشال، ...الخ. بي  393

 (1998) 23-221المتجذرة، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، 
 . 89من الدستور السلوفاكي تبين مسئوليات رئيس المجلس الوطني. الدستور السلوفاكي، المادة  89المادة   394
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. تنص العديد من الدساتير أيضا على أن القواعد والجلسات العامة 395الشعب، اقتراح تشريعات واعتماد تشريعات
 .396للهيئة التشريعية يجب تحديدها قانونا

( انتخاب الوزير 1ات: )تنص الدساتير أيضا على مسئوليات الهيئة التشريعية. يمكن أن تتضمن هذه المسئولي
جراءات إدارية أخرى2، )397األول )في نظام برلماني( ( 4، )399( تمرير تعديالت دستورية3، )398( تمرير قوانين وا 

( اعتماد 5، )400اتخاذ قرار بخصوص الموارد ومبالغ اإليرادات لعمليات المؤسسات وااللتزامات الدولية للدولة
( 7، )402ة على المعاهدات الموقعة من الوزير األول أو الرئيس( المصادق6، )401ميزانية لمؤسسات الدويلة

( اتهام مسئول 9، و)404( اإلشراف على السلطات التشريعية واإلنفاق للحكومة8، )403اإلشراف على إدارة الحكومة
 .405تنفيذي عن خرق الدستور، ارتكاب جريمة، أو الحنث باليمين

الهيئة التشريعية لتمرير مشروع دستور. إال أنه في بعض  عادة تتطلب الدساتير أغلبية بسيطة من األصوات في
 .406الحاالت، يمكن أن يتطلب عدد خاص من المشرعين لتحقيق النصاب المطلوب لتمرير قانون جديد

                                              
بما يلي: ")ت( تمثل الهيئة التشريعية  55من الدستور االنتقالي لجنوب السودان، تصرح المادة  55ة على سبيل المثال، في الماد  395

الوطنية إرادة شعب جنوب السودان وعليها أن تعزز وحدته واألمة، ممارسة الوظائف التشريعية، اإلشراف على المسئولين التنفيذيين، 
 .55ب السودان، المادة وتعزيز النظام الال مركزي للحكومة". دستور جنو 

جراءات تعتمد قانونا. الدستور  112تخصص المادة   396 من الدستور البولندي تنظيم وسير غرفة الممثلين لتحديدها الحقا في قواعد وا 
قانونا. من الدستور السويدي أيضا كل األحكام الخاصة المتعلقة بالبرلمان ليتم تبيانها  11. كما تخصص المادة 112البولندي، المادة 

 .11الدستور السويدي، المادة 
 .47الدستور الفنلندي، المادة   397
 .65، دستور بنغالدش، المادة 2الدستور اليمني، المادة   398
 .44دستور جنوب أفريقيا، المادة   399
 .78، دستور باكستان، المادة 4، الفقرة 4دستور البوسنة والهرسك، المادة   400
 .112، دستور الهند، المادة 72دستور اليونان، المادة   401
 .121دستور كوستاريكا، المادة   402
 .6، الفقرة 135دستور كولومبيا، المادة   403

 .47(، دستور فنلندا، المادة 1)52، 51(، دستور النمسا، المادتين 2) 55دستور جنوب أفريقيا، المادة   404
 .53، دستور األرجنتين، المقطع 74دستور ليتوانيا، المادة   405
 61من الدستور أن أغلبية األصوات سوف تشكل قرارا في البرلمان طالما يحضر فيه على األقل  75في بنغالدش، تنص المادة   406

من دستور األرجنتين يمكن أن يصبح مشروع قانون  78. بشكل مماثل، في المقطع 75عضو من البرلمان. دستور بنغالدش، المادة 
. في البوسنة والهرسك، يتم 78لبية بسيطة في كل غرفة من الكونغرس. دستور األرجنتين، المادة قانونا إذا تمت الموافقة عليه بأغ

تمرير القرارات التشريعية بأغلبية المشرعين الحاضرين والمصوتين، إال أن "على المندوبين واألعضاء بذل أقصى جهودهم لرؤية أن 
اء من منطقة كل كيان. إذا لم تشمل أغلبية األصوات ثلث أصوات األغلبية تتضمن على األقل ثلث أصوات المندوبين واألعض

المندوبين أو األعضاء من منطقة كل كيان، يجب على الرئيس ونواب الرئيس االلتقاء كمجلس ومحاولة الحصول على الموافقة خالل 
تين، شريطة أن األصوات المعارضة ال ثالثة أيام من التصويت. إذا أخفقت الجهود، يجب اتخاذ القرارات بأغلبية الحاضرين والمصو 

 (.3) 4تشمل الثلثين أو أكثر من المندوبين أو األعضاء المنتخبين من كال الكيانين." دستور البوسنة والهرسك، المادة 
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 لغة عينة: السلطات والمهام
 

 ولة.يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( المؤسسة األولى للدولة المكلفة بتمثيل أهداف ومصالح شعب الد
 

 يجب على )الهيئة التشريعية( اعتماد التشريعات بتصويت )أغلبية بسيطة(.
 

 يجب ألعضاء )الهيئة التشريعية( البدء في تشريعات.
 

 يجب وضع قواعد )الهيئة التشريعية( وفقا للقانون ويجب اعتمادها من )ثلثي( )الهيئة التشريعية(.
 

داوالتها، وعليها أن تتداول علنا، ما عدا في ظروف يجب على )الهيئة التشريعية( نشر سجل كامل لم
 استثنائية طبقا لقواعدها.

 
 يجب تحديد الجلسات العامة )للهيئة التشريعية( طبقا للقانون.

 
 يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على تمرير القوانين واإلجراءات اإلدارية.

 
 على تمرير التعديالت الدستورية. يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولةخياري: 

 
يجب على )الهيئة التشريعية( بتصويت )الثلث/النصف/الثلثين( إقالة )الرئيس أو الوزير األول( نتيجة خياري: 

 خرق جسيم للدستور، الحنث باليمين، أو عند الكشف عن ارتكاب جناية.
 

بخصوص الموارد ومبالغ اإليرادات لعمليات  يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اتخاذ قرارخياري: 
 المؤسسات وااللتزامات الدولية للدولة.

 
 يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اعتماد ميزانية لمؤسسات الدولة.خياري: 
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يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على التصديق على المعاهدات الموقعة من )الرئيس أو خياري: 
 ير األول(.الوز 
 

 يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اإلشراف على إدارة الحكومة.خياري: 
 

يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على اإلشراف على السلطات التنظيمية وسلطات اإلنفاق خياري: 
 للحكومة.

 
 خرى المحددة من هذا الدستور.يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على كل السلطات األخياري: 

 
 النظام البرلماني(لغة عينة: السلطات والمهام )

 
يجب أن تكون )الهيئة التشريعية( مسئولة على انتخاب )الوزير األول( و)مجلس الوزراء( )بواسطة اقتراع 

 سري(.
 

 اللجان:
ريعية التي تسمح للهيئة التشريعية عند وصف الفرع التشريعي، تشمل العديد من الدساتير اإلجراءات واألحكام التش

. تقوم هذه اللجان بمراجعة مشاريع القوانين بإمعان قبل 407بتحديد اللجان الدائمة واللجان المؤقتة )الخاصة(
دراستها من كامل الهيئة التشريعية. تقوم العديد من الهيئات التشريعية بالحفاظ على لجان دائمة حول مسائل ذات 

. إال أن الدساتير عادة ما تمنح 408القانون والعدالة، المالية والخزينة، الصحة، والتعليمأهمية للمجتمع، مثل 
 السلطة التشريعية إلنشاء لجان مؤقتة، خاصة لمعالجة مسائل أخرى عندما تنشأ.

 
 لغة عينة: اللجان

 

                                              
انين لجة سويدية دورا هاما ألن كل مسألة يجب أن تحال إلى لجنة قبل اعتمادها. النظام البرلم 16، تلعب 1994منذ انتخابات   407

سمورغاسبورغ، طريق مختصر إلى السويد. متوفر في 
http://www.sverigeturism.se/smorgasborg/society/government/parlament.html 

لجنة دائمة في الدستور، المالية، الضرائب، إدارة العدالة، القوانين، الشئون الخارجية، الدفاع، التأمين  16في السويد، تتمثل   408
الرعاية االجتماعية، الشئون الثقافية، التعليم، االتصاالت، الزراعة، الشئون االقتصادية، العمل، واإلسكان. النظام  االجتماعي،

 البرلمانين سمورغاسبورغ، طريق مختصر إلى السويد.
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القانون يجب على )الهيئة التشريعية( أن تنشئ لجانا. يجب أن تكلف كل لجنة باإلشراف على مجاالت 
 المحددة.

 بعد قراءتها األولى، يجب أن ترسل مشاريع القوانين إلى اللجنة المعنية للمراجعة.
 تتمثل مهمة اللجان في تدقيق كل جزء من التشريع.

 بعد مراجعة اللجنة، يجب إعادة التشريع إلى البرلمان لغرض التصويت.
: )الزراعة(، )المخصصات(، )الخدمات المسلحة(، يجب أن تشمل )اللجنة التشريعية( اللجان التاليةخياري: 

 )الميزانية(، )التعليم(، )الطاقة(، )المالية(، )الشئون الخارجية(، )القضاء(، )القواعد( و)أخرى(.
 مدة الوالية وأهلية االنتخاب:

أطول يمكنها  . مدد409عادة ما تنص الدساتير أن الممثلين التشريعيين المنتخبين يعملون لمدة زمنية محددة وثابتة
أن توفر استقرارا أفضل وتمنح للمشرعين أكثر حرية في اإلجراءات ألنهم ليسوا مهتمين أو معنيين بإعادة 
االنتخاب. يمكن للمدد األطول أيضا أن تجعل المشرعين أقل عرضة للتغير في الرأي العام المفاجئ، ولكن 

للرأي العام ألن االنتخابات هي متكررة أكثر.  المؤقت. على العكس من ذلك، مدد أقصر تضمن أكثر استجابة
 تحدد العديد من الدساتير المعايير األساسية للتأهيل لمنصب سياسي.

 : بناء منظومة انتخابية )إجراء انتخاب الهيئة التشريعية(.6لمناقشة انتخاب الهيئة التشريعية، الرجاء انظر الفصل 
 

 لغة عينة: مدة وأهلية انتخاب األعضاء
 

 أن يعمل أعضاء )الهيئة التشريعية( لمدة )س سنة(، إال إذا تم حل )الهيئة التشريعية( طبقا للدستور. يجب
( في يوم االنتخاب يمكن له أن يعمل كعضو في )الهيئة 31أي ناخب قابل لالنتخاب يكون قد بلغ سنة )

 التشريعية(.
 

 حل الهيئة التشريعية:

                                              
الثانية، ومن سنتين إلى  يشرح ليبهارت أن الممثلين التشريعيين المنتخبين يعملون لفترات تمتد من أربع إلى تسع سنوات في الغرفة  409

خمس سنوات في الغرفة األولى. يالحظ ليبهارت أنه في أستراليا وهولندا واليابان، نصف أعضاء الغرفة الثانية يتم تجديدهم كل ثالث 
غرف الفدرالية سنوات. في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا، ثلث األعضاء في الغرفة الثانية يتم تجديدهم في فترات دورية. أعضاء ال

النمساوية، األلمانية والسويسرية يتم انتخابهم في فترات غير منتظمة بطريقة مترنحة. أ( ليبهارت، الديمقراطيات: نماذج لحكومة 
 (.1999األغلبية واإلجماع في القرن الواحد والعشرين )
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. مثل هذه األحكام عادة ما يتم 410الهيئة التشريعية تحت ظروف قصوىتتضمن العديد من الدساتير أحكاما لحل 
ربطها بأصوات حجب الثقة، أو عندما تفشل الهيئة التشريعية في الوفاء بمسئولياتها المنصوص عليها في الدستور 

 أو القانون.
 

 لغة عينة: حل الهيئة التشريعية
 
ر أن يحل )الهيئة التشريعية( عندما تخفق في تصويت يجب على )الرئيس أو الوزير األول( طبقا لهذا الدستو 

 بسحب الثقة. على )الرئيس أو الوزير األول( الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
 

 ( يوما من حل )الهيئة التشريعية(.31/01/91يجب ترتيب انتخابات جديدة خالل )
 

خاب )هيئة تشريعية( جديدة. عندما تنتخب يجب على )الهيئة التشريعية( المنحلة مواصلة العمل إلى غاية انت
 )هيئة تشريعية( جديدة يجب على أعضاء )الهيئة التشريعية( المنحلة التخلي على مقاعدهم.

 
 لغة عينة: حل الهيئة التشريعية )النظام البرلماني(

 
ية ( يوما من جلس جديدة إذا لم يتلقى أي مرشح أغلب31/01/91يجب حل )الهيئة التشريعية( خالل )

 )الثلثين( لمنصب لوزير أول.
 

( يوما من جلسة جديدة، أغلبية )الثلثين( 21يجب حل )الهيئة التشريعية( إذا لم يتلقى أي مرشح، خالل )
 لمنصب لوزير أول.

 
 خيارات إضافية:

                                              
عية في الحاالت التالية: أ( مررت غرفة النواب من الدستور التشيكي تنص على أن الرئيس يمكنه حل الهيئة التشري 35المادة   410

تصويت حجب الثقة في حكومة معينة حديثا، ويكون رئيسها قد تم تعيينه من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من غرفة النواب، ب( 
كومة مسألة الثقة، ج( تم تفشل غرفة النواب في اتخاذ قرار خالل ثالثة أشهر حول مشروع قرار حكومي، والذي عند مناقشته تربط الح

تأجيل جلسة غرفة النواب لفترة أطول مما هو مقبول، أو د( لم تبلغ غرفة النواب النصاب القانوني لفترة أطول من ثالثة أشهر، بالرغم 
انتهاء مدة من تأجيل جلستها وبالرغم من الدعوة إلى جلسة بشكل متكرر خالل تلك الفترة. ال يمكن حل غرفة النواب ثالثة أشهر قبل 

( على إجراء انتخابات لغرفة جديدة خالل ستة أيام. دستور جمهورية التشيك، المادتين 2) 17انتخابها. في هذه الظروف، تنص المادة 
17(2 ،)25. 
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 (1يجوز للدول أن تتضمن عددا من أحكام أخرى في دساتيرها تتعلق بالفرع التشريعي. هكذا أحكام قد تشمل: )
 ( متطلبات النصاب القانوني.3( الحصانة التشريعية، و)2مدونة قواعد السلوك، )

 
 

 مدونة قواعد السلوك
تنص العديد من الدساتير على مدونة قواعد السلوك واألخالقيات التشريعية. بشكل عام تتمن هذه القواعد أحكام 

ما تتضمن هذه القواعد متطلبات إلزامية  .  للوقاية من الفساد، عادة411واسعة تحدد األهداف لسلوك المشرعين
لإلفصاح المالي بالنسبة للمسئولين المنتخبين والمعينين، قيود على الهدايا التي يقبلها األعضاء، وحدودا على 

( لجنة 1. عادة ما تأخذ آليات التنفيذ واحدة من ثالثة أشكال: )412التوظيف الخارجي خالل وبعد توليهم المنصب
( لجنة تشريعية ضمن الهيئة التشريعية، تتكون من 2تقلة عن الفرع التشريعي وخارجية عنه؛ )تنظيمية تكون مس

( تنفيذ ذاتي، أين يضبط أعضاء الهيئة التشريعية 3أعضاء من الهيئة التشريعية وأشخاص مستقلين؛ أو )
 .413أنفسهم

 
 
 
 

 لغة عينة: مدونة قواعد السلوك )األخالقيات(
 

شريعية( بالتصرف في كل األوقات بطريقة تعكس مصداقيتهم في )الهيئة التشريعية(، يلتزم أعضاء )الهيئة الت
 وتحافظ وتعزز ثقة الشعب في نزاهة )الهيئة التشريعية(.

 
يلتزم أعضاء )الهيئة التشريعية( بالحفاظ على أعلى معايير االستقامة لضمان أن تكون نزاهتهم ونزاهة 

 .بعيدا على أي شك مؤسساتهم السياسية التي يعملون فيها
                                              

في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، تشجع مدونة قواعد السلوك أعضاء الهيئة التشريعية على "الحفاظ على أعلى معايير   411
ستقامة لضمان أن تكون نزاهتهم ونزاهة مؤسساتهم السياسية التي يعملون فيها بعيدا على أي شك." مدونة قواعد السلوك فيما يتعلق اال

( من الدستور األوغندي ترخص للبرلمان وضع مدونة قواعد 1) 233(، المادة 1996)جنوب أفريقيا،  1بالمصالح المالية المقطع 
 (.1) 233األوغندي، المادة  السلوك ألعضائه. الدستور

(، متوفر في 1999) 11المعهد الوطني للديمقراطية، األخالقيات التشريعية، تحليل مقارن،   412
http://www.accessdemocracy.org/files/026_ww_legethics.pdf  

(، متوفر في 1999) 11المعهد الوطني للديمقراطية، األخالقيات التشريعية، تحليل مقارن،   413
http://www.accessdemocracy.org/files/026_ww_legethics.pdf 
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عندما يوجد أي شك بخصوص مجال أو تطبيق أو معنى أي ناحية من هذه القواعد، يجب أن يكون حسن 

 النية للعضو المعني هو المبدأ الموجه.
 

 يجب على أعضاء )الهيئة التشريعية( اإلفصاح على سجالتهم المالية.خياري: 
 

 دوالر أمريكي( كهدايا من شخص ما. 2111قي أكثر من )ال يجوز ألعضاء )الهيئة التشريعية( تلخياري: 
 

 يجب على )الهيئة التشريعية( إنشاء لجنة تنظيمية لتنفيذ مدونة قواعد األخالقيات.خياري: 
 

 يجب أن تكون هناك لجنة تنظيمية مستقلة لتنفيذ مدونة قواعد األخالقيات.خياري: 
 

 الحصانة التشريعية
مايات والحصانات ألعضاء الهيئة التشريعية. هكذا أحكام هي مصممة لتعزيز تبين العديد من الدساتير الح

( ضمانات 1استقاللية الهيئة التشريعية وقدرتها على تمثيل مصالح الناخبين. عادة ما تتضمن هذه األحكام: )
 ( الحصانة من المسئولية القانونية أثناء توليهم المنصب.2حرية الخطاب التشريعي؛ و)

 
 
 

 خطاب التشريعيحرية ال
تحمي بعض الدساتير حرية الخطاب التشريعي لتعزيز النقاش الحر بين المشرعين والمواطنين بخصوص 

 . يسمح ذلك للمشرعين بتمثيل مصالح الشعب بأكثر فعالية، من دون خطر المسئولية القانونية.414اهتماماتهم
 

 الحصانة من المسئولية القانونية

                                              
"ال تجوز مقاضاة أي ممثل وال احتجازه وال معاقبته عن رأي عبر عنه أو تصويت أدلى به في البرلمان الكرواتي" الدستور   414

دلى بها في ممارسة وظيفتهم وفقط من . "ال يجوز أبدا تحميل أعضاء غرفة الممثلين المسئولية عن األصوات الم75الكرواتي، المادة 
. "عضو أو 57ممثلي الغرض على أسس التعبير الشفوي أو الخطي الذي يدلون به في سير وظيفتهم." الدستور األسترالي، المادة 

خضع ألي مسئول في البرلمان تسند إليه صالحيات تنظيم إجراء، القيام بأعمال أو الحفاظ على النظام في البرلمان، ال يجوز أن ي
 .78سلطان قضائي ألي محكمة فيما يتعلق بممارسته ألي من هكذا صالحيات. دستور بنغالدش، المادة 
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. بالرغم من أن الحصانة 415ا حصانة من المسئولية القانونية أثناء توليهم المنصبيمكن أن يتلقى المشرعون أيض
. فيما يتعلق بحرية 416الممنوحة نادرا ما تكون مطلقة، إال أن العديد من الدول تمنح حصانة عامة إلى المشرعين

قانونية غير الخطاب، تسمح هذه الحصانة للمشرعين بالتركيز على مسئولياتهم ومهامهم من دون إزعاجات 
ضرورية. تتطلب بعض الدول قوانين الحقة لتحديد مجال أي حصانة رسمية، بينما تحدد أخرى مجال الحصانة 

 .417ضمن الدستور بحد ذاته
 

 لغة عينة: الحصانة التشريعية
 

 .وال احتجازه وال معاقبته عن رأي عبر عنه أو تصويت أدلى به تشريعي ال تجوز مقاضاة أي ممثل
 

)لجنة تشريعية( بالحصانة من المسئولية القانونية. ال يجوز توجيه اتهامات جنائية ضده إال بناء  يتمتع عضو
 )الهيئة التشريعية(.وبموافقة أغلبية الجزء المكمل من  )المسئول المعين(على اقتراح من 

 
 يجوز النص على مزايا وحصانات أعضاء )الهيئة التشريعية( في التشريعات الوطنية.خياري: 

 
 متطلبات النصاب القانوني

. يشير مصطلح 418تحدد معظم الدساتير متطلبات النصاب القانونية للهيئة التشريعية حتى تقوم بأعمالها
"النصاب" إلى العدد األدنى أو النسبة من إجمالي الهيئة التشريعية المتطلب حضورهم لعقد جلسة. في غياب 

                                              
من الدستور األلماني على أحكام التعويض والحصانة ألعضاء غرفة الممثلين. القانون األساسي لجمهورية  46تتضمن المادة   415

ن دستور أذربيجان على الحصانة للنواب ضمن الهيئة التشريعية. دستور أذربيجان، م 91. وتنص المادة 46ألمانيا االتحادية، المادة 
 66. تنص المادة 83من الدستور السلوفيني أيضا على الحصانة للنواب. الدستور السلوفيني، المادة  83. كما تنص المادة 91المادة 

 .66ديدها قانونا. الدستور الباكستاني، المادة من الدستور الباكستاني على مزايا وحصانات ألعضاء البرلمان ليتم تح
"يتمتع عضو البرلمان بالحصانة. ال يجوز توجيه اتهامات جنائية ضده إال بناء على اقتراح من المستشار القانوني وبموافقة أغلبية   416

 .76الجزء المكمل من البرلمان." دستور إستونيا، المادة 
ي تنص على أن تفاصيل الحصانة سيتم تسويتها بقانون فدرالي. دستور النمسا، المادة ( من الدستور النمساو 7) 57المادة   417
( من دستور جنوب أفريقيا على ما يلي: "مزايا وحصانات أخرى للجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الوزراء 2) 58(. تنص المادة 7)57

 (.2)58المادة  وأعضاء الجمعية يمكن النص عليها بتشريع وكني." دستور جنوب أفريقيا،
على سبيل المثال، في البوسنة والهرسك، لغرفة الشعب خمسة عشر عضوا: خمس بوسنيين، خمس كرواتيين، وسبعة صربيين.   418

(. ينص 1) 4يتطلب تسع مندوبين، ثالثة من كل مجموعة، للوفاء بمتطلبات النصاب القانوني. دستور البوسنة والهرسك، المادة 
أن "الجمعية ال يجوز لها عقد جلسات إال في حضور ثلثي إجمالي األعضاء." دستور  117في مادته الدستور الكوستاريكي 

 .117كوستاريكا، المادة 
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التداول في أعمال رسمية بما أنه ال يوجد تمثيل كافي التخاذ القرارات  النصاب القانوني، ال يجوز للهيئة التشريعية
 التي تؤثر في الدولة.

 
 

 لغة عينة: متطلبات النصاب القانوني
 

 بالمائة( من أعضاء )الهيئة التشريعية( النصاب القانوني. 01/51/01يجب أن يمثل )
( عضو حاضر، يجب على 21/01/011قل من )عندما يتواجد في أي وقت خالل اجتماع )الهيئة التشريعية( أ

 الشخص الذي يرأس الجلسة تأجيلها من دون أي نزاع.
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 إنشاء منظومة قضائية: 5الفصل 

 
تنشئ كل الدساتير ما بعد النزاع قضاء مستقال لتعزيز الدستور وتنفيذ قوانين دولة معاد بنائها. عموما تضمن 

ق إلى دور وبنية القضاء لضمان استقالليته وشفافيته. تشمل هذه األحكام: الدول ما بعد النزاع أحكاما واسعة تتطر 
( االلتزامات القانونية 4( السلطة القضائية؛ )3( استقاللية القضاء؛ )2( سلطات ومهام الهيئة القضائية؛ )1)

 ( إدارة الهيئة القضائية.6( بنية الهيئة القضائية؛ و)5الدولية؛ )
 

 السلطات والمهام:
لدول أحكاما عامة في دساتيرها تتعلق بمهام الهيئة القضائية لضمان العادلة وحماية حقوق ومصالح الشعب تدرج ا

. يجوز للدول أن تحدد أيضا أن وظيفة الهيئة القضائية تتمثل في إدارة العدالة طبقا للدستور 419ضمن حدودها
 والقوانين والمعايير الدولية الملزمة.

 
 ملغة عينة: السلطات والمها

 
يجب على المحاكم أن تضمن العدالة للجميع. عليهم حماية الحقوق والمصالح الشرعية لكل المواطنين واألفراد 

 والجهات القانونية والدولة.
 

يجب أن تكون المحاكم مسئولة على إدارة العدالة طبقا للدستور، باإلضافة إلى التشريعات والقوانين والمعايير 
 الدولية الملزمة.

 
 لية القضاء:استقال 

تدرج معظم الدساتير لما بعد النزاع أحكاما لقضاء مستقل لدعم تطوير جهاز محايد ونزيه لتنفيذ القوانين وتعزيز 
. بينما تعتبر العديد من الدساتير غير واضحة في تحديد استقاللية القضاء، من المهم للدول التي تعيد 420العدالة

القضائي وعالقته مع الفروع األخرى من الحكومة. هذه البناء أن تكون خاصة بخصوص دور الجهاز 
                                              

"يجب على الفرع القضائي للحكومة حماية الحقوق والمصالح الشرعية لكل المواطنين والجهات القانونية والدولة". دستور بلغاريا،   419
 .117المادة 

. "القضاء هو 116ون القضاء جهاز مستقال للدولة في جمهورية أفغانستان اإلسالمية" دستور أفغانستان، المادة "يجب أن يك  420
ز مستقل ومنفصل عن الفرعين التشريعي والتنفيذي للحكومة. وهو يتمتع باالستقاللية المالية واإلدارية. تقدم العدالة باسم الشعب وال يجو 

 .141خصه". دستور رواندا، المادة ألي شخص أن يكون حكما لقضية ت
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الخصوصية هي مهمة بشكل خاص بما أنها تتعلق بحماية حقوق اإلنسان، تعزيز االستقرار السياسي، وتوطيد 
. ضمان أن تكون الهيئة القضائية مستقلة عن الفروع األخرى للحكومة هو مفيد بشكل خاص 421اقتصاد صحي

 .422ضاءفي توطيد استقاللية الق
 

 المجلس القضائي
إنشاء مجلس قضائي لإلشراف على القضاء وضمان فعالية واستقاللية قضاته هي اتجاه حديث في صياغة 

دارة وتمويل مجلس قضائي423الدستور . يمكن للدساتير 424. عادة ما تتطرق دساتير الدول إلى اختيار وتشكيل وا 
ثال، القضاة أو ممثلي الفروع األخرى للحكومة، أن تحدد من هو مؤهل في العمل بالمجلس )على سبيل الم

أعضاء الجمعيات المهنية واألكاديميين(، عدد األعضاء بالمجلس وطول المدة الزمنية التي عملها في المجلس. 
تتضمن الدساتير أيضا أدوار ومهام المجلس القضائي، مثل اإلشراف على ميزانية الهيئة القضائية، إدارة الهيئة 

 .425ختيار حكام محاكم البداية، والتدريب والسياساتالقضائية، ا

                                              
 (.1948ديسمبر  11( )3، أ)217الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار   421
، بقوله "يجب أن تكون 213على سبيل المثال، يفصل الدستور البرتغالي الهيئة القضائية عن الفروع األخرى للحكومة في مادة   422

أن "شرف القضاء،  114. في دستور البحرين، تشرح المادة 213تور البرتغالي المادة المحاكم مستقلة وخاضعة فقط للقانون". الدس
ونزاهة وحيادية القضاة هي أساس الحكومة وضمانا للحقوق والحريات. ال تسود أي سلطة فوق حكم قاضي، وال يجوز تحت أي ظرف 

ن أن ينص على ضمانات القضاة واألحكام المتعلقة بها" كان التدخل في سير القضاء. يضمن القانون استقاللية القضاء، وعلى القانو 
 .114دستور البحرين، المادة 

من دستور فنزويال تنص على أن مجلس القضاء على أنه جهاز مسئول على "ضمان استقاللية وفعالية وانضباط  217المادة   423
، ينص دستور كينيا على لجنة 172. في المادة 217ولياقة المحاكم وضمان منافع مهنة القضاء للقضاة". دستور فنزويال، المادة 

 131. المادتين 172خدمة القضاء في "تعزيز وتسهيل استقاللية ومسئولية القضاء وفعالية وشفافية إدارة العدالة". دستور كينيان المادة 
قالة الحكا 136و ، 131م. الدستور السوري، المادتين من الدستور السوري تنصان على المجلس األعلى للقضاء المكلفة بتعيين ونقل وا 

136. 
على مجلس أعلى للعدالة يتألف من رئيس الجمهورية، بضع أعضاء  147على سبيل المثال، في الدستور األلباني، تنص المادة   424

 178المادة  . بشكل مماثل، تنص147من الفرع التنفيذي، وتسع قضاة منتخبين من كل مستويات المحاكم. الدستور األلباني، المادة 
قالة األعضاء، وتحدد المسئوليات  من دستور جنوب أفريقيا على تشكيلة لجنة الخدمات القضائية، تتطرق إلى كيفية اختيار وا 

من الدستور الكيني أنشأ صائغو  173. في المادة 178والصالحيات الخاصة المسندة إلى اللجنة. دستور جنوب أفريقيا، المادة 
. التمويل المنفصل للفرع القضائي يفصل أيضا القضاء عن فروع 173رة القضاء. الدستور الكيني، المادة الدستور صندوقا إلدا

 الحكومة األخرى.
من دستور سلوفينيا أن "المجلس القضائي يتألف من أحد عشر عضوا. تختار الجمعية الوطنية خمسة أعضاء  131تشرح المادة   425

من بين أساتذة جامعيين في القانون، محامين ورجال قضاء آخرين، بينما يختار القضاة بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية 
الشاغلين لمنصب قضائي دائم ستة أعضاء من بينهم. يقوم أعضاء المجلس باختيار رئيس من بينهم". الدستور السلوفيني، المادة 

إلى اللجنة مسئولية "تعيين وترقية ونقل القضاة ... وتقديم  . كما ينص دستور المالديف أيضا على لجنة الخدمة القضائية. ويسند131
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 لغة عينة: استقاللية القضاء

 
 الفصل في السلطات:

 يجب أن يكون الجهاز القضائي )للدولة( قائم بذاته ومستقل.
 يجب أن يكون القضاة مستقلين وملزمين فقط بالقانون.

ة أو أحزاب سياسية أو مؤسسات يحظر التدخل في أنشطة قاضي أو محاكم من أي مؤسسات سلطة الدول
 عامة أو مواطنين، ويترتب على ذلك مسئولية قانونية حسبما هو منصوص عليه قانونا.

يجب على مؤسسات الدولة والجهاز اإلدارية االمتثال بقرارات المحكمة، وال يجوز لهذه الجهات تعديل قرارات 
 المحكمة من أي ناحية كانت وال تأخير تنفيذها.

 
 دمة القضائية:لجنة الخ

 يجب على لجنة الخدمات القضائية ضمان استقاللية ونزاهة وكفاءة وفعالية الهيئة القضائية.
يجب أن تشمل مسئوليات لجنة الخدمة القضائية، من دون أن تقتصر على اإلشراف على ميزانية القضاء، 

قالة المدعين ونواب المدعين والقضاة،  باستثناء قضاء المحكمة الدستورية. إدارة القضاء، وتعيين وانضباط وا 
 تشكيلة والمسئولية اإلضافية للجنة الخدمة القضائية يجب أن تحدد قانونا.

 
يتكون المجلس القضائي من )س( عضو. بناء على اقتراح الرئيس، تختار الجمعية )س( عضو من بين 

لشاغلين لمنصب قضائي دائم ويختار القضاة اأساتذة جامعيين في القانون، محامين ورجال قضاء آخرين. 
 .أعضاء من بينهم. يقوم أعضاء المجلس باختيار رئيس من بينهم )س(

 
قالة القضاة، ويجب تقرير مسئولياتهم التأديبية  يجب أن يكون المجلس القضائي مسئوال على تعيين وانضباط وا 

 طبقا للدستور والقانون.
 
 

 السلطة القضائية:

                                                                                                                                             
توصيات إلى الرئيس حول تعيين القاضي األول وقضاة المحكمة العليا، لدراسة الشكاوى حول هيئة القضاء، واتخاذ إجراءات تأديبية 

جراءات تعيين القضاة، والمعايير األخالق صدار قواعد تتعلق بخطط التوظيف وا  ية للقضاة، والنص على مسائل حسبما ضدهم.... وا 
 .159تكون ضرورية أو مناسبة لممارسة وأداء مهام ومسئوليات اللجنة...." دستور المالديف، المادة 



64 
 

قضائية بصالحية التصرف كمراجعة وموازنة بين الفروع األخرى للحكومة.  عادة ما ينص الدستور على هيئة
تشمل هكذا صالحية على سلطات الجهاز القضائي في المراجعة والطبيعة اإللزامية للقرارات القضائية على الفروع 

 . 426األخرى للحكومة
 

 لغة عينة: السلطة القضائية
 

تتقيد بقرارات المحاكم؛ وال يجوز لهذه المؤسسات تعديل قرارات  يجب على مؤسسات الدولة واألجهزة اإلدارية أن
 المحكمة من أي ناحية كانت وال تأخير تنفيذيها.

 
يجوز للمحاكم أن تصدر قرارات حول مسائل القانون المدني والقانون الجنائي، ويجوز لها مراجعة قرارات 

 األجهزة اإلدارية.
 

ذلك في القانون النافذ لغرض حماية الحياة الخاصة لألطراف، ما عدا حسبما يتم النص عليه على خالف 
حماية مصالح القصر، حماية أسرار األعمال، أو حماية مصلحة عامة أو أمنية أخرى، يجب على المحاكم أن 

 تعقد اإلجراءات القضائية علنا وأن يتم اإلعالن على كل القرارات القضائية إلى العامة.
 

القضائية بأي شكل من األشكال من طرف هيئة تنفيذية، بما في ذلك وزارة العدل. يجب ال يجوز أن تدار الهيئة 
أن تتمتع الهيئة القضائية باالختصاص الحصري في تحديد براءة أو تهمة طرف متهم طبقا للقانون، من دون 

 تدخل من السلطات التشريعية أو التنفيذية.
 

 نفيذية والقضائية، منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض.التشريعية، الت –يجب أن تكون السلطات الثالث 
 

 يجوز للمحاكم أن تتخذ قرارا على أن الفرع التشريعي أو التنفيذي قد أخفق عن الوفاء بالتزامه الدستوري.
 

 بنية الهيئة القضائية:
محكمة عليا تختلف الدساتير من دولة إلى أخرى في تحديدها لدور وبنية المحاكم. تنص معظم الدساتير على 

و/أو محكمة دستورية. كما يمكن أن تنص دساتير الدول أيضا على محاكم درجة البداية للدولة، أو يمكن أن 

                                              
 .165دستور جنوب أفريقيا، المادة   426



65 
 

. في الحاالت التي ينشئ فيها الدستور محاكم، عادة ما يشمل 427تترك إنشاء هذه المحاكم للهيئة التشريعية
. تركز أقسام من 428رفع قضايا إلى مختلف المحاكمالدستور أحكاما تتعلق بالسلطان القضائي للمحاكم ومرتبة 

( وجود المحاكم الوطنية 2( دور ومسئولية المحاكم؛ )1دساتير الدول على بنية القضاء وعادة ما تشمل: )
( المفعول الملزم 4( استقالل المحاكم من الوكاالت والمنظمات الحكومية األخرى واألفراد؛ )3والمحلية واإلقليمية؛ )

( صالحية إصدار قرارات حول القانون المدني والجنائي 6( سرد لبعض أو كل المحاكم؛ و)5لمحكمة؛ )لقرارات ا
 . 429ومراجعة القرارات اإلدارية

 
 لغة عينة: بنية الهيئة القضائية

 
 : قائمة المحاكم المعترف بها دستوريا0الخيار 

 يجب أن تتألف المحاكم من )قدم أسماء المحاكم(.
 

 المحاكم : إنشاء2الخيار 
يجب أن تتألف المحاكم من محكمة دستورية، محكمة عليا، ومحاكم إقليمية، ومحاكم بلدية ومحاكم الجنح 

 حسبما يتم إنشائها قانونا.
 
 

 المحكمة الدستورية
 

. بشكل عام تحدد الدساتير أن 430تنشئ العديد من دول ما بعد النزاع محكمة دستورية لتعزيز وتطبيق الدستور
دستورية هي التي تصدر التفسيرات النهائية للدستور، تدافع على الدستور، وهي المحكمة العليا في كل المحكمة ال

                                              
النقض العليا التي يمكن  "المحاكم هي: )أ( المحكمة الدستورية، )ب( محكمة النقض العليا، )ج( المحاكم العليا، بما فيها محكمة  427

إنشائها بقانون برلماني للنظر في االستئنافات من المحاكم العليا، )د( المحاكم االبتدائية، و)ه( أي محكمة أخرى يتم إنشائها أو 
دستور جنوب  االعتراف بها طبقا لقانون برلماني، بما فيها أي محكمة ذات مرتبة مماثلة إما للمحاكم العليا أو للمحاكم االبتدائية."

 . 166أفريقيا، المادة 
من دستور جنوب أفريقيا بنية واالختصاص القضائي للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا؛ وتصف  171إلى  167تصف المواد   428

 هذه المواد أيضا االختصاص القضائي للمحكمة العليا والمحاكم االبتدائية.
اءات قانونية دستورية، مدنية، إدارية وجنائية وفي األشكال األخرى المنصوص "يجب ممارسة السلطة القضائية من خالل إجر   429

 .125عليها قانونا." دستور أذربيجان، المادة 
 .81، دستور شيلي، المادة 137، دستور النمسا، المادة 61دستور أثيوبيا، المادة   430
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. يمكن أن تشمل الدول تعريفا لمسألة دستورية لدعم الفهم األوسع للمسائل التي يمكن أن 431المسائل الدستورية
 .432تحال إلى المحكمة الدستورية

تورية، يجوز لصائغي الدستور تحديد أن المحكمة العليا للدولة تمارس كبديل لذلك، بدال من إنشاء محكمة دس
 .433سلطات المراجعة الدستورية

 
 لغة عينة: المحكمة الدستورية

 
 يجوز للمحكمة الدستورية أن تقرر فقط المسائل والقضايا الدستورية المتعلقة بقرارات حول مسائل دستورية.

 
ي حول ما إذا كانت مسألة ما هي مسألة دستورية أو ما إذا كانت قضية تتخذ المحكمة الدستورية القرار النهائ
 متعلقة بقرار حول مسألة دستورية.

 
 المحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في كل المسائل الدستورية.

 
 تشمل مسألة دستورية أي قضية تتعلق بتفسير أو حماية أو تنفيذ الدستور.

 أو
بال دستورية أي حكم قانوني أو قرار صادر من المحاكم، بالطريقة وضمن  للمحكمة العليا سلطة التصريح

 المجال المحدد في هذا الدستور والقانون.
 

 تشكيلة المحكمة الدستورية:
تنص الدساتير بشكل عام على عدد الحكام في المحكمة الدستورية، تحدد مدة الوالية، وتبين أسس إقالة أو تعليق 

 . 434حكام المحكمة الدستورية

                                              
ورية، )ب( يجوز أن تقرر فقط المسائل الدستورية، والقضايا "المحكمة الدستورية: )أ( هي المحكمة العليا في كل المسائل الدست  431

القرار النهائي ما إذا كانت مسألة ما دستورية أو ال أو ما إذا كانت مسألة تتعلق المتعلقة بقرارات حول مسائل دستورية، و)ج( تتخذ 
 (.3) 167بقرار حول مسألة دستورية." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

 (.7) 167ة تشمل أي قضية تتعلق بتفسير أو حماية أو تنفيذ الدستور." دستور جنوب أفريقيا، المادة "مسألة دستوري  432
( من دستور أريثيريا تسند دور تفسير ودعم الدستور إلى المحكمة العليا: "يجب أن يكون للمحكمة العليا االختصاص 2)49المادة   433

أي قانون يتم سنه أو أي إجراء تتخذه الحكومة." دستور إريثيريا، المادة القضائي الحصري في تفسير هذا الدستور ودستورية 
من دستور باراغواي على ما يلي: "لمحكمة العدل العليا سلطة أن تصرح بال دستورية أي  132()أ(. بشكل مماثل، تنص المادة 2)49

 .132والقانون." دستور باراغواي، المادة حكم قانوني أو قرار من محاكم، بالطريقة وضمن المجال المحدد في هذا الدستور 
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 لغة عينة: تشكيلة المحكمة الدستورية

 
 تتكون المحكمة الدستورية من رئيس القضاة، نائب رئيس القضاة و)س( قاضي.

 يجب أن يتم النظر في مسألة أمام المحكمة الدستورية مما ال يقل عن )س( قاضي.
ر مستحق ألداء وظيفته، يتم عزل قاضي بالمحكمة الدستورية من مهامه فقط إذا كان متهما بجريمة تجعله غي
 أو أصبح عاجزا بشكل دائم عن أداء وظيفته، أو ألي سبب آخر منصوص عليه قانونا.

 يجب أن يعمل قضاة المحكمة الدستورية إلى غاية )س( سنة إال إذا استقالوا أو تم عزلهم بناء على حكم.
 

 اختيار المحكمة الدستورية:
 تيار القضاة بالمحكمة الدستورية.يجوز للدساتير أن تنص أيضا على عملية اخ

 
 
 
 

 لغة عينة: اختيار المحكمة الدستورية
 : التعيين والموافقة0الخيار 

يجب تعيين قضاة المحكمة الدستورية من )الرئيس/البرلمان/المجلس القضائي( ويتطلب تعيينهم موافقة أغلبية 
 الرئيس واألعضاء المصوتين لـ )غرفة / غرفتي البرلمان(.
 
 أو

 : التعيين أو العزل2خيار ال

                                                                                                                                             
'تتكون المحكمة الدستورية من رئيس القضاء لجنوب أفريقيا، نائب رئيس القضاء وتسعة قضاة آخرين' دستور جنوب أفريقيا،    434

ية وثالثة يتفق . يجب أن تتكون المحكمة الدستورية من ثالثة عشر قاضي، عشرة منهم يتم تعيينهم من جمعية الجمهور 1" 167المادة 
. ستة من هؤالء القضاة المعينين من جمعية الجمهورية أو المتفق على اختيارهم يجب أن يتم اختيارهم لزاما من 2عليهم هؤالء العشرة. 

. مدة والية قضاة المحكمة الدستورية يجب أن يكون تسع سنوات وال يجوز 3بين قضاة باقي المحاكم، والبقية من بين المحامين. 
. يجب أن يتمتع قضاة المحكمة الدستورية من نفس ضمانات 5. يجب على قضاة المحكمة الدستورية أن يختاروا رئيسا. 4يدهم. تجد

االستقاللية وضمان االلتزام والنزاهة وعدم وجود المسئولية القانونية الشخصية، ويجب أن يخضعوا لنفس شرط عدم الجمع بين وظيفتين 
. يجب أن يبين القانوني الحصانات والقواعد األخرى التي تحكم حالة قضاة المحاكم الدستورية." دستور 3 مثل قضاة المحاكم األخرى.

 .222البرتغال المادة 
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( موافقة أغلبية الرئيس واألعضاء المصوتينيجب تعيين قضاة المحكمة الدستورية من طرف )الرئيس( أو )
 لكلتا الغرفتين من بين قائمة المعينين يتم اعتمادهم من المجلس القضائي.

 
 االختصاص القضائي للمحكمة الدستورية:

ورية عادة ما تنص بشكل عام على االختصاص القضائي للمحكمة الدستورية الدساتير التي تؤسس المحاكم الدست
للنظر والتقرير بخصوص مسائل خاصة تنشأ عن الدستور. على سبيل المثال، يجوز للدساتير أن تسند إلى 

ي تنفيذ المحكمة الدستورية مسئولية تحديد المسائل المتعلقة بدستورية اإلجراءات التشريعية والتنفيذية، اإلخفاق ف
 435الدستور، النزاعات الدستورية وقانونية التعديالت الدستورية

 
حالتها أمام المحكمة الدستورية . هذه 436تحدد بعض الدساتير كيفية مراجعة القرارات واألوامر التشريعية والتنفيذية وا 

كل اإلجراءات األحكام هي حاسمة لتأسيس منظومة من المراجعات والتوازنات بين فروع الحكومة وضمان أن 
التشريعية والتنفيذية تقع ضمن الحدود الدستورية. تنص الدساتير أيضا بشكل عام أن المحكمة الدستورية هي 

.  إذا وجدت المحكمة الدستورية أن 437الجهة التي تقرر ما إذا كانت وكالة أو حكومة قد أخفقت في تنفيذ الدستور
حالة المسألة إلى الجهاز التشريعي للتصرف طبقا إلجراءات مسئول حكومي قد أخل بالدستور، بتم بشكل عام إ

. عادة ما تسند الدساتير المسئولية إلى المحكمة الدستورية للتقرير في النزاعات بين الحكومات المركزية 438اتهام
 . يمكن أن تشمل الدساتير439واإلقليمية حول الوضعية الدستورية أو وظائف تلك الحكومات، اإلدارات، والوكالء

 .440أيضا على حكم ينص على أن المحكمة الدستورية هي من تقرر في دستورية أي تعديالت في الدستور
 

                                              
من دستور شيلي أن المحكمة الدستورية "تمارس مراقبة دستورية القوانين العضوية الدستورية قبل إصدارها، والقوانين التي تفسر  82تشرح المادة   435

الة نواحي الدستور، وتقرر المسائل المتعلقة بالدستورية التي قد تنشأ خالل عمليات مشاريع الدساتير أو التعديل الدستوري والمعاهدات المحبعض 
 .82لموافقة المؤتمر..." دستور شيلي المادة 

متعارضة مع الدستور وما إذا كانت  "يجب أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت القوانين واإلجراءات األخرى للبرلمان غير  436
 .112أفعال رئيس الجمهورية والحكومة غير متعارضة مع الدستور أو القوانين" دستور ليتوانيا المادة 

"يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كان البرلمان أو الرئيس قد أخفق في الوفاء بالتزام دستوري". دستور جنوب أفريقيا،   437
 ( )ه(.4) 167 المادة

"رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها، رئيس وقضاة المحكمة العليا، رئيس وقضاة محكمة االستئناف باإلضافة   438
أصوات كل  3/5إلى أعضاء البرلمان الذين خرقوا الدستور بجسامة أو ارتكبوا حنث اليمين، أو إذا ظهر ارتكاب جريمة، يجوز بأغلبية 

لبرلمان عزلهم من منصبهم أو إلغاء واليتهم كعضو في البرلمان. يجب القيام بذلك طبقا إلجراءات االتهام التي يجب النص أعضاء ا
 .74عليها من قانون البرلمان." دستور ليتوانيا، المادة 

قليمي المتعلقة بالوضعية الدستورية أو "يجوز فقط للمحكمة الدستورية  التقرير في النزاعات بين أجهزة الدولة في النطاق الوطني أو اإل  439
 ( )أ(.4) 167السلطات أو وظائف أي من أجهزة الدولة تلك." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

 ( )د(.4) 167"يجوز فقط للمحكمة الدستورية  التقرير في دستورية أي تعديل في الدستور." دستور جنوب أفريقيا، المادة   440
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 لغة عينة: االختصاص القضائي للمحكمة الدستورية
 

 دستورية القوانين التشريعية والتنفيذية:
 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تراجع دستورية التعديالت التشريعية والدستورية.

 
فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر في دستورية  أي تشريع برلماني أو إقليمي. إذا عبرت الهيئة التنفيذية على  يجوز

تحفظات تتعلق بدستورية تشريع، سوف تعيد التشريع إلى البرلمان أو اإلقليم. بينما يقوم البرلمان أو اإلقليم بإعادة 
حالتها إلى المحكمة الدستورية.دراسة التشريع، يجوز للهيئة التنفيذية أن تواصل   رفع التحفظات وا 

 
يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر في دستورية تشريع برلماني أو إقليمي إذا طلب عضو من الجمعية أو 

 اإلقليم الستصدار أمر يصرح أن كل أو جزء من القانون هو غير دستوري.
 

كان قانون من الجمعية أو اإلقليم، أو تصرف من الهيئة  تتخذ المحكمة الدستورية القرار النهائي حول ما إذا
 التنفيذية هو دستوري.

 
 
 

 اإلخفاق في تنفيذ الدستور:
 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر أن فرع تشريعي أو تنفيذي قد أخفق في الوفاء بتشريع دستوري.

 
 النزاعات الدستورية

 ن الحكومة المركزية واألقاليم.يجوز للمحكمة الدستورية أن تسوي النزاعات بي
يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر في النزاعات بين الحكومات المركزية واإلقليمية المتعلقة بالوضع 

داراتها ووكالئها.  الدستوري، السلطات أو الوظائف ألي من تلك الحكومات وا 
 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تعتمد دستور إقليم ما.

 
 ت الدستوريةالتعديال

 يجوز فقط للمحكمة الدستورية أن تقرر حول دستورية أي تعديل للدستور.
 

 صفة إحالة قضايا أمام المحكمة الدستورية
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تختلف دساتير ما بعد النزاع حول اعتبارات من له صفة رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية. تعني هنا الصفة 
ة الدستورية. تسمح بعض البلدان ألي شخص في رفع دعوى إذا كان اإلجازة في رفع قضية أو مسألة أمام المحكم

. تسمح 441يعتقد أن حقوقه، حسبما هي مبينة في الدستور، تم خرقها بتشريع الدولة أو سياساتها أو ممارساتها
. 442بعض الدول أيضا لألشخاص باستئناف هذه القضايا مباشرة أمام المحكمة الدستورية من أي محكمة أخرى

ة إلى ذلك يمكن أن تشمل الدساتير أحكام للفرعين التنفيذي والتشريعي للبدء في إجراءات قضائية في باإلضاف
 . 443حالة اختالف حول مالئمة القوانين مع الدستور

 
 لغة عينة: صفة اإلحالة أمام المحكمة الدستورية

 
يكون من مصلحة العدالة  يجب أن تسمح التشريعات الوطنية أو قواعد المحكمة الدستورية لشخص ما، عندما

، بإحالة قضية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، أو باالستئناف مباشرة إلى وبإجازة من المحكمة الدستورية
 المحكمة الدستورية من أي محكمة أخرى.

يجوز ألي شخص البدء في إجراءات قضائية أمام المحكمة الدستورية إذا كان هذا الشخص يعتقد أن حقا أو 
تعود إلى هذا الشخص ومحمية من هذا الدستور قد تم خرقها. يجوز للمحكمة الدستورية أن تقرر مصلحة 

حول شكوى فقط عندما يستنفذ الطرف الطالب كل المعالجات القضائية أو اإلجرائية األخرى المتوفرة بشكل 
 معقول.

اءات قضائية في حالة يجوز )للرئيس / الجمعية( بناء على مذكرة من )س( من أعضائها البدء في إجر 
 االختالف حول مالئمة أي قانون أو إجراء دولة مع دستورها.  

                                              
من الدستور  161و 159، المقطع 9. حالة أخرى هي الجزء 19لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة انظر القانون األساسي   441

اإلسباني، والتي تسمح لألفراد رفع شكاوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية عندما يتعرض فرد ما "إلى التمييز بسبب المولد، العرق، 
ماعية أخرى أو في وضعيات مسموح بها من القانون." الدستور اإلسباني، الجنس، الدين، وجهة النظر أو أي حالة شخصية أو اجت

من دستور جنوب أفريقيا لألفراد برفع قضايا إلى المحكمة الدستورية  167المادة  8. بشكل مماثل يسمح الفصل 161و 159المادتين 
 .167قيا، المادة عندما يكون من مصلحة العدالة وبإجازة من المحكمة الدستورية" دستور جنوب أفري3

يجب أن تسمح التشريعات الوطنية أو قواعد المحكمة الدستورية لشخص ما، عندما يكون من مصلحة العدالة وبإجازة من المحكمة   442
الدستورية: )أ( برفع قضية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، أو )ب( االستئناف مباشرة أمام المحكمة الدستورية من أي محكمة أخرى." 

 (.6) 167تور جنوب أفريقيا، المادة دس
أعضاء البرلمان، والمحاكم الحق في مخاطبة المحكمة الدستورية فيما يتعلق باإلجراءات  5\1( تملك الحكومة، وما ال يقل عن 1")  443

المحكمة الدستورية  أعضاء البرلمان، والمحاكم الحق في مخاطبة 5\1( يملك ما ال يقل عن 2(. )1) 115القانونية المحددة في المادة 
أعضاء البرلمان، والمحاكم ورئيس جمهورية  5\1( يملك ما ال يقل عن 3فيما يتعلق بمطابقة إجراءات الرئيسي مع الدستور والقوانين. )

 .116المادة  ليتوانيا الحق في مخاطبة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمطابقة إجراء للحكومة مع الدستور أو القوانين." دستور ليتوانيا،
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يجوز للمحكمة الدستورية أن تبدأ بنفسها إجراءات قضائية لتقييم دستورية وشرعية إجراء الدولة، حسبما هو 
 منصوص عليه في هذا الدستور.

 
 األثر الملزم ألحكام المحكمة الدستورية:

هو مشمول للتأكيد بأن األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية هي نهائية وملزمة لكل الوكاالت  البند اإللزامي
 .444والمنظمات والمؤسسات الرسمية واألفراد

 
 
 
 

 لغة عينة: األثر الملزم ألحكام المحكمة الدستورية
 

 يجب أن يكون حكم المحكمة الدستورية ملزم وساري المفعول ونهائي عالميا. 
 
 

 كمة العلياالمح
تتضمن معظم الدساتير إنشاء محكمة عليا تتصرف كأعلى محكمة استئناف للدولة. البلدان التي ال تملك محكمة 

. قرارات المحكمة العليا هي بشكل عام نهائية وملزمة 445دستورية تحيل المراجعة الدستورية إلى محكمة عليا
م الرئيسية للمحكمة العليا تتمثل في ضمان التنفيذ الموحد للوكاالت والجهات الحكومية واألفراد. واحدة من المها

 .446للقانون من المحاكم األخرى ضمن الدولة
 

                                              
"قرارات المحكمة الدستورية حول المسائل المخصصة إلى سلطانها القضائي من الدستور يجب أن تكون نهائية وال يجوز   444

(. "تصدر المحكمة الدستورية القرار النهائي سواء كانت المسألة دستورية أو كانت المسألة 2) 117استئنافها" دستور ليتوانيا، المادة 
 ( )ج(.3) 167ر على مسألة دستورية." دستور جنوب أفريقيا، المادة مرتبطة بقرا

( من دستور أريثيريا دور تفسير ودعم الدستور إلى محكمتها العليا: يجب أن يكون للمحكمة العليا "السلطان 2) 49تسند المادة   445
( 2) 49من الحكومة." دستور أريثيريا، المادة  القضائي الوحيد في تفسير هذا الدستور ودستورية أي قانون صادر أو أي إجراء متخذ

من دستور باراغواي على ما يلي: "تلك المحكمة العليا للعدل صالحية التصريح بال دستورية أي حكم قانوني  132)أ(. تنص المادة 
 .132 أو قرار من المحاكم، بالطريقة ومن المجال المحدد في هذا الدستور والقانون." دستور باراغواي، المادة

من دستور فنزويال سلطات محكمتها العليا، بما في ذلك سلطتها في "تسوية أي نزاعات يمكن أن توجد بين مختلف األحكام  215تصف المادة   446
 . 215القانونية وتصرح من يسود من بينها" دستور فنزويال، المادة 
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 لغة عينة: المحكمة العليا
يجب أن تكون المحكمة العليا أعلى محكمة استئناف في الدولة وأن تملك السلطان القضائي االستئنافي على 

 .المحاكم األخرى، بما فيما المحاكم المختصة
 يجب أن تضمن المحكمة العليا التنفيذ الموحد للقانون من المحاكم األخرى.

 
 تشكيلة المحكمة العليا:

 .447عادة ما تحدد الدساتير عدد القضاة، وتبين مدة الوالية، وتفصل في أسس إقالة أو تعليق القضاة
 

 لغة عينة: تشكيلة المحكمة العليا
محكمة العليا، وتعليقهم وصرفهم عن الخدمة من )الرئيس/البرلمان( يجب تعيين قضاة كل المحاكم، بما فيها ال

 بموافقة مسبقة من )المجلس القضائي/البرلمان(.
 يجب تعيين قضاة المحكمة العليا لفترة )س( سنوات.

 
 

 االختصاص القضائي للمحكمة العليا:
القضائي للنظر في كل الدعاوى باعتبارها أعلى محكمة استئناف في الدولة، تملك المحكمة العليا االختصاص 

. تسمح بعض الدول لألفراد المستأنفين لقضية باالستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا في 448على استئناف نهائي
بعض الحاالت. إذا كانت محكمة عليا متواجدة مع محكمة دستورية، يجوز للمحكمة العليا أن تحيل القضايا ذات 

 .449ة الدستورية للمراجعة وأن تستأنف المراجعة عندما يتم حل المسألة الدستوريةالمسائل الدستورية إلى المحكم
 

                                              
ائب رئيس القضاة، ثم تبين أن عدد القضاة يتم تحديده من ( من دستور جنوب أفريقيا على رئيس القضاة ون1) 168تنص المادة   447

أيضا على أحكام صرف القضاة من الخدمة بشكل عام، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا. دستور  177التشريعات. تنص المادة 
قاضي بالمحكمة العليا من الدستور األلباني على أن فترة  139. بشكل مماثل تنص المادة 177(، 1) 168جنوب أفريقيا، المادة 

سنة من  65أشهر، يبلغ  6تنتهي عندما يكون متهما بجناية بقرار قضائي نهائي، ال يظهر ألداء مهامه من دون سبب ألكثر من 
 .  139العمر، يستقيل، )أو( يصرح أنه غير مؤهل للتصرف بقرار قضائي نهائي." دستور ألبانيا، المادة 

ر جنوب أفريقيا أن المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في كل المسائل ما عدا المسائل ( من دستو 3) 168تنص المادة   448
 (.3) 168الدستورية. دستور جنوب أفريقيا، المادة 

في ألمانيا، وفي العديد من الدول األخرى، عندما يعتقد قاضي أن تحديد دستورية قانون هو حاسم التخاذ قرار في قضية، يمكنه   449
سألة دستورية إلى المحكمة الدستورية. تقرر المحكمة الدستورية عندئذ حول دستورية القانون وترسل قرارها إلى المحكمة إحالة م

العادي، والتي تطبق القرار على وقائع القضية. سارة رايت شيف، المحاكم الدستورية ألوروبا الوسطى والشرقية والمعارضة المضادة 
 (.  1995) 1212القانون والسياسة في األعمال الدولية،  26 لألغلبية للمراجعة القضائية،
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 لغة عينة: االختصاص القضائي للمحكمة العليا
 يجب أن يكون للمحكمة العليا االختصاص القضائي األصلي حسبما هو منصوص عليه من التشريعات.

ة ويجب أن تملك االختصاص القضائي يجب أن تكون المحكمة العليا أعلى محكمة استئناف في الدول
 االستئنافي على المحاكم األخرى، بما فيها المحاكم المختصة.

المحكمة العليا هي أعلى محكمة في كل المسائل ما عدا المسائل الدستورية. يجب إحالة المسائل الدستورية 
 إلى المحكمة الدستورية.

 
 
 

 صفة إحالة قضايا أمام المحكمة العليا
دساتير حول من له صفة رفع قضايا أمام المحكمة العليا. في بعض البلدان، يطلب من األفراد المرور تختلف ال

. في بلدان أخرى، 450عبر محكمة استئناف وسيطة قبل أن يقدموا التماس إلى المحكمة العليا للنظر في قضاياهم
لتشريعات على قواعد االستئناف أمام . عادة ما تحدد ا451يجوز لألفراد تقديم عريضة مباشرة إلى المحكمة العليا

 المحكمة العليا.
 

 لغة عينة: صفة اإلحالة إلى المحكمة العليا
 

 يجب أن تتصرف المحكمة العليا كمحكمة درجة أولى أو درجة ثانية في الحاالت المنصوص عليها في القانون.
 

 األثر الملزم للمحكمة العليا:
 . 452عليا هي ملزمة للحكومة والهيئة التشريعية واألفرادتنص معظم البلدان أن قرارات المحكمة ال

 
 لغة عينة: األثر اإللزامي للمحكمة العليا

                                              
( بالنسبة لها 2) 211"كقاعدة، يجب أن تكون المحاكم االبتدائية هي محاكم المقاطعة والتي يكون للمحاكم المشار إليها في المادة   450

مل المحكمة العليا كمحكمة درجة أولى أو وضعية مماثلة. وكقاعدة تكون محاكم الدرجة الثانية هي محاكم االستئناف. يجب أن تع
 (.5) –( 3) 211درجة ثانية في الحاالت المبينة في القانون". دستور البرتغال، المواد 

 (.5) 211"يجب أن تعمل المحكمة العليا كمحكمة درجة أولى في الحاالت التي ينص عليها القانون." دستور البرتغال، المادة   451
المبنية على أساس موضوعية، الصادرة من المحكمة الفدرالية العليا، في إجراءات تصريحية لدستورية قانون  القرارات النهائية"  452

فدرالي أو قانون معياري، يجب أن تسري ضد الجميع، باإلضافة إلى األثر اإللزامي، فيما يتعلق باألجهزة األخرى للسلطة القضائية، 
 (. 2) 112رازيل، المادة عالوة على السلطة التنفيذية." دستور الب
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 يجب أن تكون قرارات المحكمة العليا نهائية وملزمة.
 

 المحاكم األخرى
باإلضافة إلى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، تنص بعض دساتير الدول على إنشاء محاكم إضافية. تشمل 

( محاكم الحالة 4( محاكم اإلفالس؛ )3( محاكم األمن؛ )2( المحاكم اإلدارية؛ )1هذه المحاكم األخرى: )
 ( محاكم القانون العرفي.7( المحاكم الجنائية؛ و)6( المحاكم الدينية؛ )5الشخصية؛ )

 
 الشريعة في المحاكم

القضاء ضمن دستورها. على سبيل الدولة التي تتماشى مع ديانة خاصة يمكن أن تنص على دور الدين في 
. يمكن للدول أن تتطرق إلى مجاالت 453المثال، اختارت بعض البلدان إدراج الشريعة في دساتيرها ومحاكمها

. يمكن للدساتير أن تدرج الشريعة بتحديد بعض المجاالت 454خاصة من القانون أو إنشاء محاكم الشريعة
. يمكن 455ائلة، على أنها تحت االختصاص القضائي لمحاكم الشريعةالقانونية، مثل األحوال الشخصية وقانون الع

لمحاكم الشريعة أن تتطرق إلى كل المسائل تحت قانون األحوال الشخصية اإلسالمية أو يكون لها اختصاص 
. كبديل لذلك يمكن أن تستعمل الدساتير محاكم الشريعة 456قضائي فقط على المسائل المسندة في دستور الدولة

 . 457عامة باختصاص قضائي في كل المسائل المشرعةكمحاكم 
 

 إدارة جهاز القضاء
                                              

مــن دســتور  7(. بشــكل مماثــل، تــنص المــادة 1973) 3"يجــب أن يكــون الفقــه اإلســالمي هــو المصــدر األساســي للتشــريع" دســتور ســوريا، المــادة   453
در الرئيســي للتشــريع فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مــا يلــي "اإلســالم هــو الديانــة الرســمية لالتحــاد. يجــب أن تكــون الشــريعة اإلســالمية هــي المصــ

 .7االتحاد. اللغة الرسمية لالتحاد هي العربية." دستور اإلمارات العربية المتحدة، المادة 
تستعمل ماليزيا محاكم مستقلة للتطرق إلى الجرائم الدينية، والتي تنطبق فقط ضد من يصرحون بكونهم مسلمين، والجرائم ضد   454

يا على ما يلي: "..... محاكم الشريعة، التي تملك االختصاص القضائي فقط األشخاص المعتنقين القانون الفدرالي. ينص دستور ماليز 
للدين اإلسالمي وفيما يتعلق فقط بأية مسائل مشمولة في هذه الفقرة، ولكن ال تملك االختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم ما عدا 

ر العقائد واالعتقادات بين األشخاص المعتنقين للدين اإلسالمي، تحديد مسائل إلى الحد المخصص من القانون الفدرالي، مراقبة انتشا
(. تستعمل نيجيريا أيضا منظومة محكمة 1957) 1، الفقرة 2القانون اإلسالمي والعادات الماليزية العقائدية." دستور ماليزيا، الفصل 

 (. 1999) 262ئناف للشريعة. دستور نيجيريا، المادة مستقلة، مع تخصيص مسائل القانون الشخصي اإلسالمي إلى محكمة االست
الدستور اللبناني "يضمن احترام األحوال الشخصية والمصالح الدينية للسكان، مهما كانت الطائفة الدينية التي ينتمون إليها" ووفقا   455

في ذلك مستويين اثنين من  للقانون تختص محاكم متخصصة تعرف أيضا باسم محكمة الطوائف بمسائل األحوال الشخصية، بما
 .  9محاكم الشريعة )على سبيل المثال المحكمة العليا للشريعة(، بأقسام سنة وشيعية )جعفري(. الدستور اللبناني، المادة 

 (.1957) 2الدستور الماليزي، يحدد المسائل الخاصة التي تختص بها محاكم الشريعة. دستور ماليزيا، الفصل   456
امة بالعربية السعودية هي محاكم شريعة. "تعتمد حكومة المملكة العربية السعودية على فرض العدالة والتشاور والمساواة طبقا كل المحاكم الع  457

 . 8للشريعة اإلسالمية." دستور العربية السعودية، المادة 
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باإلضافة إلى األحكام القضائية الخاصة ببعض المحاكم، عادة ما تتضمن الدساتير أحكام خاصة بصالحيات 
ين ( تعي3( تشكيلة المحاكم؛ )2( النزاهة؛ )1ومهام القضاة. يمكن أن تتضمن الدساتير عددا من األحكام تشمل: )

 ( مدة السنوات واإلقالة.5( المؤهالت والتنوع؛ و )4القضاة؛ )
 
 
 
 
 

 النزاهة:
عادة ما تنص الدساتير على نزاهة واستقاللية القضاة. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن الدساتير أحكام عدم 

مع مناصبهم الجمع بين الوظائف غير المتوافقة تنص على أنه ال يجوز للقضاة شغل مناصب غير متوافقة 
 . 458كقضاة للمحاكم

 
 لغة عينة: النزاهة

 يجب أن تكون المحاكم قائمة بذاتها ومستقلة عن أي جهاز أو سلطة أو مكتب أو مجموعة أفراد أو فرد.
خالل فترة واليتهم، ال يجوز للقضاة شغل أي منصب عام آخر أو القيام بأي خدمة أو مهنة أخرى يقرر 

 ع الوظيفة القضائية.القانون أنها غير متوافقة م
 
 

 تشكيلة المحاكم األخرى
تنص بعض الدساتير على عدد القضاة في كل محكمة، بشكل خاص المحاكم الدستورية والعليا. الدساتير التي ال 

 .459تحدد عدد القضاة تنص على أن بنية وتشكيلة المحاكم سيتم تحديدها قانونا
 

 لغة عينة: تشكيلة المحاكم األخرى
 األنشطة واالختصاص القضائي وتشكيلة وبنية المحاكم يجب أن ينظم قانونا. تأسيس ومجال

                                              
 (.2) 119دستور ليتوانيا، المادة   458
ضاة المحكمة الدستورية؛ رئيس القضاة، نائب رئيس القضاة وتسع قضاة ( من دستور جنوب أفريقيا عدد ق1) 167تحدد المادة   459

تترك عدد قضاة المحكمة العليا والقضاة اآلخرين ليتم تحديده من الهيئة التشريعية. دستور  171إلى  168آخرين. غير أن المواد 
( فترة الوالية للمحكمة الدستورية فقط. دستور 1) 113. بشكل مماثل، يحدد دستور ليتوانيا في مادته 171-167جنوب أفريقيا، المواد 

 (.1) 113ليتوانيا، المادة 
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 تعيين القضاة

( االختيار 2( االختيار التعاوني؛ )1يمكن أن تبين الدساتير كيفية اختيار القضاة. توجد ثالثة خيارات رئيسية: )
ل الجمع بين خيارين اثنين وثالثة ( االختيار البرلماني. تستعمل بعض الدو 3الرئاسي مع موافقة برلمانية؛ و)

. في أي واحد من الخيارات يمكن للمجلس القضائي أن يلعب دورا 460خيارات في اختيار قضاة مختلف المحاكم
 هاما في تعيين و/أو اعتماد القضاة.

 
 االختيار التعاوني:

ضاة لكل جهة اختيار، في االختيار التعاوني، يتم تحديد عدد القضاة دستوريا. يخصص الدستور عددا من الق
والتي قد تكون البرلمان أو الرئيس أو المجلس القضائي أو أي جمع بينهم. على سبيل المثال، في دستور البوسنة 
والهرسك، تختار غرفة ممثلي الفدرالية أربع قضاة، تختار جمعية جمهورية الصرب اثنان، ويختار رئيس المحكمة 

. ينص دستور تيمور الشرقية على قاضي واحد 461أعضاء من المحكمة العليا األوروبية لحقوق اإلنسان بقية ثالثة
يختاره البرلمان، وكل القضاة اآلخرين يختارهم مجلس يتكون من ممثلين من مكتب الرئيس، البرلمان والجهاز 

 .462القضائي
 اختيار الرئيس:

 . 463لتشريعية هذا االختيارفي معظم أنظمة االنتخاب الرئاسية، يختار الرئيس القضاة وتعتمد الهيئة ا
 

 االختيار البرلماني:
 في نماذج األنظمة البرلمانية، تختار النسبة العظمى من البرلمان القضاة.

 
 لغة عينة: تعيين القضاة

 : االختيار التعاوني0الخيار 
ويجب  تتكون المحكمة )العليا/الدستورية/األخرى( من )تسعة( قضاة. يجب أن يعين الرئيس )س( من القضاة،

أن تعين الجمعية )س( من القضاة ويختار مجلس القضاء )س( من القضاء بالمحكمة 
 )العليا/الدستورية/األخرى(.

                                              
من دستور جنوب أفريقيا عناصر كل واحدة من هذه الخيارات في عملية اختيار القضاة. دستور جنوب أفريقيا،  174تبين المادة   460

 . 74المادة 
 ()أ(.1)6دستور البوسنة والهرسك، المادة   461

 (.2) 125الشرقية، المادة دستور تيمور   462
 .117"يجب أن تتكون المحكمة العليا من تسعة أعضاء، يعينهم الرئيس وبتصديق من غرفة الشعب." دستور أفغانستان، المادة   463
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 : االختيار الرئاسي2الخيار 
يجب اختيار قضاة كل المحاكم من الرئيس وأن يتم اعتمادهم من )نصف/ثلثي( أعضاء البرلمان )و مجلس 

 القضاء(.
 

 برلماني: االختيار ال3الخيار 
 يجب اختيار قضاة كل المحاكم من )نصف/ثلثي( أعضاء البرلمان )ويتم اعتمادهم من مجلس القضاء(.

 
 المؤهالت والتنوع

. تتضمن دساتير أخرى أحكاما 464تصف معظم الدساتير مؤهالت القضاة من حيث التعليم واألخالق العالية
. يمكن أن تتضمن دساتير ما بعد النزاع أحكاما 465ياتخاصة بالتنوع في المحاكم في مجهود لشمل النساء واألقل

بخصوص دور القضاة الدوليين ضمن الهيئة القضائية، خاصة عندما تشترك األمم المتحدة في إدارة الدولة. هكذا 
أحكام قد تشمل مؤهالت القضاة الدوليين، ومتطلبات التدريب حول القوانين والنظام القانوني للدولة. باإلضافة إلى 

ك لوصف مؤهالت القضاة، يمكن أن تتضمن الدساتير حكما يحدد خصيصا معايير الفحص للسماح بخلق ذل
 .  466برنامج مكلف بفحص المرشحين

 
 لغة عينة: المؤهالت والتنوع

 

                                              
جراءات االختيار هي محددة قانونا." دستور   464 "يجب أن يكون القضاة فقط مواطنين من ذوي التعليم القانوني العالي. شروط وا 
(. "من أجل أن يكون الشخص قاضيا بالمحكمة الوطنية للعدل، باإلضافة إلى متطلبات اللياقة المنصوص 5) 136انيا، المادة ألب

. أن يملك درجة جامعية في 2. أن يكون مواطن إكوادوري وحائز على الحقوق السياسية. 1عليها قانونا، يتطلب الوفاء بما يلي: 
. أن يكون قد مارس باستقامة مهنة محامي، قاضي أو مدرس جامعي في القانون، لفترة ال تقل 3بالد. القانون معترف بها قانونا في ال

 . 183عن عشر سنوات." دستور اإلكوادور، المادة 
. امرأة أو رجل مؤهلين بشكل مالئم يكونان شخصا مناسبا يمكن تعيينه كمسئول قضائي. أي شخص يزمع تعيينه في المحكمة 1"  465

. الحاجة إلى أن تعكس الهيئة القضائية بشكل واسع التشكيل العرقي والجنسي 2ة يجب أن يكون أيضا مواطن جنوب أفريقي. الدستوري
 .174لجنوب أفريقيا يجب أخذه بعين االعتبار عند تعيين المسئولين القضائيين." دستور جنوب أفريقيا، المادة 

جراءات الفحص  "خالل سنة واحدة من تاريخ سريان المفعول، يجب  466 أن يقوم البرلمان بسن تشريع ....... يحدد آليات وا 
 . 23، 5.....مناسبة كل القضاة الذين كانوا يشغلون منصبهم بتاريخ سريان المفعول...." دستور كينيا، الملحق السادس، الجزء 
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يجب أن يكون قضاة كل المحاكم مستقلين ونزيهين. يجب أن يكونوا رجال قضاء مميزين بأخالق عالية، 
 ي ذلك تعليم قانوني عالي. يجب أن تعكس العضوية بالهيئة القضائية تنوع الشعب.بمؤهالت مالئمة، بما ف

 
 القضاة الدوليين:

يجب أن تنطبق نفس متطلبات االنضباط والمسئولية على القضاة الدوليين مثل التي تنطبق على أي عضو 
 آخر من الهيئة القضائية )للدولة(.

 
 تتبع نفس معايير عملية اختيار وعزل القضاة الوطنيين. عملية تعيين وعزل القضاة الدوليين يجب أن

 
 يجب أن يتلقى القضاة الدوليين تدريبا حول النظام القانوني )للدولة( قبل تحمل تعييناتهم.

 
 مدة الوالية والعزل

 عادة ما تحدد الدساتير مدة والية القضاة. قد يشغل قاضي منصبه مدى الحياة، أو لعدد محدد من السنوات، أو
. يمكن أن تتضمن الدساتير أيضا أحكاما إلقالة قاضي، عادة 467إلى غاية حد أقصى من العمر للخدمة بالمحكمة

. يمكن أن تحدد الدساتير أيضا ما هو الفرع الحكومي )تنفيذي، 468بسبب جرائم الفساد األخالقي / جرائم عليا
 .469تشريعي أو كليهما( له صالحية إقالة قاضي

 
 الية واإلقالةلغة عينة: فترة الو 
 

يجب تعيين قضاة المحكمة العليا لفترة )س( سنة ويجوز إعادة تعيينهم في منصبهم. فترات الوالية لقضاة 
 المحاكم األخرى يجب تحديدها قانونا.

 
قالة القضاة )حسبما هو منصوص عليه قانونا(.  يجب أن يكون للمجلس القضائي المسئولية على انضباط وا 

                                              
. في 139اية إقالته. دستور ألبانيا، المادة ، أو إلى غ65في ألبانيا، يظل قاضي المحكمة العليا بالمحكمة إلى غاية بلوغه سن   467

. دستور 71سنة غير قابلة للتجديد، ولكن عليه أن يتقاعد عند سن  12جنوب أفريقيا، يتم تعيين قاضي المحكمة الدستورية لفترة 
ون. دستور سلوفينيا، . في سلوفينيا، منصب القاضي هو دائم، مع سن تقاعد واإلقالة حسبما يحدده القان176جنوب أفريقيا، المادة 

 . 129المادة 
 .135"يجوز إقالة القضاة ......نتيجة سوء تصرف جسيم، عدم الكفاءة وعدم القدرة..." دستور جنوب السودان، المادة   468
ب من دستور جنوب أفريقيا هكذا صالحية إلى لجنة الخدمة القضائية، الجمعية الوطنية، والرئيس. دستور جنو  177تمنح المادة   469

 .177أفريقيا، المادة 
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أو تعليقهم أو تحويلهم أو إحالتهم للتقاعد فقط وفقا لألسس وطبقا للضمانات المنصوص  تجوز إقالة القضاة

 عليها قانونا.
 

يجب عزل قاضي من مهامه فقط إذا كان متهما بجريمة تجعله غير جدير بأداء مهامه، )أو( إذا أصبح غير 
 قادر بشكل دائم على أداء مهامه، )أو ألي سبب آخر منصوص عليه قانونا(.
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 : االلتزامات القانونية الدولية0الفصل 
 

عادة ما تتضمن الدساتير أحكام تدمج االلتزامات القانونية الدولية في القانون المحلي أو تشرح العالقة بين 
. يتم التفاوض على 470االثنين. هناك مصدرين أساسيين اثنين للقانون الدولي: المعاهدات والقانون الدولي العرفي

ن الدول. يمكن للدول أن تصادق على معاهدات ثنائية، اتفاقيات دولية بين دولتين، ومعاهدات المعاهدات بي
متعددة األطراف، واتفاقات موقعة من العديد من البلدان عبر العالم. على خالف ذلك، يتطور القانون الدولي 

تدمج الدساتير القانون الدولي . 471العرفي عضويا عبر الزمن ويوصف "كدليل للممارسة العامة المقبولة كقانون."
( مزيج بين 3( ثنائي؛ أو )2( وحدوي؛ )1أو تشرح العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي بثالثة طرق: )

 الطريقتين.
 

 دمج القانون الدولي في الدستور
 

 الطريقة الوحدوية
لقانون المحلي من دون الحاجة إلى يدمج الدستور الوحدوي أوتوماتيكيا أي معاهدة أو قانون دولي عرفي في ا

. تدمج العديد من الدساتير المعاهدات واالتفاقيات الدولية مباشرة في القانون المحلي، 472تصديق الهيئة التشريعية
. تحدد البعض من الدساتير على أن يعض االتفاقيات الدولية 473بينما تشير القليل منها إلى القانون الدولي العرفي

 .474لها قوة القانون

                                              
-http://www.icj(، متوفر في 1945( )ب( )1) 38المحكمة الدولية للعدل، المادة قانون   470

cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0. 
 (.1945( )ب(، )1) 38المحكمة الدولية للعدل، المادة قانون   471

الدولي يجب أن تشكل جزءا من قانون كينيا. أي معاهدة أو اتفاقية مصادق عليها  ينص الدستور الكيني أن "القواعد العامة للقانون  472
 (6)-(5)2من كينيا يجب أن تشكل جزءا من قانون كينيا وفقا لهذا الدستور." دستور كينيا، المادتين 

كل صحيح وعندما يتم نشرها ( من دستور إسبانيا على أن "المعاهدات الدولية المبرمة بش1)96على سبيل المثال، تنص المادة   473
رسميا في إسبانيا يجب أن تشكل جزءا من النظام القانوني الداخلي. وال يتم إلغاء أو تعديل أو تعليق أحكامها بالطريقة المنصوص 

 (.1) 96عليها في المعاهدات بحد ذاتها وطبقا لمعايير القانون الدولي." دستور إسبانيا، المادة 
من دستور إسبانيا إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية األخرى، بالرغم من عدم ( 2) 11تحيل المادة   474

تسميتها. دول أخرى مثل السنغال، تحيل مباشرة إلى االتفاقيات الدولية في التمهيد: "تؤكد على االمتثال بتصريح حقوق اإلنسان لسنة 
ة من األمم المتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية، بشكل خاص اإلعالن العالمي لحقوق باإلضافة إلى الوثائق الدولية المعتمد 1789

، اتفاقية حقوق 1979ديسمبر  18، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 1948ديسمبر  11اإلنسان المؤرخ 
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 لغة عينة: الطريقة الوحدوية

 
يجب أن تكون المعاهدات المبرمة، والمتوافقة مع الدستور، جزءا من النظام القانوني 
)الداخلي/الفدرالي/الوطني/المحلي(. ال يجوز إلغاء أحكام المعاهدة إال بالطريقة المتوافقة مع المعاهدة بحد 

 ذاتها أو مع القواعد العامة للقانون الدولي.
 

 يجب أن تشكل القواعد العامة للقانون الدولي جزءا من النظام القانوني )الداخلي/الفدرالي/الوطني/المحلي(.
 

كل االتفاقيات الدولية المبرمة من )الدولة/ لقب آخر( قبل التصديق على الدستور هي ملزمة )للدولة / اللقب 
 اآلخر( عندما يسري مفعول هذا الدستور.

 
عرفي هو قابل للتنفيذ في المحاكم إال إذا كان غير متوافق مع الدستور أو قانون )فرع القانون الدولي ال

 الحكومة المسئول على إصدار القانون(.
 

يجب على الدولة أن تراعي ميثاق األمم المتحدة، االتفاقيات بين الدول، باإلضافة إلى المعاهدات الدولية التي 
 لحقوق اإلنسان. انضمت إليها الدولة، واإلعالن العالمي

 
 الطريقة الثنائية:

يتطلب الدستور الثنائي من الهيئة التشريعية تمرير تشريع لدمج التزامات المعاهدات أو القانون الدولي العرفي في 
القانون المحلي. تنظر الدساتير الثنائية إلى القانون الدولي على أنه منفصل عن القانون المحلي، وكنتيجة لذلك 

ن الدولي جزء من القانون المحلي فقط من خالل موافقة خاصة من الدولة، يعبر عنها نمطيا من يصبح القانو 
 . 475خالل تطبيق تشريع

 
 

                                                                                                                                             
." دستور إسبانيا، المادة 1981يونيو  27لشعوب المؤرخ ، والميثاق األفريقي حول حقوق اإلنسان وا1989نوفمبر  21الطفل المؤرخة 

11 (2 .) 
على سبيل المثال، ينص دستور الجزائر على أنه بالنسبة لحالة "اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم، التحالف والوحدة، والمعاهدات   475

ا في ميزانية الدولة،" يجب أن يتلقى الرئيس  المتعلقة بحدود الدولة باإلضافة إلى المعاهدات المتضمنة نفقات غير منصوص عليه
 .131، 97"موافقة من كل غرفة من البرلمان"، قبل أن يتم التصديق. دستور الجزائر، المادتين 
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 لغة عينة: الطريقة الثنائية 
يمكن أن يسري مفعول المعاهدات، المواثيق أو االتفاقيات الدولية فقط بعد التصديق عليها أو اعتمادها من 

 القانون.
 

برمة من )الفرع التنفيذي/الزعيم( باسم الدولة يجب أن تعتمد من )الفرع التشريعي(، ويجب أن المعاهدات الم
 يسري مفعولها فقط طبقا لقرار )الفرع التشريعي(.

 
االتفاقيات أو المعاهدات المتعلقة بالهدنة، السلم، التحالفات، حدود الدولة، أو النفقات غير المنصوص عليها 

المصادقة عليها من )الهيئة التنفيذية( فقط بعد الحصول على موافقة صريحة من )الفرع  في ميزانية الدولة تتم
 التشريعي(.

 
 الطريقة الهجينة:

ال يتطلب أن تكون الدساتير وحدوية بالكامل أو ثنائية بالكامل. يجوز للدولة أن تستعمل طريقة هجينة وتغير دمج 
. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الدولة وحدوية فيما يتعلق 476يالقانون الدولي على حسب نوع االلتزام القانون

بقانون المعاهدات )أي عندما يتم التوقيع والمصادقة على معاهدة، تصبح أوتوماتيكيا قانونا محليا(، ولكن تكون 
م القانوني ثنائية فيما يتعلق بالقانون الدولي العرفي )أي فقط المعايير العرفية التي تم تأكيد دمجها في النظا

 . 477المحلي تلزم مواطني الدولة كمسألة قانون محلي(، أو العكس
 

                                              
، والذي يضع المعاهدات الدولية فوق الدستور، ويشرح 1983الثنائي هي دستور هولندا لسنة -حالة من النظام المختلط الوحدوي  476

قوانين المحلية التي تتعارض مع القانون الدولي هي الغية. إال أن الدستور الهولندي ال يعطي نفس الحالة إلى القانون بوضوح أو ال
. بشكل مماثل، في فرنسا للمعاهدات وضعية أعلى من التشريع الموالي، إال أن الدستور 94الدولي العرفي. دستور هولندا، المادة 
من القانون  25. على العكس من ذلك تؤكد المادة 55دولي العرفي. دستور فرنسا، المادة الفرنسي صامت بخصوص القانون ال

األساسي األلماني أن القانون الدولي العرفي هو أعلى من القوانين المحلية، إال أن المعاهدات هي في مرتبة متساوية مع القوانين 
من الدستور  25لمفعول. دستور جمهورية ألمانيا االتحادية. تنص المادة المحلية، وفقا لقاعدة األحدث زمنيا التي تحدد من هو ساري ا

الروسي أن أي قانون دولي متفق عليه من خالل المعاهدات أو الوثائق الدولية األخرى سيتم تطبيقه في المحاكم الروسية على القانون 
 (.4) 15المحلي. دستور روسيا، المادة 

اني هو وحدوي فيما يتعلق بالقانون الدولي العرفي، ولكن ثنائي فيما يتعلق بالمعاهدات. طبقا على سبيل المثال، الدستور األلم  477
"القواعد العامة للقانون الدولي العام تشكل جزءا ال يتجزأ من القانون الفدرالي". إال أنه فيما يتعلق بقانون المعاهدة، تنص  25للمادة 
العالقات السياسية للفدرالية أو تتعلق بمسائل التشريع الفدرالي تتطلب الموافقة أو  على ما يلي "المعاهدات التي تنظم 59المادة 

المشاركة، في شكل تشريع، للجهات المسئولة والمختصة في أي حالة خاصة لهكذا تشريع فدرالي." دستور جمهورية ألمانيا االتحادية، 
 . 59، 25المادتين 
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 تنظيم العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي
عادة ما تشرح الدساتير أو تنظم أيضا العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي. يمكن أن تعطي األحكام 

، أو تنشئ مساواة بين االلتزامات القانونية الدولية 478على القانون المحلي الدستورية األسبقية إلى القانون الدولي
. يمكن أن تتطلب الدساتير أيضا أن تفسر المحاكم الدستور أو القانون المحلي طبقا للقانون 479والقانون المحلي

حلي، ولكن تجعل . كبديل لذلك يمكن أن تعطي الدساتير األسبقية إلى القانون الدولي على القانون الم480الدولي
 . 481األحكام الدستورية أسمى من القانون الدولي

 
 لغة عينة: العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي

 
ينطبق القانون الدولي العرفي في المحاكم إال إذا كان غير متوافق مع الدستور أو قانون )فرع الحكومة 

 المسئول على إصدار القانون(.

                                              
العالقة واألسبقية لالتفاقات الدولية والقانون المحلي: "االتفاقيات الدولية السارية المفعول  ( من الدستور التركي5) 91تشرح المادة   478

بشكل صحيح تحمل قوة القانون. ال يجوز رفع أي استئناف أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذه االتفاقيات، على أساس أنها غير 
ولية في مجال الحقوق األساسية والحريات السارية المفعول بشكل صحيح والقوانين دستورية. في حالة وجود تضارب بين االتفاقيات الد

(. 5) 91المحلية بسبب اختالفات في أحكام حول نفس المسألة، يجب أن تسود أحكام االتفاقيات الدولية." الدستور التركي، المادة 
دات أو االتفاقيات بشكل قانوني، تكون "لها سلطة أعلى من من دستور السنغال أنه عندما يتم التصديق ونشر المعاه 98تنص المادة 

 . 98سلة القوانين، خضوعا بالنسبة لكل معاهدة واتفاقية، أو تطبيقها من الطرف اآلخر." دستور السنغال، المادة 
مصادق عليها في جريدة  ( بعد إصدار اتفاقية دولية1من دستور بولندا اإلطار العملي لتنظيم نزاع القوانين: ") 91تشرح المادة   479

قوانين جمهورية بولندا، يجب أن تشكل االتفاقية جزءا من النظام القانوني المحلي ويجب تطبيقها بشكل مباشر، إال إذا كان تطبيقها 
 ( اتفاقية دولية مصادق عليها قبل موافقة مسبقة ممنوحة من القانون يجب أن تكون لها األسبقية على2يتوقف على سن تشريع. )

( إذا نص اتفاق مصادق عليه من جمهورية بولندا على تأسيس 3القوانين في حالة عدم التمكن من التوفيق مع أحكام هكذا قوانين. )
منظمة دولية فإن القوانين المؤسسة به يجب أن تطبق بشكل مباشر وأن تكون لها األسبقية في حالة نزاع قوانين." دستور بولندا، المادة 

91    . 
، ينص دستور جنوب أفريقيا أن "عند تفسير أي تشريع، يجب أن تفضل كل محكمة أي تفسير معقول للتشريع 233المادة في   480

 .233يكون متوافقا مع القانون الدولي على أي تفسير بديل ال يكون متوافقا مع القانون الدولي." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
الدستور الجزائري: "المعاهدات المصادق عليها من رئيس الجمهورية طبقا للشروط  من 132على سبيل المثال، في المادة   481

تبت المحكمة الدستورية "في دستورية المعاهدات  165المنصوص عليها من الدستور هي أسمى من القانون." ولكن وفقا للمادة 
، ألي "معاهدة، ...اتفاقية أو 168ر،" ووفقا للمادة والقوانين والتشريعات، سواء من خالل رأي إذا لم تكن منفذة، أو من خالل قرا

ى معاهدة ال تكون دستورية، ال يمكن المصادقة عليها". بالتالي للقانون الدستوري أسبقية على القانون الدولي، والذي بدوره له أسبقية عل
( على أن 3) 139السويسري في المادة . بشكل مماثل، ينص الدستور 168، 165، 132القانون المحلي. الدستور الجزائري، المواد 

 "إذا كانت مبادرة دولة تخرق .....القواعد اإللزامية للقانون الدولي، يصرح البرلمان الفدرالي أنها غير قانونية، بالكامل أو جزئيا."
 (.  3) 139دستور سويسرا، المادة 
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ق الصحيحة المصادق عليها طبقا )للدستور/القانون( والقانون الدولي العرفي لها سلطة المعاهدات والمواثي

 )أسمى/مساوية( مع سلطة القوانين المحلية.
 

 أي معاهدة أو اتفاقية أو ميثاق دولي يتعارض مع الدستور ال تجوز المصادقة عليها وال يسري مفعولها.
 

 انون، دولي أو محلي، يتعارض مع الدستور هو غير قانوني.الدستور هو القانون األسمى في البالد؛ أي ق
 

عند تفسير أي تشريع، يجب على كل محكمة أن تعطي األفضلية ألي تفسير معقول للتشريع يكون متوافقا مع 
 القانون الدولي على أي تفسير بديل ال يكون متوافقا مع القانون الدولي.
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 : بناء نظام انتخابي7الفصل 
 

م انتخابي شفاف يشجع مشاركة الناخب هو عنصر هام لدساتير ما بعد النزاع. تتطرق الدساتير إلى إنشاء نظا
النظم االنتخابية بطرق مختلفة. تصف بعض الدساتير النظام االنتخابي في فصل خاص أو مادة خاصة. 

لتشريعية. يمكن أن وتتضمن أخرى النظم االنتخابية في فصول أو مواد بخصوص انتخابات الفروع التنفيذية وا
( آليات 3( طريقة تقسيم الدوائر االنتخابية؛ )2( نوع النظام االنتخابي؛ )1تنص دساتير ما بعد النزاع على: )

( دور 6( منح الحقوق المدنية للناخب؛ و)5( إجراء انتخابات الفرعين التشريعي والتنفيذي؛ )4األقليات والنساء؛ )
 تخابي، وقانون األحزاب السياسية.اللجنة االنتخابية، القانون االن

 
 نوع النظام االنتخابي:

يجوز للدول أن تختار من بضع نظم انتخابية مختلفة عند صياغة الدستور. أهم ثالثة نظم للدول ما بعد النزاع 
. تستعمل بعض الدول أكثر من نظام واحد النتخاب أعضاء الهيئة التشريعية 482هي األكثرية واألغلبية والنسبية

 .483لجمع بين النظم النسبية واألغلبية أو األكثريةبا
 

 نظام األكثرية
. يدعى هذا 484تحت نظام األكثرية، يفوز المرشح الحائز على أكثر األصوات، بغض النظر عن عدد األصوات

النظام في العادة "الفوز لألكثر أصواتا" ألنه يتطلب األمر اقتراعا واحدا فقط لمرشح حتى ينتخب على مرشح 
. يستعمل نظام التعددية غالبا في نظم المقاطعة المفردة، ولكن يجوز استعماله في نظم المقاطعات المتعددة آخر

 أيضا.
 
 

                                              
 (.1997) 297مجلة العلوم السياسية الدولية  18والمختلطة، بيبا نوريس، اختيار النظم االنتخابية: النظم النسبية، األغلبية   482
ة ينص القانون االنتخابي الروسي أن نصف الدوما للدولة يجب انتخابه بدوائر انتخابية أحادية المقعد. يتم انتخاب النصف اآلخر في الدائر   483

المعينين من األحزاب السياسية أو الكتل االنتخابية. القانون الفدرالي رقم االنتخابية الفدرالية تناسبيا مع عدد األصوات للقوائم الفدرالية للمرشحين 
175-FZ (، متوفر في 2112)روسيا،  3، المادةhttp://legislationline.org/documents/action/popup/id/3952 

ري، يتم انتخاب الشخص الحائز على من الدستور السلوفيني أنه في االنتخابات العامة المباشرة باالقتراع الس 113تنص المادة   484
. "الشخص المنتخب من بين المرشحين لالنتخاب في كل 113أعلى عدد من األصوات الصحيحة كرئيس. دستور سلوفينيا، المادة 

 )ب(. 72دائرة انتخابية يجب أن يكون الشخص الحائز على أكبر عدد من األصوات في اقتراع سري. دستور المالديف، المادة 
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 لغة عينة: نظام األكثرية 

 
يجب انتخاب )الرئيس / الممثل( عن طريق اقتراع سري. حتى يتم انتخابه في المنصب، يجب أن يحوز 

 حيحة.المرشح على أعلى عدد من األصوات الص
 

المرشح الذي يحوز على أكثرية األصوات، من غير األصوات غير المعبر عنها أو الملغاة، يجب اعتباره 
 منتخبا.

 
 نظام األغلبية:

بالمائة زائد  51وفقا لنظام األغلبية، المرشح الذي يحوز على أغلبية مطلقة من األصوات هو الفائز باالنتخاب )
ألكثرية في أنه يتطلب من الفائز أن يحصل على أغلبية واضحة من صوت واحد(. يختلف هذا عن نظام ا

األصوات بدال من أعلى عدد من األصوات. بما أنه يتطلب من المرشحين كسب أعلى نسبة من األصوات للفوز، 
 .  485عادة ما تتطلب أكثر من جولة واحدة من التصويت

 
 لغة عينة: نظام األغلبية

 
 ف األصوات المدلى بها بشكل صحيح يجب انتخابه )كرئيس/ممثل(.المرشح الحاصل على أكثر من نص

 

                                              
من الدستور البرتغالي على إجراء جولتين من التصويت، إذا لم يحصل أي مرشح في الجولة األولى على أكثر  126ص المادة تن  485

. في السودان، المرشح الذي يحصل على أغلبية 126من نصل األصوات المدلى بها بشكل صحيح.  دستور البرتغال، المادة 
ي مرشح للرئاسة على األغلبية أو النصف من األصوات يتم إجراء دور ثاني من األصوات يصبح رئيسا. إال أنه إذا لم يحصل أ

التصويت بين المرشحين الحاصلين على أكثر األصوات في الجولة األولى. المرشح الحائز على أغلبية األصوات في الجولة الثانية 
ي أن "يجب انتخاب الرئيس الحائز على أكثر من . بشكل مماثل، ينص الدستور األفغان38يصبح الرئيس. دستور السودان، المادة 

خمسين بالمائة من األصوات المدلى بها من الناخبين من خالل اقتراع حر، عام، سري ومباشر....إذا لم يحصل أي من المرشحين 
ريخ اإلعالن على في الجولة األولى على أكثر من خمسين بالمائة من األصوات، يجب إجراء جولة ثانية خالل أسبوعين اثنين من تا

نتائج االنتخاب، وفي هذه الجولة، يشارك فقط المرشحين الحائزين على أعلى عدد من األصوات في الجولة األولى." دستور 
 .61أفغانستان، المادة 
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ه النسبة من األصوات، يجب إجراء اقتراع ثاني. في االقتراع الثاني، ذأي من المرشحين على هإذا لم يحصل 
يبقى في سباق االنتخاب فقط المرشحين االثنين الحائزين على أكثر األصوات في االقتراع األول وغير 

 .المنسحبين
 

 المرشح بأغلبية األصوات في الجولة الثانية من االنتخابات يجب أن يصبح )الرئيس/الممثل(.
 

 التمثيل النسبي:
يتضمن التمثيل النسبي تمثيل كل األحزاب في الهيئة التشريعية بالتناسب مع عدد األصوات التي تحصلوا عليها. 

النسبي، يصوت األفراد على حزب أو قائمة مرشحين  على خالف نظامي األكثرية واألغلبية، تحت نظام التمثيل
. يجوز للدول إما أن تختار قائمة حزب مقفلة، أين يصوت المواطنون على حزب خاص بدال 486من حزب واحد

. عدد األصوات الذي 488، أو قائمة حزب مفتوحة أين يصوت المواطنون على مرشح خاص487من مرشح خاص
النظام مقاطعات متعددة األعضاء. الغرض  هذاالتي يفوز بها. يتطلب يفوز به حزب/مرشح يحدد عدد المقاعد 

 من نظم التمثيل النسبي هو ضمان التمثيل العادل للناخبين ومختلف المجموعات.
 

 لغة عينة: التمثيل النسب
 

 يجب إجراء انتخابات الجمعية التشريعية باستعمال النظام النسبي الوطني. 
قليم.تتكون الجمعية التشريعية من   ممثلي الشعب، المنتخبين وفقا للنظام النسبي، في كل مقاطعة، منطقة وا 

 
 تقسيم الدوائر االنتخابية:

تقسيم الدوائر االنتخابية هو عامل مهم في وظيفة االنتخابات ألنه يحدد كيف تصوت مختلف مناطق الدولة 
ما إذا كان النظام االنتخابي للدولة هو وكيف يتم تمثيل المقيمين في تلك المناطق. تحدد الدساتير بشكل عام 

نظام مقاطعات مفردة أو متعددة األعضاء. في النظام مفرد األعضاء، تنتخب كل مقاطعة انتخابية ممثال واحدا. 
في النظام متعدد األعضاء تنتخب الدوائر االنتخابية ممثلين متعددين. البلدات التي تستخدم النظم االنتخابية 

، عادة ما تستعمل النظم خالف ذلكغلبية عادة ما تنشئ مقاطعات انتخابية مفردة األعضاء. على باألكثرية أو األ

                                              
الفدرالية." دستور  يتم تشكيل غرفة الممثلين من ممثلي الشعب، المنتخبين وفقا للنظام النسبي في كل والية، في كل إقليم وفي المقاطعة  486

 .45البرازيل، المادة 
سبانيا وألمانيا قوائم الحزب المقفلة.  487  تستعمل جنوب أفريقيا والبرتغال وا 
يطاليا والسويد قوائم الحزب المفتوحة.   488  تستعمل فنلندا والنرويج وهولندا وا 
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عادة ما يتم تحديد اإلجراءات االنتخابية وفقا للقانون  .489االنتخابية النسبية المقاطعات متعددة األعضاء
 .490االنتخابي، وليس الدستور

 
دوائر االنتخابية. يمكن للدول إما أن تستعمل الحدود الموجودة عادة ما تأخذ الدول بعين االعتبار كيفية رسم ال

لألقاليم أو المناطق أو ترسم حدودا جديدة. في رسم حدود جديدة، عادة ما تأخذ الدول بعين االعتبار عوامل مثل 
 السكان والجغرافيا والتاريخ والعرق والدين. 

 
 نظام الدوائر أحادية العضو
لعضو، يتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر االنتخابية أين يصوت الناخبون على عضو في نظام الدوائر أحادية ا

 واحد للعمل في الهيئة التشريعية. تمثل كل دائرة من طرف عضو واحد.
 

البلدان التي تستعمل نظام األغلبية قد تتطلب عدة جوالت من االنتخابات. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية 
ة األولى، فإن المرشحين الحائزين على أكثر األصوات هما الذين يشاركان في الجولة الثانية. واضحة في الجول

 . 491يصبح الفائز في الجولة الثانية ممثال للدائرة
 

 لغة عينة: نظام الدائرة أحادية العضو
 

 يجب انتخاب ممثل )واحد( من الدائرة لتمثيل الشعب.
 

بالمائة وائد واحد(، يشارك أول مرشحين اثنين  51فائز بأغلبية واضحة ) إذا لم يكن هناكخيار لنظام األغلبية: 
 من الجولة األولى في الجولة الثانية للتصويت من أجل تحديد ممثل الدائرة.

 

                                              
قانونا، ويتم تصميمها، إما كمقاطعات انتخابية متعددة أو من دستور البرتغال أن الدوائر االنتخابية يتم تحديدها  149تنص المادة   489

أحادية، بما يضمن التمثيل النسبي. تنص على أن عدد الناخبين المسجلين في دائرة انتخابية يحدد عدد النواب المخصصين في كل 
 .152، 145تغال، المادتين أن النواب يمثلون كامل البلد، وليس مقاطعتهم االنتخابية. دستور البر  152منطقة. تنص المادة 

يران والمالديف وأفغانستان الكثير من اإلجراءات االنتخابية إلى القانون.  490  على سبيل المثال، تترك دساتير العراق وا 
فرنسا وبعض المستعمرات الفرنسية السابقة تستعمل نظام المقاطعة أحادية العضو من جولتين. أول مرشحين في الترتيب في   491

ألولى من االنتخابات يشاركان في الجولة الثانية من اجل تحديد من ينتخب من المقاطعة. انظر جوي لدي. باركان، بول الجولة ا
(، متوفر في 2111دانشام، وجيرار راشتن، تصميم أفضل نظم انتخابية، األشكال البديلة للنظم االنتخابية )

http://www.uiowa.edu/~electdis/Alternative.htm 
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 نظام الدائرة متعددة األعضاء

لناخبون على عدد في نظام الدائرة متعددة األعضاء، يتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر االنتخابية أين يصوت ا
 . لكل دائرة عدد محدد من الممثلين، عادة ما يحدده القانون االنتخابي.492من الممثلين للدائرة

 
 لغة عينة: نظام الدائرة متعددة األعضاء

 
 يجب تخصيص المقاعد بين الدوائر االنتخابية على أساس عدد السكان لكل دائرة، طبقا للقانون االنتخابي.

 
الجمعية التشريعية من قبل الشعب من الدوائر االنتخابية للدولة متعددة األعضاء،  يجب انتخاب أعضاء

 الممثلة لمختلف مقاطعات الدولة.
 
 

 التمثيل النسبي:
يجب انتخاب النواب من الدوائر االنتخابية، ويجب أن يحدد القانون حدود هذه الدوائر، والذي قد ينص أيضا على 

 جل ضمان نظام التمثيل النسبي.وجود الدوائر االنتخابية من أ
 

عدد النواب المخصصين لكل دائرة انتخابية يجب أن يكون تناسبيا مع عدد الناخبين المسجلين في السجل 
 االنتخابي لهذه الدائرة االنتخابية.

 
 

 آليات األقليات:
التخصيص جانبا أو  لضمان تمثيل األقليات، تدرج بعض بلدان ما بعد النزاع في دساتيرها آليات مثل متطلبات
. تنص المتطلبات 493متطلبات حزبية خاصة. التخصيص جانبا هي مقاعد مخصصة ألقليات عرقية أو دينية

 الحزبية أن كل األحزاب السياسية يتطلب منها أن تتضمن مرشحين من مختلف المجموعات العرقية أو الدينية.
                                              

. عندما 2. عضوين اثنين ألول خمسة آالف مقيم مسجل لكل قسم إداري أو عضوين اثنين لألقسام اإلدارية بأقل من خمسة آالف مقيم؛ و 1"  492
يتجاوز عدد المقيمين المسجلين في قسم إداري خمسة آالف مقيم، عضو إضافي واحد لكل مجموعة من خمسة آالف مقيم الزائدة عن الخمسة 

 .71ستور المالديف، المادة آلالف األولى." د
يخصص الدستور السلوفيني مقعدين اثنين في الجمعية الوطنية، واحد لنائب من الجالية من جنسية إيطالية واآلخر لنائب من   493

ئر . ينص دستور أفغانستان أيضا على التمثيل العام والعادل لكل الدوا84-83الجالية من جنسية مجرية. دستور سلوفينيا، المادتين 
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 لغة عينة: آليات األقليات

 
 د من األقليات الوطنية والدينية للدولة.)س( شخص يجب أن يكونوا أفرا

يجب تخصيص )س( من المقاعد في الجمعية الوطنية لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد 
 المخصص لكل أقلية سيعكس نسبة تمثيلها في المجتمع.

 
 آليات النساء:

كومة يمكن أن تدرج في دساتيرها متطلبات بلدان ما بعد النزاع ذات التمثيل المنخفض التاريخي للنساء في الح
 . 494التخصيص جانبا أو متطلبات حزبية خاصة للنساء

 
 لغة عينة: آليات النساء

 
 )س( نسبة مئوية من كل قائمة وطنية يجب أن تكون من مرشحين نساء.

 يجب تخصيص )س( مقعد للنساء في الجمعية الوطنية.
 

 إجراء انتخاب الهيئة التشريعية:
تتضمن دساتير ما بعد النزاع إجراءات تبين كيفية انتخاب الفرع التشريعي للدولة. هكذا أحكام عادة ما عادة ما 
( اإلطار الزمني لسريان مفعول 4( تكرار االنتخابات؛ و)3( طرق االقتراع؛ )2( متطلبات االقتراع؛ )1تحدد: )

تتمثل في الهيئة التشريعية أحادية الغرفة أو ثنائية سلطات للممثلين المنتخبين الجدد. أكثر النظم التشريعية اختيارا 
 الغرفة.

                                                                                                                                             
االنتخابية للبلد. وينص أن "الثلث المتبقي لألعضاء يجب تعيينه من قبل الرئيس، لفترة والية مدتها خمس سنوات، من بين خبراء 
وشخصيات ذات خبرة، بمن فيهم عضوين اثنين من بين الضعاف والمعاقين، باإلضافة إلى اثنين من البدو الرحل." دستور أفغانستان، 

 . 84-83المادتين 
يجب أن يهدف قانون االنتخابات إلى تحقيق نسبة مئوية من التمثيل النسائي ال تقل عن ربع أعضاء مجلس الممثلين." دستور   494

(. فيما يتعلق بغرفة الشعب، ينص دستور أفغانستان أن "على قانون االنتخابات أن يعتمد إجراءات لتحقيق، من 4) 49العراق، المادة 
تمثيل عام وعادل لكل سكان البالد، وتناسبيا مع سكان كل إقليم، وفي المتوسط يجب انتخاب على األقل خالل النظام االنتخابي، ل

امرأتين من بين األعضاء المنتخبين في غرفة الشعب من كل إقليم". فيما يتعلق بغرف الشيوخ ينص الدستور على ما يلي: "يجب على 
بين النساء. الشخص المختار كعضو في غرفة الشيوخ يجب أن يفقد عضويته في  الرئيس تعيين خمسين بالمائة من هؤالء األفراد من

 . 84-83المجلس ذو العالقة، ويجب تعيين شخص آخر طبقا ألحكام القانون." دستور أفغانستان، المادتين 
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 الهيئة التشريعية أحادية الغرفة:

في الدول ذات الهيئة التشريعية أحادية الغرفة، ينتخب المصوتون على أعضاء الهيئة التشريعية في غرفة 
 . يمكن أن يمثل المشرعون مصالح منطقة خاصة أو مصالح كامل الدولة.495برلمان

 
 لغة عينة: الهيئة التشريعية أحادية الغرفة

 
 : دائرة انتخابية مفردة0الخيار 

سيصوت المواطنون على مرشحين من اختيارهم. المرشحين الذين يحوزون على )أكثرية/أغلبية( األصوات 
 سيتم منحهم المقاعد.

 
 : نسبي متعدد الدوائر2الخيار 

م، وتمنح كل قائمة مقاعد تناسبيا مع حصة القائمة في سيصوت المواطنون على قائمة وطنية من اختياره
 التصويت الوطني.

 
يجب أن تتلقى القوائم الوطنية وقوائم الدولة ما ال يقل عن )س( نسبة مئوية من األصوات حتى تمنح خيار: 

 مقاعد في الجمعية الوطنية.
 

 الهيئة التشريعية ثنائية الغرفة
ائية الغرفة، عادة ما يمثل أعضاء الغرفة األولى مصالح كامل الدولة، بينما في البلدان ذات الهيئة التشريعية ثن

. معظم 496يمثل أعضاء الغرفة الثانية مصالح المناطق أو األقاليم أو الوحدات الفرعية السياسية األخرى للدولة
ف من التصرف الدول بهيئات تشريعية ثنائية الغرفة تتطلب كلتا الغرفتين العتماد تشريع، بما يمكن كل غر 

 كمراجعة للغرفة األخرى.
 

                                              
شعب(، وباكستان )مجلس على سبيل المثال، قطر )المجلس االستشاري(، إيران )المجلس االستشاري اإلسالمي(، سوريا )مجلس ال  495

 الشورى أو البرلمان(.
على سبيل المثال، العراق )مجلس الممثلين والمجلس الفدرالي(، أفغانستان )غرفة الشعب وغرفة الشيوخ(، الجزائر )المجلس   496

 (.2112الشعبي الوطني ومجلس األمة(، وتونس )غرفة النواب وغرفة المستشارين( )طبقا لمراجعة سنة 
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في بعض البلدات ثنائية الغرفة، مثل أستراليا وسويسرا والواليات المتحدة، يختار السكان كلتا غرفتي الهيئة 
التشريعية. في بلدان كثيرة أخرى، مثل البوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا، يختار السكان فقط الغرفة األولى، بينما 

 . 497أعضاء الغرفة األولى بتعيين الغرفة الثانية يقوم الرئيس أو
 

 لغة عينة: الهيئة التشريعية ثنائية الغرفة
يجب أن تتكون الغرفة األولى من )س( عضو. يجب انتخاب األعضاء على أساس 

 )النسبية/األكثرية/األغلبية(.
يجب أن تتكون الغرفة الثانية من )س( عضو. يجب انتخاب األعضاء على أساس 

 سبية/األكثرية/األغلبية(.)الن
يجب تخصيص المقاعد في الغرفة )األولى/الثانية( من بين الدوائر االنتخابية على أساس عدد الساكان في كل 

 دائرة انتخابية، طبقا للقانون االنتخابي.
 يجب أن يضمن لكل دائرة انتخابية على األقل مقعد واحد.

 
م الدولية على األقل )س( نسبة مئوية من األصوات حتى تمنح يجب أن تحوز القوائم الوطنية وقوائخياري: 

 مقاعد في الجمعية الوطنية.
 

                                              
مندوب،  15يتكون المجلس البرلماني من غرفتين، غرف الشعب وغرفة الممثلين. يجب أن تتكون غرفة الشعب من  "يجب أن  497

الثلثين منهم من الفدرالية )تشمل خمس كرواتيين وخمس بوسنيين( وثلث واحد من جمهورية الصرب )سبع صربيين(. المندوبين 
ختيارهم، على التوالي، من المندوبين الكرواتيين والبوسنيين في غرفة الشعب للفدرالية. الكروات والبوسنيين المختارين من الفدرالية سيتم ا

عضوا، الثلثين  42المندوبين من جمهورية الصرب سيتم اختيارهم من الجمعية الوطنية لجهورية الصرب. غرفة الممثلين تتكون من 
، 5(. تناقش المادة 2)-(1) 4." دستور البوسنة والهرسك، المادة ينتخبون من منطقة الفدرالية، ثلث واحد من منطقة جمهورية الصرب

انتخابات مجلس الوزراء: "يجب على الرئيس أن يعين رئيس مجلس الوزراء، والذي يشغل منصبه بناء على موافقة غرفة  2المقطع 
رين حسبما يكون مالئما، والذين يشغلون الممثلين. على رئيس المجلس تعيين وزير الخارجية، وزير التجارة الخارجية، والوزراء اآلخ

(. الدستور التونسي، والذي يخضع للمراجعة منذ 4)5المنصب بناء على موافقة غرفة الممثلين." دستور البوسنة والهرسك، المادة 
يتم تعيين الباقي  ، يجمع الخيارين بتعيين بعض المناصب في الغرفة الثانية لالنتخابات الشعبية على المستوى اإلقليمي، بينما2112

. يستعمل الدستور األفغاني أيضا النظام الهجين. يحدد بعض المقاعد الغرفة الثانية إلى أعضاء 19من الرئيس. دستور تونس، المادة 
م . "يت84المجالس اإلقليمية والمناطق )منتخبين من المجالس المعنية(، والباقي يتم تعيينه من الرئيس. دستور أفغانستان، المادة 

( أعضاء مجلس األمة عن 3\2انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق اقتراع مباشر وسري عام. يتم انتخاب ثلثي )
( من أعضاء 3\1طريق اقتراع غير مباشر وسري من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الوالئية. ثلث واحد )

جمهورية من بين شخصيات وطنية وأشخاص مؤهلين في المجاالت العلمية والثقافية والمهنية مجلس األمة يتم تعيينه من رئيس ال
 .111واالقتصادية واالجتماعية." دستور الجزائر، المادة 
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 إجراء انتخاب الهيئة التنفيذية:

( األهلية 1عادة ما تتضمن الدساتير أحكاما تتعلق بانتخابات الهيئة التنفيذية. بشكل عام تشمل هذه األحكام: )
عادة االنتخاب؛ و)3الوالية؛ )( مدة فترة 2للمنصب )العمر، المواطنة(؛ ) ( النسبة المئوية 4( متطلبات التعيين وا 

 لألصوات المتطلبة للفوز باالنتخابات.
 

إجراء تعيين وانتخاب المسئولين التنفيذيين يختلف من دولة إلى أخرى. تسمح بعض الدول باالنتخابات المباشرة 
. يمكن أن تتطلب االنتخابات 499رف الهيئة التشريعية. تنص أخرى على تعيين الهيئة التنفيذية من ط498للمسئولين

 التنفيذية عدد من جوالت االقتراع.
 

 لغة عينة: إجراء انتخاب الهيئة التنفيذية
 

 تعيين الهيئة التنفيذية:
 يجوز تعيين المرشحين بما ال يقل عن )س( عضو من المجلس البرلماني.

 واحد للرئاسة.يجوز لكل عضو من مجلس البرلمان أن يعين فقط مرشح 

                                              
. يجب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق اقتراع عام ومباشر وسري من كل المواطنين البرتغاليين المسجلين لالقتراع في 1"  498

. يجب أن ينظم القانون الحق في التصويت 2رتغال، وطبقا للفقرة التالية، لكل المواطنين البرتغاليين المقيمين في الخارج. منطقة الب
للمواطنين البرتغاليين المقيمين في الخارج، ولهذا الغرض عليه أو يولي العناية الخاصة إلى وجود العالقات التي تربطهم بفعالية مع 

. يجب أن تطرح الترشيحات لرئيس الجمهورية مما ال يقل 1على ما يلي: " 124باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة  المجتمع البرتغالي."
. يجب تقديم الترشيحات إلى المحكمة الدستورية على األقل 2عن سبعة آالف وخمسمائة وال يزيد عن خمسة عشر ألف ناخب مسجل. 

. "يجب انتخاب الرئيس لفترة أربع سنوات عن طريق 124، 121تور البرتغال، المادتين ثالثين يوما قبل التاريخ المحدد لالنتخاب." دس
اقتراع مباشر من الشعب. يسمح بإعادة انتخابه لفترة موالية مرة واحدة فقط .....يتم انتخاب الرئيس من األغلبية المطلقة لألصوات 

لرئيس عن طريق اقتراع مباشر وسري وعام. ويتم الفوز باالنتخاب من . "يتم انتخاب ا117، 114المدلى بها." دستور إيران، المادتين 
 .71خالل األغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها." دستور الجزائر، المادة 

في إيطاليا، يتم انتخاب الرئيس في جلسة مشتركة للبرلمان. يشير الدستور أن ثالثة مندوبين من كل منطقة سياسية )يتم انتخابهم   499
يضمن تمثيل األقلية( يشاركون في االنتخاب، والذي يتم بواسطة اقتراع سري ويتطلب أغلبية الثلثين. باقتراع الثلث، تتطلب  بما

. "يجب أن يختار مجلس الممثلين رئيس الجمهورية من بين المرشحين بأغلبية الثلثين 83األغلبية البسيطة فقط. دستور إيطاليا، المادة 
لم يتحصل أي واحد من المرشحين على األغلبية المتطلبة من األصوات يتنافس أول مرشحين اثنين متحصلين من عدد أعضائه. إذا 

على أعلى عدد من األصوات، والذي يتحصل منهما على أغلبية األصوات في االنتخاب الثاني يتم إعالنه رئيسا." دستور العراق، 
رئيس ونائب رئيس االتحاد من بين أعضائه." دستور اإلمارات العربية  . "يجب على المجلس األعلى لالتحاد انتخاب71المادة 

 .51المتحدة، المادة 
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 أو
 تتطلب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية دعم ما ال يقل عن )س( مواطن مخول للتصويت.

 
 انتخاب الهيئة التنفيذية:

 يجب أن يكون لكل عضو من الجمعية صوتا واحدا.
 ن.حتى يتم انتخابه )رئيسا/وزيرا أوال(، يجب أن يتحصل مرشح على )أغلبية( إجمايل أصوات مجلس البرلما

 
إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة، يجب على المجلس البرلماني أن يجري دور ثاني لالنتخاب 

 خالل )س( يوم.
 

 إذا تحصل مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور الثاني من االنتخاب، يجب أن يصبح رئيسا.
 

الثاني، يجب إجراء جولة إعادة بين المرشحين  إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور
 االثنين الذين تحصال على أكثر األصوات في الجولة الثانية من االنتخاب.

 
 يجب أن يصبح المرشح الذي يتحصل على األغلبية البسيطة من األصوات في جولة اإلعادة هو الرئيس.

 
 أو

 يجب أن يكون لكل ناخب مؤهل ومسجل صوتا واحدا.
 

 م انتخابه )رئيسا/وزيرا أوال(، يجب أن يتحصل المرشح على )أغلبية( إجمالي األصوات.حتى يت
 

 إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة، يجب إجراء دور ثاني لالنتخاب خالل )س( يوم.
 

 إذا تحصل مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور الثاني من االنتخاب، يجب أن يصبح رئيسا.
 

إذا لم يتحصل أي مرشح على )األغلبية( المتطلبة في الدور الثاني، يجب إجراء جولة إعادة بين المرشحين 
 االثنين الذين تحصال على أكثر األصوات في الجولة الثانية من االنتخاب.

 
 يجب أن يصبح المرشح الذي يتحصل على األغلبية البسيطة من األصوات في جولة اإلعادة هو الرئيس.
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 منح حق التصويت للناخب:ؤهالت م

 .500تحدد العديد من دساتير ما بعد النزاع متطلبات التصويت للناخبين، مثل العمر والمواطنة
 

 لغة عينة: مؤهالت منح حق التصويت للناخب
 

( يملكون الحق في التصويت في كل االنتخابات البلدية والوطنية ويجب أن 00كل المواطنين البالغين لسن )
 هم حقوق عامة ومتساوية للقيام بذلك.يضمن ل

يجب أن تتم انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية من خالل تصويت عام وعادل ومباشر وباقتراع سري. كل 
 ( يملكون حق التصويت.00المواطنين البالغين لسن )

 
 
 

 لجنة االنتخابات:
الفروع التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بعمل يمكن أن تنشأ الدول لجنة انتخابية لتقديم التوجيهات والتوصيات إلى 

األنظمة االنتخابية والحزبية. عادة ما تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة وتتكون من أعضاء يعكسون الديمغرافية 
 .501الجنسية والعرقية للدولة، باإلضافة إلى تنوع وجهات النظر ومصالح الشعب

 

                                              
. 2. كل مواطن يبلغ سن الثامنة عشر يحوز حق التصويت، ما عدا حاالت فقدان القدرة حسبما يكون منصوص عليه في القانون العام. 1"   500

. 49يت هي شخصية ويجب أن يشكل عمل حضري." دستور البرتغال، المادة . ممارسة حق التصو 3يجب ممارسة حق التصويت شخصيا، و 
يت، "يجب أن يكون للمواطنين العراقيين، رجاال ونساء، الحق في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حق التصو 

العشرين من عمره ويحمل الجنسية التونسية منذ ما ال يقل عن خمس . "أي مواطن يبلغ 21االنتخاب وشغل منصب." الدستور العراقي، المادة 
(. 2112)خاضع لمراجعة منذ عام  21سنوات ويفي بالشروط المنصوص عليها في القانون االنتخابي يحق له االنتخاب." دستور تونس، المادة 

 .392-391يبين دستور ميانمار خصيصا متطلبات وحدود من ينتخب. دستور ميانمار، المادتين 
"اللجنة المركزية لالنتخابات هي جهاز دائم يقوم باإلعداد واإلشراف والتوجيه والتحقق من كل النواحي المتعلقة باالنتخابات   501

سنوات. ينتخب اثنين منهم من المجلس البرلماني،  7أعضاء يتم انتخابهم لعهدة  7. تتكون اللجنة من 1واالستفتاءات وتعلن النتائج. 
. يتم تجديد العضوية في اللجنة المركزية لالنتخابات 2األعضاء اآلخرين من المجلس األعلى للعدالة.  3يس الجمهورية، ومن رئ 2

. 4. ال يجوز الجمع بين العضوية في اللجنة مع أي نشاط حكومي وسياسي آخر. 3كل ثالث سنوات بناء على إجراء يحدده القانون. 
. يتمتع عضو في اللجنة بالحصانة التي يتمتع 5ممثليها في اللجنة. ال يملكون الحق في التصويت. تقوم الوحدات االنتخابية بتعيين 
، 88. انظر أيضا دستور كينيا، المادة 54-153. للجنة ميزانيتها الخاص." دستور ألبانيا، المادتين 6بها عضو في المحكمة العليا. 

 .57-156دتين ، دستور أفغانستان، الما112دستور العراق، المادة 



96 
 

ألخرى. بعض الدول، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، أنشأت لجنة تختلف تشكيلة اللجان االنتخابية من دولة 
. يمكن أن تتضمن اللجان االنتخابية المختلطة أيضا 502انتخابية مختلطة تشارك فيها كل األحزاب السياسية

ممثلين من المجتمع الدولي، الذين يقدمون المساعدة في تعزيز انتخابات حرة وعادلة. على سبيل المثال، تم 
اللجنة االنتخابية المختلطة للسودان لتتكون من سبعة أعضاء: ثالثة مواطنين سودانيين، مواطن مصري، تصميم 

. يمكن أن تطلب دول 503مواطن من المملكة المتحدة، مواطن من الواليات المتحدة األمريكية، ومواطن من الهند
ت لتقديم المساعدة في مراقبة االنتخابات، مثل ما بعد النزاع أيضا المساعدة من المنظمات الدولية لمراقبة االنتخابا

 منظمات األمن والتعاون في أوروبا.
 

 لغة عينة: اللجنة االنتخابية
يجب إنشاء لجنة انتخابية من أجل اقتراح اعتماد القانون االنتخابي واألحزاب السياسية من مجلس البرلمان 

 يكون متوافقا مع الدستور.
راسات ونشر تقارير وتقديم توجيهات وتوصيات إلى مجلس البرلمان فيما يتعلق يجب أن تخول اللجنة بإجراء د

 بوضعية وفعالية النظم االنتخابية والخاصة باألحزاب الموجودة، باإلضافة إلى الحاجة إلى تصليحها.
يجب أن تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة وتتألف من )س( عضو. يجب تعيين األعضاء من مجلس البرلمان 

مل لفترة )س( سنة. في تحديد العضوية في اللجنة، يجب القيام بمجهودات وفقا للجغرافيا، الجنس، تنوع للع
 وجهات النظر ومصالح الشعب.

 يجب تعيين )س( عضو من مجلس البرلمان، )س( من الرئيس و)س( من مجلس القضاء.
وجيه والتحقق من كل النواحي المتعلقة يجب أن تكون اللجنة االنتخابية جهازا دائما يقوم بتحضير واإلشراف وت

 باالنتخابات واالستفتاءات وتقوم باإلعالن على النتائج.
 ال يجوز الجمع بين العضوية في اللجنة االنتخابية وأي نشاط سياسي آخر.

يجب أن تمارس اللجنة االنتخابية صالحياتها ووظائفها ومهامها وفقا لهذا المقطع باستقالل عن أي توجيهات 
 تدخل من أي سلطة أو أي شخص. أو

أي شخص، طبيعي أو اعتباري، يجوز له تقديم عريضة أو شكوى إلى اللجنة االنتخابية بخصوص مسائل في 
إطار اختصاصها القضائي. قرار صادر من اللجنة االنتخابية فيما يتعلق بهذه العريضة أو الشكوى يمكن 

 استئنافها أمام المحكمة الدستورية.
                                              

(، متوفر في 1994وزارة الخارجية األمريكية، ممارسات حقوق اإلنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى )  502
http://dofsan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1993_report/93hrp_report_africa/CentralAfrican 

Republic.html 
، ملحق السودان، مسلم إلى االتفاقية الدولية حول الحقوق 1992األطراف: لسنة  لجنة حقوق اإلنسان، التقرير الدوري الثاني للدول  503

 .http://www.unhchr(، متوفر في 1997مارس  13) CCPR/C/75/Add.2المدنية والسياسية، األمم المتحدة، الوثيقة 
Ch/tbs/doc.nsf/0/1321353755974268802564bc003eb86e?Opendocument 
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 النتخابي:القانون ا

يحدد القانون االنتخابي القواعد واإلجراءات التي تحكم إدارة االنتخابات. يمكن أن يحدد القانون تواريخ االنتخابات، 
يمكن أن يهدف قانون االنتخاب   .504ومتطلبات تسجيل وتعريف الناخب، وآليات حساب األصوات وحل النزاعات

في تشمل بعض الدول حكما مستقال للقانون االنتخابي  .505ليةإلى تحقيق تمثيل عادل بين مجموعات األق أيضا
دستورها، ولكن العديد من الدول تبين أن صياغة وتنفيذ القانون االنتخابي هي واحدة من مهام لجنة 

 .506االنتخابات
 

 لغة عينة: قانون االنتخابات
ات، من بينها ومن دون أن يقتصر يجب أن يحدد قانون االنتخابات القواعد واإلجراءات التي تحكم سير االنتخاب

 على تاريخ االنتخابات، متطلبات تعريف وتسجيل الناخب، وآليات حساب األصوات وفض النزاعات.
 

يجب أن يهدف قانون االنتخابات إلى تحقيق الهدف المتمثل في تشكيل النساء لما ال يقل عن )س( خياري: 
 لكل مجتمعات الدولة.عضو في المجلس الوطني وأن يكون هناك تمثيل عادل 

 
                                              

 .26-222، يتضمن دستور باكستان أحكام قانون االنتخاب ضمن نصه. دستور باكستان، المادة على سبيل المثال  504
يترك الدستور األفغاني مسائل االنتخاب إلى قانون االنتخاب، ولكن يحدد التوجيهات العامة. "الدوائر االنتخابية باإلضافة إلى   505

ابات. يجب أن يعتمد قانون االنتخابات اإلجراءات لتحقيق، من خالل المسائل األخرى ذات العالقة يجب أن يحددها قانون االنتخ
النظام االنتخابي، لتمثيل عام وعادل لكل العب في البالد، وتناسبيا مع عدد سكان كل إقليم، في المعدل، على األقل امرأتين يجب أن 

. بشكل مماثل، ينص الدستور العراقي 83المادة  تكون من بين األعضاء المنتخبين لغرفة الشعب من كل إقليم." دستور أفغانستان،
على ما يلي: "يجب أن ينظم القانون متطلبات المترشح والناخب وكل ما يتعلق باالنتخابات. يجب أن يهدف قانون االنتخابات إلى 

 (.3)49تحقيق نسبة مئوية من التمثيل للنساء ال تقل عن ربع أعضاء مجلس الممثلين." دستور العراق، المادة 
. كقاعدة عامة، شاغلي المناصب في الجهات التي تمارس سلطة سيادية، سلطات إقليمية 1"المبادئ العامة لقانون االنتخابات:   506

( 5( و)4) 15. من دون اإلخالل بأحكام المادة 2وسلطات محلية يجب أن يتم تعيينهم عن طريق اقتراع مباشر وسري ودوري. 
التسجيل االنتخابي إلزامي ودائم ويجب أن تكون هناك منظومة تسجيل مفردة لكل االنتخابات التي  (، يجب أن يكون2) 121والمادة 

. يجب أن تخضع الحمالت االنتخابية إلى المبادئ التالية: أ. حرية الدعاية؛ ب. فرص 3تجرى عن طريقة اقتراع مباشر وعام. 
جاه كل المرشحين؛ د. شفافية إحصاء األصوات والحسابات االنتخابي. ومعالجة متساوية لكل المرشحين؛ ج. حيادية الجهات العامة ت

. األصوات المعبر عنها يجب 5. يجب أن يكون للمواطنين مهمة التعاون مع السلطات االنتخابية بالطرق التي ينص عليها القانون. 4
ة على االقتراع المباشر يجب أن يحدد تاريخ . أي إجراء يحل جهة جماعية مؤسس6أن تحول إلى مقاعد طبقا لمبدأ التمثيل النسبي. 

انتخابات جديدة لها. هكذا انتخابات يجب أن تجرى خالل الستين يوما الموالية وطبقا للقانون االنتخابي الساري المفعول وقت القيام 
نتخابية يجب أن تسند بالحل. وفي حالة اإلخفاق في ذلك يجب أن يكون غير قانوني. سلطة التقرير حول صحة وصالحية إجراءات ا

 . 113إلى المحاكم." دستور البرتغال، المادة 
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 قانون األحزاب السياسية:
مثل قانون االنتخابات، يمكن أن تدرج الدول في دستورها قانون يتعلق باألحزاب السياسية، أو تبين أن ذلك من 

( تعزيز الحق في حرية التنظيم؛ 1وظيفة لجنة االنتخابات. الغرض من قانون األحزاب السياسية هو ثنائي: )
. عادة ما 507وحدة من خالل األفكار ووجهات النظر السياسية التي تعكس مصالح كل المواطنين( تعزيز ال2و)

 . 508يحدد القانون شروط التنظيم والتسجيل لألحزاب السياسية ومتطلبات تقديم قوائم مرشحين لالنتخابات
 

 
 

 لغة عينة: قانون األحزاب السياسية
 

ر السياسية، يجب أن يحدد قانون األحزاب السياسية شروط لتعزيز حق حرية التنظيم واألفكار ووجهات النظ
 تنظيم وتسجيل األحزاب السياسية، باإلضافة إلى متطلبات تقديم كل قوائم المرشحين لالنتخابات.

 
يجب أن يهدف قانون األحزاب السياسية إلى تحقيق هدف تطوير األحزاب والمرشحين لالنتخابات التي تسعى 

 اطق، ومجتمعات، ومواطني الدولة بالطريقة التي تعزز الوحدة الوطنية.إلى تمثيل مصالح كل من

                                              
"تسهم األحزاب السياسية في اإلشراف على المواطنين، من أجل تنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية، ويجب أن تنشأ على أساس   507

نسان، والمبادئ المتعلقة بالحالة الشخصية. تلتزم ديمقراطية. يجب أن تحترم األحزاب السياسية سيادة الشعب، قيم الجمهورية، حقوق اإل
األحزاب السياسية بحظر كل أشكال العنق والتعصب والعنصرية والتمييز. ال يجوز ألي حزب أن يتخذ من الدين أو اللغة أو الجنس 

ألحزاب أو مصالح  أو العرق أو المنطقة كأساس لمبادئه أو أغراضه أو نشاطه أو برامجه. يحظر على أي حزب أن يكون تابعا
 (.2112)خاضع للمراجعة اعتبارا من  8أجنبية. يحدد القانون القواعد التي تحكم إنشاء وتنظيم األحزاب." دستور تونس، المادة 

"لتحقيق أهداف معنوية ومادية، يجب أن يكون لمواطني أفغانستان الحق في تشكيل جمعيات طبقا ألحكام القانون. يجب أن يكون   508
. أن ال يكون بيانها الرسمي وميثاقها مخالفا 1ألفغاني الحق، طبقا ألحكام القانون، في تشكيل أحزاب سياسية شريطة ما يلي: للشعب ا

. أن ال 3. يجب أن يكون تنظيمها ومواردها المالية شفافا؛ 2للدين اإلسالمي الحنيف والمبادئ والقيم المنصوص عليها في دستورها؛ 
. أن ال تكون تابعة ألحزاب سياسية أجنبية أو مصادر أجنبية أخرى. ال 4ات عسكرية أو شبه عسكرية؛ و تكون لها أهداف وتنظيم

يجوز تشكيل وتشغيل حزب على أساس عشائري، ضيق في أفق التفكير، لغوي باإلضافة إلى الطائفية الدينية. ال يجوز حل حزب أو 
، انظر أيضا دستور 35ية وأمر محكمة رسمية." دستور أفغانستان، المادة جمعية مشكلة طبقا ألحكام القانون من دون أسباب قانون

 .25، دستور جنوب السودان، المادة 114؛ دستور البرتغال، المادة 19-414؛ دستور ميانمار، المواد 71تيمور الشرقية. المادة 



99 
 

 
 

 : المسائل المالية والمصرف المركزي0الفصل 
 

بعد نزاع، عادة ما تواجه الدول تحديات في إعادة هيكلة واستقرار االقتصاد. القدرة على إقناع المستهلكين 
. 509على توقع السياسات المعتمدة والمنفذة هو أمر حاسم والمستثمرين فيما يتعلق بانسجام واستقرار والقدرة

باإلضافة إلى ذلك، الشفافية والمسئولية في المؤسسات الحكومية أصبحت أمرا أساسيا ألن مصداقية وفعالية أجهزة 
. للحفاظ على السلم والقضاء على النزاعات، تولي الدول أهمية 510الدولة تؤثر في شرعية السياسة االقتصادية

ة لتوزيع الموارد واالقتصادية وااللتزامات بشكل عادل. إذا خضعت بعض المجموعات إلى التمييز من طرف كبير 
. بالتالي، في صياغة دساتير ما بعد النزاع، تدرج 511الحكومة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجدد النزاع أو العنف

ل خاص، تتطرق العديد من دساتير . بشك512العديد من الدول في دساتيرها آليات لتعزيز اقتصاد صحي ومستقر
( متطلبات تدقيق الحسابات 3( إنشاء والموافقة على ميزانية؛ )2( تحصيل اإليراد والضرائب؛ )1الدول إلى: )
 ( إنشاء مصرف مركزي.4العامة؛ و )

 
 تحصيل اإليراد والضرائب:

واإليرادات األخرى. هكذا  تدرج العديد من دساتير ما بعد النزاع أحكاما تفصل في وسائل تحصيل الضرائب
تحصيل هو عنصر أساسي ألي سلطة اقتصادية للحكومة، وتثبت منظومة فعالة لتحصيل الضرائب على التزام 

. باإلضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومات إلى إيراد من الضرائب 513الدولة في االستثمار ماليا في إنعاش اقتصادها

                                              
هد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، المقطع بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المع  509

 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
ة، المقطع بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابي  510

 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، المقطع   511

 http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
األحكام في دساتيرها. انظر دستور ألبانيا، الجزأين  ذهعلى سبيل المثال، تنص ألبانيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا والبرتغال على ه  512
  . 2، الجزء ، دستور البرتغال13؛ دستور جنوب أفريقيا، الفصل 11؛ دستور زيمبابوي، الفصل 13-14
بيتر هاريس وبان رايلي، الديمقراطية والنزاع المتجذر، خيارات للتفاوض، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، المقطع   513

 ./http://www.idea.int/publications/democracy_deep_rooted_conflict(، متوفر في 1998) 40305
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.  إال أنه ألغراض 514لتالي تعزز شرعية حكومة الدولة بين المواطنينلتعزيز المشاريع التي تخدم كل السكان، با
المرونة، تترك العديد من الدساتير التفاصيل الخاصة المتعلقة بالضرائب، مثل التوالي، النسبة والتنازالت، إلى 

 . 515القانون
 

عديد من البلدان . تمنح ال516عادة ما تنشئ الدول خزينة أو صندوق إيراد مركزي لكل دخل ونفقات الحكومة
للهيئات التشريعية سلطة استثناء أموال من صندوق اإليراد المركزي إذا اعتبرت أن ذلك ضروري لتسهيل مرونة 

 . 517الميزانية. فضال عن ذلك، عادة ما تتضمن دساتير ما بعد النزاع حظرا ضد الضرائب ذات األثر الرجعي
 

 لغة عينة: صندوق اإليراد والضرائب
 د:صندوق اإليرا

يوجد صندوق لإليراد الوطني أين يجب دفع كل األموال المستلمة من الحكومة الوطنية، ما عدا األموال 
 المستثناة بشكل معقول بموجب قانون من )المجلس الوطني(.

 
 الضرائب:

يجب أن تفرض الضرائب وفقا للقانون، والذي يجب أن يحدد تكرارها ونسبتها والتنازالت والضمانات لدافعي 
 لضرائب.ا

 ال يجوز أن يفرض على أي شخص أن يدفع أي ضريبة ذات أثر رجعي.
 
 

                                              
)خاضع للمراجعة اعتبارا  16لضرائب ويقوم بإسهام عادل في النفقات العامة". دستور تونس، المادة "من واجب كل فرد أن يدفع ا  514
(؛ "يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود من الضرائب بالطريقة التي تضمن الحفاظ على أدنى دخل متطلب للعيش. ويجب 2112من 

 . 28أن ينظم ذلك قانونا." دستور العراق، المادة 
والضرائب وااللتزامات المالية األخرى، الوطنية والمحلية، والتخفيضات أو اإلعفاءات لبعض الفئات من دافعي الضرائب  "الرسوم  515

؛ "يجب أن تنشا الضرائب قانونا، والذي يحدد 155من دفعها باإلضافة إلى طريقة تحصيلها يتم تحديدها قانونا." دستور ألبانيا، المادة 
. "يجب على 113والمنافع الضريبية والضمانات حسبما يتراكم على دافعي الضرائب." دستور البرتغال، المادة  قابلية تطبيقها ونسبتها،

. انظر أيضا دستور سوريا، المادة 42كل أفغاني أن يدفع الضرائب والرسوم إلى الدولة طبقا ألحكام القانون." دستور أفغانستان، المادة 
 . 8(؛ دستور اإلمارات العربية المتحدة، الجزء 2112ع للمراجعة اعتبارا من )الخاض 34؛ دستور تونس، المادة 18

"كل نوع من الضريبة، الرسم باإلضافة إلى الدخل المدفوع يجب أن يتم إيداعه إلى حساب دولة مفرد." دستور أفغانستان، المادة   516
 .111طع ؛ دستور زيمبابوي، المق216، انظر أيضا دستور جنوب أفريقيا، المادة 42

على سبيل المثال، البرتغال والجزائر. "ال يجوز النص على أي ضريبة أو مساهمة أو رسم من أي طبيعة كانت يكون بأثر   517
 .64رجعي." دستور الجزائر، المادة 
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   الميزانية:
هكذا  .518تفصل العديد من دساتير ما بعد النزاع أيضا في متطلبات صياغة واعتماد وتعديل ميزانية الدولة

ومتطلبات لموافقة الهيئة  ،519دساتير تبين أيضا اإلطار الزمني إلنشاء واعتماد الميزانية الوطنية )عادة سنويا(
 .520التشريعية على الميزانية قبل أن يسري مفعولها

 
 لغة عينة: الميزانية
جراءات صياغة وتنفيذ مسودة الميزانية.  يحدد القانون مبادئ وا 

                                              
( أحكاما تتعلق 346(، والدستور الكولومبي )المادة 119(، الدستور البرتغالي )المادة 61-159يتضمن الدستور األلباني )المادة   518

. "يجب إحالة ميزانية 346، دستور كولومبيا، المادة 119. دستور البرتغال، المادة 161-259بتحضير الميزانية. دستور ألبانيا، المواد 
الدولة وبرنامج التنمية للحكمة، من خالل غرفة الشيوخ إلى غرفة الشعب مع آراء استشارية. يجب تنفيذ قرار غرفة الشعب من دون 
العرض أمام غرفة الشيوخ، بعد المصادقة عليه من الرئيس. في حالة عدم اعتماد الميزانية ألسباب معينة قبل بدء السنة المالية 
الجديدة، يجب تطبيق ميزانية السنة السابقة في انتظار تمرير الميزانية الجديدة. يجب أن تقدم الحكومة خالل الربع الرابع من السنة 

السنة الموالية، مع حساب موجز لميزانية السنة الراهنة، إلى الجمعية الوطنية. الحساب الدقيق للميزانية المالية للسنة المالية ميزانية 
السابقة يجب أن يقدم إلى الجمعية الوطنية خالل الستة أشهر الموالية طبقا ألحكام القانون. ال يجوز لغرفة الشعب تأخير الموافقة على 

عطاء إجازات للحصول أو منح قروض غير مشمولة في الميزانية، ألكثر من الميزانية ألكثر من  شهر واحد بعد استالمها إياها وا 
؛ 82-79؛ دستور سوريا، المواد 88؛ انظر أيضا دستور جنوب السودان، المادة 98خمسة عشر يوما." دستور أفغانستان، المادة 

 .8(، دستور اإلمارات العربية المتحدة، الجزء 2112)خاضع للمراجعة اعتبارا من  28دستور تونس، المادة 
؛ 116يجب أن يصاغ قانون الميزانية وينظم ويطرح للتصويت وينفذ طبقا للقانون اإلطاري النافذ..." دستور البرتغال، المادة . 1"  519

ر، أو لفترة مختلفة وفقا لظروف خاصة. ديسمب 31يناير إلى  1"يجب أن تعتمد ميزانية الدولة ألوكرانيا من برلمان أوكرانيا للفترة من 
ألوكرانيا للسنة الموالية إلى برلمان أوكرانيا في أجل ال يتعدى يجب على مجلس وزراء أوكرانيا أن يحيل مسودة قانون ميزانية الدولة 

مع مسودة القانون." دستور  سبتمبر من كل سنة. التقرير حول سير تنفيذ ميزانية الدولة ألوكرانيا في السنة الجارية يجب أن يحال 15
 .349، دستور كولومبيا، المادة 158، انظر أيضا دستور ألبانيا، المادة 96أوكرانيا، المادة 

"يجب فحص تنفيذ الميزانية من قبل محكمة المراجعة، مجلس البرلمان للجمهورية. بعد تلقي رأي صادر من محكمة المراجعة،   520
دراسة الوضعية العامة للحسابات، بما فيها حسابات الضمان االجتماعي، وعليه أن يطرحها  يجب على مجلس البرلمان للجمهورية
. يقدم الوزير األول، بالنيابة عن مجلس الوزراء، إلى مجلس البرلمان مسودة القانون حول 1. "117للتصويت." دستور البرتغال، المادة 

. في حالة عدم الموافقة على مسودة القانون حتى بداية السنة المالية 2عتماده. الميزانية خالل جلسة الخريف، وال يمكن قفلها من دون ا
. يوافق 3الموالية، ينفذ مجلس الوزراء في كل شهر واحد من اثنا عشر من ميزانية السنة السابقة، إلى غاية اعتماد الميزانية الجديدة. 

ر يوم من السنة المالية السابقة، ما عدا في حالة تقرير إجراءات مجلس البرلمان على الميزانية الجديدة خالل ثالثة أشهر من آخ
. يتخذ 5. يلتزم مجلس الوزراء بأن يقدم إلى مجلس البرلمان تقريرا حول تنفيذ الميزانية وحالة الدين عن السنة السابقة. 4استثنائية. 

، انظر أيضا دستور 158للدولة.ط دستور ألبانيا، المادة مجلس البرلمان قرارا نهائيا بعد استماعه أيضا إلى تقرير المراقبة العليا 
 . 49-347، دستور كولومبيا، المواد 113زيمبابوي، المادة 
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 يجب إعداد وهيكلة وسن وتنفيذ الميزانية )سنويا / كل ستة أشهر(.
 البرلمان(.يجب أن يخضع تنفيذ الميزانية إلى مراجعة )مجلس 

 
 
 

 متطلبات مراجعة الحسابات:
تتطلب العديد من دساتير ما بعد النزاع إجراء مراجعات منتظمة للحسابات العامة وتبين أن هكذا مراجعات يتم 
القيام بها من مراجع حسابات عام. يضمن مراجع الحسابات العام مسئولية الحكومة من خالل إجراء مراجعات 

يا تتطلب الدول أن يصدر مراجع الحسابات العام تقارير سنوية إلى الهيئة التشريعية لتزويد مستقلة لعملياتها. نمط
. يجوز أن تبين الدساتير بصراحة 521األعضاء بمعلومات موضوعية تساعد في فحص األنشطة المالية للحكومة

 .523أو تنص على أن المهام يتم تحديدها قانونا 522مهام مراجع الحسابات العام
 

ديد من دساتير ما بعد النزاع أيضا عملية تعيين مراجع الحسابات العام وفترة تعيينه. يتم تعيين مراجع تبين الع
 الحسابات عادة من قبل الهيئة التنفيذية، غالبا مع تأكيد من الهيئة التشريعية.

 
 لغة عينة: متطلبات مراجعة الحسابات

 مهام مراجع الحسابات العام:
حسابات عام يتولى تدقيق اإليرادات والنفقات والعمليات المالية األخرى للحكومة يجب أن يكون هناك مراجع 

 والذي يعد تقريرا )سنويا( حول نتائجه إلى )مجلس البرلمان(.
 يجب أن يكون مراجع الحسابات العام مسئوال أمام )مجلس البرلمان(.

                                              
. يتطلب دستور جنوب 171يتطلب دستور الجزائر من مكتب المراجعة أن يقدم تقريرا سنويا إلى الرئيس. دستور الجزائر، المادة   521

لى الهيئة التشريعية الوطنية. دستور جنوب السودان، المادة السودان من مراجع الحسابات العام أ ن يقدم تقريرا سنويا إلى الرئيس وا 
184 (8.) 

من دستور زيمبابوي مرتبة مراجع الحسابات العام وتصف مهامه. انظر أيضا دستور العراق، المادة  116و 115تبين المادتين   522
116. 

. "يجب 54أن مهام مراجع الحسابات العام يتم تحديدها قانونا. دستور أريثيريا المادة من دستور أريثيريا على  54تنص المادة   523
إنشاء إدارة مستقلة لإلتحاد تحت رئاسة مراجع الحسابات العام والذي يتم تعيينه بموجب مرسوم، من أجل مراجعة حسابات االتحاد 

المذكورة لهذا الغرض طبقا للقانون. يجب أن ينظم القانون هذه اإلدارة وأجهزته ووكاالته، ولمراجعة أي حسابات أخرى تسند إلى اإلدارة 
لى رئيسها والموظفين العاملين فيها من أجل  ويحدد اختصاصها ومؤهالت من يعملون فيها، والضمانات الواجب إعطائها إليها، وا 

. انظر أيضا دستور موريشيوس المادة 136، المادة تمكينهم من القيام بمهامهم بأكثر طريقة فعالة." دستور اإلمارات العربية المتحدة
 (. 11) 184؛ دستور جنوب السودان المادة 111
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 نونا / تبيان المهام(.تفاصيل سلطات ومهام وتنظيم مراجع الحسابات العام يجب )أن تحدد قا
 

 تعيين مراجع الحسابات العام:
 لفترة )س( سنة من )الرئيس( بموافقة )مجلس البرلمان(.يجب تعيين مراجع الحسابات العام 

 
 المصرف المركزي:

عادة ما تبين هكذا أحكام:  .524تنشئ العديد من دساتير ما بعد النزاع مصرفا مركزيا لتنظيم النظام النقدي للدولة
 ( شكل الحوكمة للمصرف.4( االستقاللية، و )3( السلطات والمهام؛ )2( الغرض؛ )1)
 

 الغرض
( إدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار السعر؛ 1بشكل عام يتمثل غرض مصرف مركزي في جانبين اثنين: )

النزاع بهذه األهداف ( الحفاظ وتعزيز استقرار النظام المالي والمصرفي. تعترف العديد من دساتير ما بعد 2و)
 . 525بإدراج األهداف ضمن بين غرض واسع وعام

 
 لغة عينة: غرض المصرف المركزي

المصرف المركزي )للدولة( هو المصرف المركزي للبالد. يتمثل الغرض األساسي للمصرف في حماية قيمة 
 العملة لمصلحة نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

 
 الصالحيات والمهام

بعد النزاع أن تمنح صالحيات المصرف المركزي، في دستور الدولة أو في التشريع الوطني، يجوز لدولة ما 
( الصالحية الوحيدة في إصدار وتنظيم تداور 1. هكذا صالحيات تشمل: )526تمكنه من إدارة النظام النقدي للدولة

                                              
، دستور 65-162، دستور ألبانيا، المواد 223، دستور جنوب أفريقيا، المادة 227على سبيل المثال، دستور بولندا، المادة   524

. "يجب أن يكون مصرف أفغانستان مستقال 56دستور أريثيريا، المادة و  181ن دستور جنوب السودان، المادة 371كولومبيا، المادة 
والمصرف المركزي للدولة. إصدار العملة باإلضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للبلد يجب أن تكون، طبقا ألحكام القانون، من 

ة لغرفة الشعب بخصوص طبع النقود. تنظيم صالحية المصرف المركزي. يجب على المصرف المركزي أن يستشير اللجنة االقتصادي
 . 12وطريقة تشغيل المصرف المركزي يجب تنظيمها قانونا." دستور أفغانستان، المادة 

"يتمثل الغرض األساسي للمصرف االحتياطي لجنوب أفريقيا في حماية قيمة العملة لمصلحة نمو اقتصادي متوازن ومستدام   525
. "يجب أن يكون هناك مصرف وطني، يقوم بأداء مهام مصرف مركزي، يراقب 224، المادة للجمهورية." دستور جنوب أفريقيا

(. "ضمان استقرار الوحدة النقدية يجب أن يكون الوظيفة 1) 56المؤسسات المالية ويدير العملة الوطنية." دستور أريثيريا، المادة 
 .99دستور أوكرانيا، المادة المصرف الوطني ألوكرانيا."  –الرئيسية للمصرف المركزي للدولة 
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( 3المصارف األخرى، و) ( السلطة اإلشرافية على عملية2العملة وصياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة؛ )
 .527صالحيات تنظيمية على عمليات الشركات المالية أو مؤسسات مماثلة

 
 لغة عينة: سلطات ومهام المصرف المركزي

المصرف المركزي )لدولة( هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار وتنظيم تداول العملة وتعزيز استقرار عملة 
 وطنية جيدة.

 سياسة النقدية للدولة.على المصرف صياغة وتنفيذ ال
يجب أن يكون للمصرف سلطة اإلشراف على عمليات المصارف األخرى عبر البالد وعليه أن يمارس السلطات 
التنظيمية التي قد يتم النص عليها قانونا على عمليات الشركات المالية والمؤسسات األخرى التي تؤدي مهام 

 مماثلة.
 

 االستقاللية
لة، عادة ما تمنح المصارف المركزية استقاللية عن الحكومة. غالبا ما تمنح دساتير ما لتعزيز سياسة نقدية فعا

. لضمان أن يظل المصرف مسئوال تجاه الدولة، تنص دساتير ما بعد النزاع أيضا 528بعد النزاع هذه االستقاللية
 .529ة منتظمةعلى مسئولية المصرف المركزي تجاه الحكومة، غالبا من خالل استشارات وتقارير حكومي

                                                                                                                                             
"إصدار العملة باإلضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للبالد يجب أن تكون، طبقا ألحكام القانون، من صالحية المصرف   526

 .12المركزي." دستور أفغانستان، المادة 
العملة األلبانية، التنفيذ بشكل مستقل "مصرف الدولة المركزي هو مصرف ألبانيا. يملك الحق الحصري في إصدار وتداول   527

دارة احتياطات الصرف لجمهورية ألبانيا." دستور ألبانيا، المادة  . "سيمثل ما يلي المهام األساسية 161للسياسة النقدية، والحفاظ وا 
الحتياطات الدولية، أن يكون لمصرف الجمهورية: تنظيم تزويد النقد، المبادالت الدولية، والدين؛ إصدار العطاءات القانونية، إدارة ا

. "...المصرف الوطني 371مقرض آخر لجوء ومصرف مؤسسات االئتمان، أن يعمل كوكيل مالي للحكومة." دستور كولومبيا، المادة 
لبولندا...يجب أن يكون له الحق الحصري في إصدار النقد باإلضافة إلى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية. يجب أن يكون المصرف 

. "يجب على مصرف جنوب السودان استعمال األدوات 227طني لبولندا مسئوال على قيمة عملة بولندا." دستور بولندا، المادة الو 
شراف على تنفيذ السياسة النقدية الوطنية في جنوب السودان فيما  المصرفية المعتمدة على السوق المطور من المصرف لتنظيم وا 

ة النقدية، )ب( إصدار العملة، )ج( تعزيز والحفاظ على استقرار السعر، )د( الحفاظ على سعر يتعلق بما يلي: )أ( صياغة السياس
صرف متوازن،)ه( الحفاظ على نظام مصرفي وائتماني سليم وفعال، )و( اإلشراف على المؤسسات المالية في جنوب السودان، و)ز( 

ل المؤسسات المالية إلى القواعد والتشريعات المنصوص عليها أداء أي وظائف أخرى حسبما ينص عليه القانون....يجب أن تخضع ك
من مصرف جنوب السودان باإلضافة إلى المعايير التنظيمية والتحوطية المعترف بها دوليا الخاصة بالمالية. يجب أن تكون كل 

(، 3) 181وب السودان، المواد المؤسسات المالية ملتزمة بتنفيذ السياسات النقدية المحددة من مصرف جنوب السودان." دستور جن
(5( ،)6.) 

"سيمارس مصرف الجمهورية مهام مصرف مركزي. سيتم تنظيمه كجهة عامة قانونية ذات استقاللية إدارية وملكية وفنية، طبقا   528
لممارسة . "سينص الكونغرس على القانون الذي سينظم مصرف الجمهورية 371لنظامه القانوني الخاص." دستور كولومبيا، المادة 
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 لغة عينة: استقاللية المصرف المركزي

 متابعة لغرضه الرئيسي، على المصرف أداه مهامه باستقاللية ومن دون أي خشية أو محاباة أو إجحاف.
 

إال أن المصرف هو مسئول تجاه )مجلس البرلمان( ويجب أن يكون هناك تشاور منتظم بين المصرف 
 على المسائل المالية الوطنية.و)مجلس الوزراء/اللجنة( المسئول 

 
 الحوكمة 

عادة ما تنشئ دساتير ما بعد النزاع حوكمة المصرف المركزي من خالل التفصيل في متطلبات تشكيلة وأهلية 
. 530الجهاز الحاكم وتعيين أو انتخاب ممثليه. عادة ما تتم إدارة المصارف المركزية من جهاز حاكم أو رئيس

. 531عدد أعضاء المجلس، باإلضافة إلى عملية تعيين أو انتخاب أعضاء المجلسيمكن أن يفصل الدستور في 

                                                                                                                                             
مهامه والتشريعات التي تصدر الحكومة وفقا لها قانون المصرف. سيحدد هذا، من بين أمور أخرى، شكل مؤسسته ونظامه القانوني 
وعمل جهازه التنفيذي ومجلس إدارته، فترة والية المدير، وقواعد تشكيل احتياطاته، بما فيها قواعد الصرف واستقرار العملة، والتطبيق 

. " يجب أن يكون المصرف جهة اعتبارية مستقلة.... يجب أن يكون مصرف جنوب 372ألرباحه." دستور كولومبيا، المادة المستقبلي 
(. "يجب أن يكون مصرف 4(، )1)181السودان مستقال في أداء مهامه وممارسة صالحياته." دستور جنوب السودان، المادة 

 .12لة." دستور أفغانستان، المادة أفغانستان مستقال وأن يكون المصرف المركزي للدو 
"سيعطي المصرف تقريرا إلى الكونغرس حول تنفيذ السياسات التي يكون مسئوال عنها والمسائل األخرى المطلوبة منه." دستور   529

ور . "يجب أن يكون مجلس اإلدارة أعلى جهة تصدر السياسات للمصرف ويكون مسئوال تجاه الرئيس." دست371كولومبيا، المادة 
(. "يجب أن يستشير المصرف المركزي اللجنة االقتصادية لغرفة الشعب بخصوص طبع النقود." 11) 181جنوب السودان، المادة 
 .12دستور أفغانستان، المادة 

"يجب أن يرأس مصرف جنوب السودان حاكم بمساعدة نائبين اثنين للحاكم، يتم تعيينهم من الرئيس. يجب على حاكم مصرف   530
لسودان أن يعين المسئولين الساميين اآلخرين في مصرف جنوب السودان بالتشاور مع مجلس اإلدارة وطبقا للقانون. يجب جنوب ا

إنشاء مجلس إدارة لمصرف جنوب السودان يتم تعيينه من الرئيس. ويجب أن يتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي: )أ( حاكم 
اثنين للحاكم، عضوين، و )ج( ستة أعضاء غير تنفيذيين، ذوي مؤهالت عالية، مؤهلين  مصرف جنوب السودان، رئيسا، )ب( نائبين

 (.9)-(7)181وذوي خبرة من جنوب السودان ال يكونوا موظفين بالمصرف، كأعضاء." دستور جنوب السودان، المواد 
وطنية. يجب أن يكون هناك مجلس إدارة ( يجب أن يكون للمصرف الوطني حاكما يتم تعيينه من الرئيس بموافقة الجمعية ال2")  531

(. "تتم إدارة مصرف ألبانيا من مجلس، يرأسه الحاكم. يتم انتخاب الحاكم 2)56يتم تعيين أعضائه من الرئيس." دستور أريثيريا، المادة 
(، 2) 161لبانيا، المادة سنوات، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مع حق في إعادة االنتخاب." دستور أ 7من مجلس البرلمان لفترة 

 .227، دستور بولندا، المادة 372انظر أيضا دستور كولومبيا، المادة 
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. كبديل لذلك، يمكن للدولة 532يجوز للدستور أيضا أن يشمل متطلبات األهلية للرئيس أو العضو الحاكم بالمجلس
 .533أن تترك هكذا تفاصيل يقررها القانون

 
 
 

 لغة عينة: إدارة المصرف المركزي
 

 إلدارةتعيين رئيس مجلس ا
)رئيس/الوزير األول( )للدولة( أن يقدم إلى )مجلس البرلمان( مرشحا لتعيينه في منصب رئيس يجب على 

المصرف. يجب على )الرئيس/الوزير األول( أن يقدم إلى )مجلس البرلمان( مقترحات لعزل رئيس المصرف من 
 مهامه.
 

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة:
جلس إدارة المصرف يتم تعيينهم من )مجلس البرلمان( بناء على قائمة أن يكون هناك )س( عضو في ميجب 

 مرشحين يتم اقتراحها من )الرئيس/الوزير األول(.
 

 مؤهالت أعضاء جهاز اإلدارة:
يجب أن يكون كل عضو في مجلس اإلدارة مواطن طبيعي من مواليد )الدولة( ويجب أن يكون معروفا بنزاهته 

 واستقامته وحبه للوطن.
 أن يكون معظم أعضاء مجلس اإلدارة من القطاع الخاص. يجب

 يجب أن يخضع أعضاء مجلس اإلدارة إلى مؤهالت وقيود أخرى حسبما يتم النص عليه قانونا.
 

                                              
"ال يجوز أن ينتمي رئيس المصرف الوطني لبولندا إلى حزب سياسي، نقابة تجارية أو يؤدي أنشطة عامة غير متوافقة مع منزلة   532

 (.4) 227منصبه." دستور بولندا، المادة 
. انظر أيضا دستور أريثيريا، المادة 12قة تشغيل المصرف المركزي يجب تنظيمها قانونا." دستور أفغانستان، المادة "تنظيم وطري  533
56. 
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 : حماية حقوق اإلنسان9الفصل 

 
وحمايتها عادة ما تنص دساتير الدول على حقوق اإلنسان للمواطنين باإلضافة إلى التزامات الدولة في احترامها 

والوفاء بها. النص على حقوق اإلنسان في الدستور له أهمية خاصة في بلدان ما بعد النزاع من أجل التأكيد على 
التزام الدولة في الوقاية من خرق حقوق اإلنسان ووضع آليات لمعالجة الخروق المستقبلية. عادة ما توجه المعايير 

لنزاع فيما يتعلق بإدراج حقوق اإلنسان في دستور الدول. حقوق والمعاهدات الدولية اعتبارات دول ما بعد ا
اإلنسان األساسية المتضمنة في هذه المعاهدات تشمل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية. فضال عن ذلك، تنص الدساتير على الحدود التي يمكن وضعها على هذه الحقوق. لتنفيذ هذه الحقوق 

ئ العديد من بلدان ما بعد النزاع آليات إشرافية يمكن أن تشمل أمين المظالم، لجان حقوق اإلنسان و/أو تنش
 المحاكم الدستورية.

 
 آليات إلدراج حقوق اإلنسان في دساتير ما بعد النزاع

الموجودة  ( اعتماد المعايير الدولية1تتمثل أهم آليات حماية حقوق اإلنسان في دساتير ما بعد النزاع في: )
( سرد الحقوق والحريات األساسية. يجوز للدول أن تستعمل واحد من هاتين اآلليتين 2الخاصة بحقوق اإلنسان، و)

 أو كلتاهما.
 

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
( وضع أساس للحقوق 1إدراج المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في الدستور يفيد دول ما بعد النزاع من خالل: )

( زيادة 3( تقليل نقاط االختالف بين التفسير الدستوري الوطني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛ و)2لدستورية؛ )ا
 التعاون واالنسجام بين الدول في التفسير القانون لحقوق األفراد.

 
لدولية لحقوق يجوز لدول ما بعد النزاع أن تدرج المعايير الدولية بطرق مختلفة. بعض الدول تدرج التعاليم ا

. بينما تعتمد أخرى أحكاما تتطلب تفسير الحقوق الدستورية طبقا للمعاهدات 534اإلنسان مباشرة في الدستور
، أن تنص أن 535الدولية التي صادقت عليها الدول. يمكن أن تضع الدول القانون الدولي مساويا للقانون المحلي

                                              
 .2-1انظر، على سبيل المثال، دستور البوسنة والهرسك، المادتين   534
دولية وتنص على أن القانون المحلي ال ( من دستور األرجنتين تمنح المرتبة الدستورية إلى تسع معاهدات 2)75، المادة 4الفصل   535

يمكنه المزايدة على معيار دولي. ينص الحكم أن الكونغرس يمكنه "اعتماد أو رفض معاهدات مبرمة مع بلدان أخرى ومنظمات دولية، 
بات اإلنسان؛ والمعاهدات مع الكرسي الرسولي. للمعاهدات واالتفاقيات مرتبة أعلى من القوانين. اإلعالن األمريكي لحقوق وواج

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسان؛ الميثاق الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
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. يمكن أن تبين الدول أيضا في 536ة من الهيئة التشريعيةالمعاهدات الدولية لها أسبقية على القوانين الصادر 
 دستورها المعاهدات الدولية التي تكون طرفا فيها.

 
 لغة عينة: المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 
 يجب على الدولة احترام حقوق اإلنسان طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

 
لدولية المصادق عليها من الدولة هي ملزمة للدولة وتأخذ األسبقية على القوانين المعاهدات واالتفاقيات ا

 المحلية، إال إذا كانت تلك القوانين تضمن حقوقا ذات نطاق أكبر من المعاهدات واالتفاقيات المنطبقة.
 

المعاهدات يجب على الدولة أن تضمن كل حقوق اإلنسان طبقا، أو إلى درجة أكبر من، الحقوق المضمونة في 
 واالتفاقيات التالية:

 
                                                                                                                                             

الدولية الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، االتفاقية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، االتفاقية حول حقوق الطفل، السارية 
المفعول بأحكامها، لها مرتبة دستورية، وال تلغي أي مقطع من الجزء األول من هذا الدستور ويجب أن تفهم أنها تكمل الحقوق 

ترف بها هنا. يجب شجبها فقط، في مثل هذه الحالة، من السلطة التنفيذية الوطنية بعد موافقة ثلثين من كل أعضاء والضمانات المع
كل غرفة. لبلوغ المرتبة الدستورية، فإن المعاهدات والمواثيق حول حقوق اإلنسان تتطلب تصويت ثلثي كل األعضاء لكل غرفة، بعد 

(. يتضمن دستور األرجنتين أيضا نسخا حرفيا لبعض المعاهدات 22) 75، المادة 4الفصل موافقة الكونغرس." دستور األرجنتين، 
والتي تنص على ما يلي، "المساواة الفعلية في الفرض للرجال والنساء  37، المادة 2الدولية لحقوق اإلنسان. حالة تتمثل في الفصل 

إجراءات إيجابية في تنظيم األحزاب السياسية وفي النظام  في المواقف االنتخابية والحزبية السياسية يجب أن يضمن بواسطة
. يدمج هذا االتفاقية األمريكية حول حقوق اإلنسان واالتفاقية الدولية حول الحقوق 37، المادة 2االنتخابي.: دستور األرجنتين، الفصل 

(، متوفرة في 1969) 24، 23االتفاقية األمريكية حول حقوق اإلنسان، المادتين المدنية والسياسية. 
http://www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html;  االتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية

الدولية . إعطاء الصبغة  http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htmمتوفرة في  1976مارس  23، 25، 3المادتين 
إلى  1976في األرجنتين هو نتيجة للتعسفات الحادة في حقوق اإلنسان التي وقعت في الفترة من  للتعاليم الدولية حول حقوق اإلنسان

، تمنى صائغو الدستور أن اإلدراج 1994، خالل عهد الدكتاتورية العسكرية. تشرح ليفيت أنه خالل اإلصالح الدستوري لسنة 1983
إعطاء الصبغة الدستورية لحقوق ق األساسية. جانيت كوفين ليفيت. الصريح لمعاهدات حقوق اإلنسان من شأنه تقوية حماية الحقو 

 (.1999) 89-288، 281مجلة كولومبيا للقانون االنتقالي  37اإلنسان في األرجنتين: مشكلة أو وعد؟ 
دستور باراغواي يرتب دستور باراغواي المعاهدات الدولية في مرتبة أقل من الدستور، ولكن فوق القوانين المحددة من الكونغرس.   536

إعطاء الصبغة . تقيم ليفيت فعالية إعطاء الصبغة الدولية للقانون الدولي، بالتركيز على األرجنتين. جانيت كوفين ليفيت. 137المادة 
 (.1999) 89-288، 281مجلة كولومبيا للقانون االنتقالي  37الدستورية لحقوق اإلنسان في األرجنتين: مشكلة أو وعد؟ 
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 (0900)اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 
 

 الملحقة بها( 0977لسنة  2-0وبروتوكوالت جنيف  0909لحماية ضحايا الحرب لسنة  0-0)اتفاقيات جنيف 
 

 اسية والبروتوكوالت الملحقة بها(حول حماية حقوق اإلنسان والحريات األس 0951)االتفاقية األوروبية لسنة 
 

 الملحق بها( 0900المتعلقة بوضعية الالجئين وبروتوكول سنة  0950)اتفاقية سنة 
 

 ( 0957)االتفاقية حول جنسية النساء المتزوجات لسنة 
 

 (0900)االتفاقية حول تقليل حاالت الال جنسية لسنة 
 

 (0905ز العنصري لسنة )االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميي
 

 (0909و  0900والبروتوكوالت الخيارية لسنة  0900)العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية لسنة 
 

 (0900)العهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 
 

 (0979)اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء لسنة 
 

ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لسنة )اتفاقية م
0900) 

 
 (0907)االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة لسنة 

 
 (0909)االتفاقية حول حقوق الطفل لسنة 

 
 (0991كل العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم لسنة )االتفاقية الدولية حول حماية حقوق 

 
 (0992)الميثاق األوروبي للغات الجهوية ولغات األقليات لسنة 
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 (0990)االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية لسنة 

 
 )اتفاقيات أو معاهدات أخرى(

 
 الحقوق األساسية

. عادة ما تقد معظم 537حماية الحقوق األساسية دستورياتبين العديد من الدول حقوق الفرد في دستورها لضمان 
( الحقوق 4( الحقوق االقتصادية، )3( الحقوق السياسية، )2( الحقوق المدنية، )1الحقوق في الفئات التالية: )

( الحقوق الثقافية. يمكن أن تدرج الدول بندا يتعلق باحترام كل حقوق اإلنسان غير مدرجة في 5االجتماعية، و )
 .538تورالدس
 

 لغة عينة: الحقوق األساسية
يملك كل الشعب بعض الحقوق غير القابلة للتصرف. ليس الغرض من هذا الميثاق هو أن يبين قائمة حصرية 
لحقوق الشعب، ويعترف بأن الحقوق المملوكة من الشعب التي قد ال تكون مدرجة في الميثاق، وأن تلك 

 نفس درجة الحماية المعطاة للحقوق المدرجة. الحقوق التي ليست مدرجة في الميثاق تستحق
 
 
 

 الحقوق المدنية:
الحقوق المدنية هي أكثر الحقوق األساسية التي تدرج في دساتير ما بعد النزاع. يمكن أن تشمل هذه الحقوق حق 

هي . معظم الحقوق المدنية 539الحياة، كرامة اإلنسان، المساواة، الوصول إلى العدالة، وحرية وأمن األشخاص
 غير قابلة لالنتقاص، يعني أنه تكون محدودة من اللغة الدستورية أو التشريعية.

                                              
من دستور البرازيل أن لمواطنيها الحق في المساواة بين الجنسين، الحرية من التعذيب، الخصوصية، الديانة،  5دة تنص الما  537

من الدستور الصيني على العديد من  37إلى  35. بشكل مماثل تنص المواد 5المعتقد، السفر، العمل وأكثر. دستور البرازيل، المادة 
 .37الصحافة، التجمع، االعتقاد الديني ومن التقصي غير القانوني. دستور الصين المادة الحقوق األساسية تشمل حرية اللغة، 

من دستور اإلكوادور على أن: "االعتراف بالحقوق والضمانات المنصوص  7من المقطع  11على سبيل المثال، تنص المادة   538
ي الحقوق األخرى النابعة من كرامة اإلنسان، المجتمعات، عليها في الدستور وفي الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان يجب أن ال يستثن
 (.7) 11الشعوب واألمم التي قد يتطلب تطويرها بالكامل." دستور اإلكوادور، المادة 

الحقوق المدنية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، المتوفر في   539
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 
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 لغة عينة: الحقوق المدنية

 
 الحق في الحياة:

 لكل الناس الحق في الحياة والحق في عدم حرمانهم من الحياة بشكل متعسف.
 

 كرامة اإلنسان:
لى انتمائهم البشري. يتم ضمان هذه الكرامة من خالل يستحق كل الناس في أن يعاملوا بكرامة واحترام بالنظر إ

 حماية بعض الحقوق، بما في ذلك ومن دون أن يقتصر على ما يلي:
 

 حق كل الناس في حمل وتسجيلهم تحت اسم؛
 

الحق في عدم تعذيبهم وفي عدم معاملتهم ومعاقبتهم بطريقة وحشية أو غير مألوفة أو غير إنسانية، والحق 
 تهم البدنية والعقلية والمعنوية؛في احترام سالم

 
 حق المسجونين في معاملة مالئمة؛

 
 الحق حماية شرف وسمعة الشخص من االفتراء؛

 
الحق في عدم الخضوع للتحريض للتمييز، الكراهية أو العنف، وفي الحماية من خالل حظر التمييز الوطني أو 

 العنصري أو الديني؛
 

 ستفادة من حماية حالة اإلقامة للشخص؛الحق في المطالبة بالجنسية وفي اال
 

الحق في االعتراض بضمير على أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية لدواعي الضمير أو االعتقادات الدينية أو 
 األخالقية أو المماثلة؛ 

 
من الحق في عدم الخضوع إلى العبودية، اإلخضاع غير اإلرادي، أو العمالة القسرية أو اإلجبارية، أو أي شكل 

 االستغالل أو االتجار.
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 المساواة:
 كل الناس هو متساوون ولهم الحق في المساواة أمام القانون.

 
لكل الناس الحق في عدم الخضوع إلى التمييز على أساس العرق، الجنس، الدين، المجموعة االجتماعية، 

ساسيا من الشخصية، أو التي االعتقاد السياسي، أو أي صفة أخرى، المعتقد أو الممارسة التي تعتبر جزءا أ
 يكون من المستحيل أو غير العملي أو غير المعقول تغييرها.

 
 الحصول إلى العدالة:

 لكل الناس الحق في أن يعترف بهم كشخص أمام القانون.
 

 لكل الناس الحق في تقديم عريضة أمام العدالة لتحقيق مطالبهم.
 

انوني من اختيارهم، وفي أن يتم تزويدهم بالتمثيل في حالة لكل األشخاص المتهمين بجريمة الحق في تمثيل ق
 عدم تمكنهم من تدبيره.

 
 لكل األشخاص المتهمين بجريمة الحق في أن يتم السماع إليهم وأن يقدموا دفاعهم شخصيا.

 
 لكل الناس الحق في مراجعة إدانتهم وقرار عقوبتهم أمام محكمة أعلى درجة.

 
ة الحق في محاكمة عامة أمام سلطة قضائية مختصة ونزيهة ومستقلة من لكل األشخاص المتهمين بجريم

 دون تأخير غير ضروري.
 

 إدارة العدالة:
لكل الناس الحق في عدم حرمانهم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات ما عدا ما يكون وفقا إلجراءات 

 ة االعتراض على الحرمان.منصوص عليها قانونا، بما في ذلك ومن دون أن يقتصر على اإلشعار وفرص
 

كل األشخاص المتهمين بجريمة لهم الحق في أن يتم إعالمهم بالمصاريف المفروضة ضدهم، ويتم افتراض 
 براءتهم إلى غاية إثبات أنهم مذنبون.

 
 ال يجوز إجبار الناس على تقديم دليل ضد أنفسهم.
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 ات ذات الصلة.في الدعاوى القضائية، لكل الناس الحق في الحصول على المعلوم
 

 لكل األشخاص المتورطين في دعوى قضائية الحق في زمن وتسهيالت مالئمة لتحضير دفاعهم.
 

لكل األشخاص المتورطين في دعوى قضائية الحق في اتصاالت متميزة وسرية مع محاميهم، من دون تدخل 
 من األطراف الحكوميين أو الخصوم.

 
الحق في فرصة معقولة في تقديم قضيتهم أمام المحكمة، تحت لكل األشخاص المتورطين في دعوى قضائية 

 ظروف ال تضعهم تحت أي عائق تجاه خصومهم.
 

لكل األشخاص المتهمين بجريمة الحق في مجابهة واالستجواب المقابل لمتهمهم والشهود ضدهم، وفي 
 االعتراض على الدليل المقدم ضدهم.

 
 احدة لنفس الجريمة.لكل الناس الحق في المحاكاة أكثر من مرة و 

 
 ال يجوز أن يخضع أي شخص لعقوبة أقسى من تلك المطبقة في وقت ارتكاب الجريمة.

 
 ال يجوز أن يخضع أي شخص للقوانين ذات األثر الرجعي.

 
لكل الناس الحق في عدم حرمانهم من ملكيتهم، ما عدا طبقا لإلجراءات المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك 

 أن يتم السماع إليهم وتلقي تعويض عادل عن الملكية المأخوذة منهم لالستعمال العام.اإلشعار وفرصة 
 

 حرية وأمن األشخاص:
 لكل الناس الحق في الحرية.

 
لكل الناس الحق في عدم حجزهم ضد إرادتهم من دون سبب عادل أو تهم رسمية، والحق في االعتراض على 

 مالئمة حجزهم.
 

 رد اعتبار فعالة أمام السلطات في حالة خرق لحقوقهم وحرياتهم المضمونة. لكل الناس الحق في وسائل 
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 لكل الناس الحق في الحماية من تعسف السلطات.
 

لكل الناس الحق في األمن في شخصهم ومنزلهم ووثائقهم واالتصاالت والممتلكات ضد عمليات البحث والحجز 
 صيل طبيعة وحدود البحث أو الحجز.غير المعقولة، ما عدا عند إصدار ضمانة تحدد بالتف

 
 لكل الناس الحق في السفر وفي االنتقال وفقا لما يرونه مالئما، وفي الدخول والخروج من الدولة.

 لكل الناس الحق في العيش حسب اختيارهم.
 

 لكل الناس الحق في الحصول على تعويض في حالة إخفاق العدالة.
 

 أو علمية من دون إعطاء موافقته بحرية وباقتدار.  ال يجوز أن يخضع أي واحد لتجارب طبية
 

 ال يجوز سجن أي شخص بسبب دين.
 

 ال يجوز نفي أي شخص تعسفيا.
 

لكل الناس الحق في تلقي والبحث ونقل معلومات، والحق في نشر معلومات ووجهات نظر من خالل وسائل 
 مكتوبة أو مطبوعة أو وسائط إلكترونية أو أي وسائل أخرى.

 
 وق السياسية:الحق

الحقوق السياسية هي حقوق األفراد في المشاركة في الحكومة وفي العملية السياسية، وهي عادة حاسمة في إنشاء 
دولة مستقرة بعد نزاع. الدول المنبثقة من نزاع عادة ما تكون فيها الحقوق السياسية معلقة مؤقتا أو مرفوضة 

الحقوق السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت وفي المشاركة في  تماما. عادة  ما تبين دساتير ما بعد النزاع
. قد تكون الحقوق السياسية 540العملية السياسية، وتعزيز ثقة الناس في التزام الدولة بحقوق اإلنسان والديمقراطية

ة محدودة وفقا للدستور والتشريعات، إال أن أي حدود موضوعة على الحقوق السياسية يجب أن تكون محدد
 بوضوح ومؤقتة.

 

                                              
الحقوق السياسية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، المتوفر في   540

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 
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 لغة عينة: الحقوق السياسية
 

 لكل الناس الحق في االعتقاد بوجهات نظر بحرية، بما فيها االعتقادات الدينية والسياسية، وفي حرية الضمير.
 

 لكل الناس الحق في التعبير على وجهات نظرهم واعتقاداتهم بحرية.
 

 آخرين. لكل الناس الحق في التجمع بسلم، وفي االتحاد مع
 

 لكل الناس الحق في التصويت في االنتخابات.
 

لكل الناس الحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك ومن دون أن يقتصر على الحمالت والمشاركة في 
 السياسات الحزبية.

 
 للناس الحق في إقامة انتخابات حرة ودورية الختيار حكومتهم.

 
 ت العامة، بما في ذلك الحق في أن ينتخبوا في منصب.لكل الناس الحق في الحصول العادل للخدما

 
 الحقوق االقتصادية:

يمكن أن تدرج دول ما بعد النزاع أحكاما للحقوق االقتصادية لضمان بيئة قابلة للحياة و منتجة الستقرار وجودة 
كات، ويمكن أن الحياة. يمكن أن تتضمن هذه األحكام الحريات الفردية، مثل الحق في العمل وفي اكتساب ممتل

 .541تتضمن أيضا التزامات الدولة تجاه الفرد، مثل الرعاية الصحية المالئمة، واألمن االجتماعية والتغذية
 

 لغة عينة: الحقوق االقتصادية
 

                                              
فر في الحقوق االقتصادية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المتو   541

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 
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 لكل الناس الحق في العمل والحق في اختيار عملهم.
 

 ية ضد المرض.لكل الناس الحق في حماية صحتهم من الدولة، بما في ذلك التطعيم، والوقا
 

 لكل الناس الحق في تملك ممتلكات.
 

 لكل الناس الحق في مستوى معيشي مالئم.
 

 لكل الناس الحق في التعليم.
 

 لكل الناس الحق في األمن االجتماعي.
 

 لكل الناس الحق في التأمين.
 

 لكل الناس الحق في المساعدة االجتماعية والطبية.
 

 لكل الناس الحق في تغذية مالئمة.
 

 لكل الناس الحق في التمتع بالتطورات العلمية.
 
 
 
 
 

 الحقوق االجتماعية:
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يمكن أن تدرج دول ما بعد النزاع أحكاما دستورية للحقوق االجتماعية، والتي تبين حقوق األفراد في الزواج وفي 
ج القسري أو القيود إنشاء عائلة. حماية الحقوق االجتماعية قد يكون مهما بشكل خاص في الدول ذات تاريخ الزوا

 . 542على األطفال وتخطيط العائلة
 

 لغة عينة: الحقوق االجتماعية
 لكل الناس الحق في إنشاء عائلة وفي االشتراك في التخطيط العائلي إذا اختاروا ذلك.

 
 لكل الناس الحق في الزواج، والحق في عدم إبرام زواج من دون إعطاء موافقة حرة وكاملة.

 
 االحترام والحماية كوحدة أساسية للمجتمع. للعائلة الحق في

 
 الحقوق الثقافية:

يمكن أن تتضمن دساتير ما بعد النزاع أحكاما للحقوق الثقافية، خاصة فيما يتعلق باحترام اللغة والثقافة 
. يمكن أن تمنح الحقوق الثقافية ضمانات لمجتمعات األقليات على أن مجتمعاتهم سيتم منحها حرية 543والدين
 فاظ والمحافظة على هويتها الثقافية.الح
 

 لغة عينة: الحقوق الثقافية
 
 اللغة

 لكل الناس الحق في التحدث بلغتهم الخاصة، وفي التعليم واالتصاالت العامة باستعمال لغتهم الخاصة.
 
 
 

 الثقافة
 فية من اختيارهم.يجب أن يكون لكل األفراد ضمن الدولة الحق في تعليم والمحافظة على لغتهم والعادات الثقا

 لكل األفراد ضمن الدولة الحق في المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم المعتادة.

                                              
الحقوق االجتماعية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المتوفر في   542

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 
ولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المتوفر في الحقوق الثقافية هي مدرجة بشكل شامل في العهد الد  543
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 تشمل حرية اإلبداع الثقافي حرية اإلبداع الفكري والفني والعلمي بحماية متساوية من القانون. 
 

 الدين:
 ن تدخل حكومي، أو أن ال يمارس أي ديانة.لكل الناس الحق في ممارسة ديانة من اختيارهم من دو

يجب أن تكون أماكن العبادة مستقلة عن الدولة وبحرية في ممارسة عبادتهم وتنظيمهم الخاص الذي 
 يحددونه.

ال يجوز مساءلة أي شخص من أي سلطة بخصوص اعتقاداته الدينية ما عدا ألغراض إحصائية وال يجوز 
 أو أيدلوجياته الدينية. جبره على أن يشهد بخصوص اعتقاداته

 
 الحدود على حقوق اإلنسان:

إلى اإلشارة  عادة تتم. عادة ما تنص الدساتير تطوير وتنفيذ التشريعات بخصوص مسائل الحوكمة وبنية الدولة
. إال أن استعمال 544الحاجة إلى هكذا تشريعات من خالل عبارات مثل "طبقا للقانون" أو "حسبما هو محدد قانونا"

عبارات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، قد يؤدي إلى حدود على حمايات حقوق اإلنسان، والتي قد تتعارض مع هذه ال
. لضمان أن ال يحد تطبيق التشريعات من حماية حقوق اإلنسان، عادة ما 545المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 .تحدد الدول بوضوح أن هذه الحقوق ال يمكن االنتقاص منها وال يجوز حدها
 

أثر عبارات التحديد على حماية حقوق اإلنسان تمت مناقشته بشكل واسع في المفاوضات واآلراء الدستورية 
السابقة الصادرة عن مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية. في هذه المفاوضات السابقة، تم التطرق إلى المسألة بإدراج 

حت ظروف خاصة ولفترات زمنية محدودة، و ( يتعرف بأن بعض الحقوق والحريات يمكن الحد منها ت1حكم: )
( تنص أن الحريات والحقوق األخرى ال يمكن أبدا الحد منها، حتى في أوقات الطوارئ بالدولة )أي ال يمكن أن 2)

 .546تخضع أبدا النتقاص(

                                              
"يجوز الحد من الحقوق المبينة في وثيقة الحقوق فقط طبقا لقانون التطبيق العام إلى الحد الذي يكون في التحديد معقوال ومبررا   544

كرامة اإلنسان والمساواة والحرية، أخذا بعين االعتبار كل العوامل ذات الصلة بما فيها: طبيعة  في مجتمع مفتوح وثقافي مؤسس على
الحق، أهمية غرض الحدود، طبيعة وامتداد الحد، العالقة بين الحد وغرضه، ووسائل أقل تقييدية لتحقيق الغرض." دستور جنوب 

 .36أفريقيا، المادة 
تنص على حد اللغة "حسبما هو منصوص عليه قانونا" لبعض الحقوق، مثل حرية التجمع عندما  من الدستور الليتواني 36المادة   545

يكون "ضروريا لحماية أمن الدولة أو المجتمع، الصحة أو األخالق الشعبية، أو حقوق وحريات أشخاص آخرين." دستور ليتوانيا، 
 .36المادة 

جدول للحقوق غير القابلة لالنتقاص، والحقوق المحمية حتى خالل حالة ( من دستور جنوب أفريقيا على 5) 37تتضمن المادة   546
الطوارئ. يبين الجدول الحقوق ويشرح إلى أي مدى يمكن حمايتها. على سبيل المثال "المساواة" هي محمية "فيما يتعلق بالتمييز غير 
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 لغة عينة: اللغة المحددة الممكنة
 

فقط إلى الحد الذي يكون فيه من مصالح يجوز الحد من الحريات والحقوق األساسية المؤكدة في هذا الدستور 
أمن الوطن أو سالمة أو صحة الناس أو للوقاية من االضطرابات المدنية أو الجريمة أو لحماية حقوق 

 وحريات اآلخرين القيام بها.
 

أي قانون ينص على الحد من الحقوق والحريات األساسية المؤكدة في هذا الدستور يجب أن تكون متوافقة 
الديمقراطية والعدالة، وتحدد بوضوح امتداد هذا الحد، وتحدد المادة أو المواد من الدستور التي تمد  مع مبادئ

 بصالحية سن هكذا حد.
 

 ال يجوز أن تخضع الحقوق التالية إلى حد أو انتقاص، حتى في أوقات طوارئ الدولة:
 

 الحق في الحياة؛
 

 حظر الرق والعبودية؛
 

 ؛الحق في الشخصية القانونية
 

 حظر التعذيب أو المعاملة أو العقاب الوحشي أو الال إنساني أو المهين؛
 

 عدم الخضوع للتطبيق الرجعي للقانون؛
 

                                                                                                                                             
لغة" بينما "كرامة اإلنسان" و"الحياة" هما محميتين العادل فقط على أسس األصل العرقي واللوني واالجتماعي، الجنس أو الدين أو ال

من دستور ماالوي أيضا على تسعة حقوق خاصة غير قابلة  44(. ينص الفصل 5) 37بالكامل. دستور جنوب أفريقيا، المادة 
حماية من االحتجاز لالنتقاص: الحق في الحياة، الحماية من العقاب الوحشي، الحماية من اإلبادة الجماعية، الحماية من الرق، ال

بسبب دين، الحماية من القوانين ذات األثر الرجعي، الحق في المساواة، الحق في حرية المعتقد )الدين(، والحق في عدم الحبس من 
من الدستور الهندي على الحق في "المساواة أمام القانون". الدستور الهندي  14. تنص المادة 44دون محاكمة. دستور ماالوي الفصل 

 .14من الدستور العراقي على أن "العراقيين هم متساوون أمام القانون." دستور العراق المادة  14. تنص المادة 14لمادة ا
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 حظر الحبس بسبب التخلف عن دفع دين؛
 

 الحق في المساواة أمام القانون؛
 

 لغة؛ والحق في عدم التمييز بسبب األصل العرقي أو اللوني أو االجتماعي، الجنس أو الدين أو ال
 

 حرية التفكير والمعتقد.
 

 تنفيذ آليات لحقوق اإلنسان
عادة ما تنص دساتير ما بعد النزاع على آليات اإلشراف لحماية حقوق اإلنسان األساسية ومراقبة إدارة الحكومة 
و لها. يمكن أن تتألف آليات اإلشراف على منصب أمين المظالم، لجنة حقوق اإلنسان، جمعا بين االثنين، و/أ

 محكمة دستورية. توفر هذه المؤسسات مقار لألفراد للبحث على رد االعتبار نتيجة خروقات لحقوق لإلنسان.
 
 
 
 
 

 أمين المظالم
تنشئ العديد من دول ما بعد النزاع منصب أمين مظالم لمراقبة سير اإلدارة العامة وللوقاية من تعسفات حقوق 

ل تلك المناصب غالبا في أمين المظالم أو المدافع عن الشعب أو . حاليا تتمث547اإلنسان المرتكبة من الحكومة
. يمكن أن تتضمن الدساتير أحكاما خاصة بخصوص تعيين ومهمة أمين المظالم، بما فيها 548المحقق العام

                                              
ليندا سي. ريف، بناء مؤسسات ديمقراطية: دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الحوكمة الجيدة وفي حماية حقوق   547

 (. 2111) 9-8، 1ان مجلة هارفارد لحقوق اإلنس 13اإلنسان، 
من دستور جنوب أفريقيا منصب أمين المظالم لقب "المدافع عن الشعب". للمدافع عن الشعب سلطة  183و 182تمنح المادتين   548

التحقيق في شكاوى الشعب ضد الوكاالت الحكومية أو المسئولين الحكوميين. يمكن أو توصي أيضا في اتخاذ إجراءات تصحيحية 
وفقا لدستور جنوب أفريقيا، يتم تعيين المدافع عن الشعب من قبل الرئيس، أو بناء على توصية الجمعية الوطنية، لفترة  وتقارير قضايا.

. أسماء أخرى ألمين المظالم تشمل لجنة شكاوى 183-182غير قابلة للتجديد مدتها سبع سنوات. دستور جنوب أفريقيا، المادتين 
 امبيا(، اللجنة البرلمانية لإلدارة )المملكة المتحدة( والمفتش العام للحكومة )أوغندا(. الشعب )نيجيريا(، المحقق العام )ز 
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اإلجراءات التي يتخذها أمين المظالم عند التحقيق في شكاوى تعسفات حقوق اإلنسان، أو يمكن أن يترك 
 .549صة للقانونالتفاصيل الخا

 
 لغة عينة: أمين المظالم

 
 يجب أن يكون مكتب أمين المظالم هو المكتب األول المكلف بحماية الحقوق الفردية والجماعية.

 
 يجب أن يكون هناك مكتب أمين مظالم واحد على مستوى الدولة في البالد، منظم قانونا.

 
أمام المحاكم المحلية لحماية الحقوق وفرض تنفيذ يجب أن يكون ألمين المظالم سلطة تقديم طلب لرفع دعوى 

 قراراتها.
 

يجب على أمين المظالم التحقيق في الشكاوي المتعلقة بإخفاق مسئول أو موظف أو وكالة حكومية في 
االمتثال بالقانون، أو أداء أو عدم أعداء إجراء من مسئول أو موظف أو وكالة حكومية يسبب ضرر ظالما 

 على المشتكي.
 
 ا رفع المتظلم مسألة دستورية، يتطلب من أمين المظالم إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.إذ
 

 لجان حقوق اإلنسان
يمكن لبلدان ما بعد النزاع أن تنشئ لجان حقوق اإلنسان لمراقبة امتثال دولة بالقانون المحلي والدولي لحقوق 

جراء تغييرات وتقديم خدمات لمساعدة الشعب في ممارسة اإلنسان. يمكن أن تشتمل مهام اللجنة على توصيات إل

                                              
من دستور تايالند أن منصب أمين المظالم يجب أن يتألف من ثالثة أشخاص يتم تعيينهم من الملك،  243و 242تبين المادتين   549

دارة شئون الدولة أو مشاريع أو أنشطة ذات مصلحة مشتركة للشعب وأن يكونوا أشخاصا معروفين لدى الشعب أنهم يملكون خبرة في إ
ويتميزون بنزاهة واضحة." يعطى أمين المظالم سلطة التحقيق في الشكاوى التي تتعلق بإخفاق مسئول حكومي، موظف أو وكالة 

ا ظالما بالمتظلم. وفقا للدستور لالمتثال بالقانون، أو أداء أو عدم أداء إجراء من مسئول أو موظف أو وكالة حكومية يسبب ضرر 
التايلندي، إذا اعتقد أمين المظالم أن المتظلم يرفع مسألة دستورية، يطلب منه إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية. دستور تايالند، 

 .  243-242المادتين 
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حقوق اإلنسان الخاصة به. عادة ما تتكون اللجان من خبراء من مختلف الخلفيات وتضع الدولة متطلبات خاصة 
 . 550الختيار أعضائها

تقديم توصيات يجوز لدساتير ما بعد النزاع أن تحدد مهام لجنة حقوق اإلنسان مثل الدفاع وترقية حقوق اإلنسان، 
لتغييرات في سياسة الدولة والتشريعات لترقية االمتثال بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتزامات الدولة، تسوية 

. يمكن 551دعاوى التمييز الال قانوني، وحماية حقوق اإلنسان طبقا اللتزامات حقوق اإلنسان لألمم المتحدة والدولية
ام لجنة حقوق اإلنسان وتشرح اآلليات التي تقوم بموجبها اللجنة بتطوير أن تبين الدساتير بصراحة على مه

. تضمن بعض الدساتير آلية الشكوى التي يمكن لألفراد 552السياسة وتنفيذها أو تترك هذه التفاصيل إلى القانون
 . 553بناء عليها رفع مطالبات عندما يشعرون أن حقوقهم قد تم خرقها

 
 

 نلغة عينة: لجان حقوق اإلنسا
 

يجب أن تنشئ بموجب القانون لجنة حول حقوق اإلنسان. يجب أن يكون للجنة سلطة مراقبة والتحقيق ورفع 
قضايا والبحث والتوعية والضغط وتقديم مشورة والتعليق واقتراح تشريعات، وتقديم تقارير حول مسائل تتعلق 

 ئ القانون الدولي.بتعزيز وحماية الحقوق المؤكدة في هذا الدستور والمعترف بها بمباد
 

 لكل فرد الحق في رفع شكوى أمام اللجنة، زعما بأن حقا أو حرية أساسية هي محل تهديد أو إنكار.

                                              
العليا لحقوق اإلنسان، متوفر في  ، مكتب المفوضية19المؤسسات الوطنية لترقية وحماية حقوق اإلنسان، بيان حقائق رقم   550

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19en.pdf 
 /http://www.hrc.co.nzانظر على سبيل المثال، لجنة حقوق اإلنسان لنيوزيلندا، متوفر في   551
من الدستور يعطي للجنة سلطة التحقيق  184يبين دستور جنوب أفريقيا بصراحة مهام لجنته المستقلة لحقوق اإلنسان. المقطع   552

وتقرير مخالفات حقوق اإلنسان، واتخاذ خطوات لتأمين رد االعتبار، البحث في حقوق اإلنسان وتوعية الشعب. دستور جنوب أفريقيا، 
( األمانة، التي تطبق 2( اللجنة التي تقوم بتطوير السياسة؛ و)1. تتألف لجنة حقوق اإلنسان لجنوب أفريقيا من قسمين: )184المادة 

السياسة. تتطلب لجنة حقوق اإلنسان أيضا من اللجنة إنشاء لجنة دائمة لتقديم المشورة والمساعدة للمؤسسة. لجنة حقوق اإلنسان 
 /http://www.sahrc.org.za/homeلجنوب أفريقيا، متوفرة في 

من بين مهام أخرى، تتمثل في السماع إلى شكاوى األفراد ألن من الدستور الكيني أن مهام لجنة حقوق اإلنسان،  59تنص المادة   553
"لكل شخص الحق في رفع شكوى أمام اللجنة، زعما بأن حق أو حرية أساسية في وثيقة الحقوق قد تم إنكاره أو خرقه أو هو محل 

لة لحقوق اإلنسان "لمراقبة احترام من دستور أفغانستان لجنة مستق 58. بشكل مماثل، تنشئ المادة 59تهديد." دستور كينيا، المادة 
حقوق اإلنسان في أفغانستان باإلضافة إلى تعزيزها وحمايتها...يجوز لكل شخص رفع شكوى أمام هذه اللجنة بخصوص خرق لحقوق 
 اإلنسان الشخصية. يجب على اللجنة إحالة خروقات حقوق اإلنسان لألفراد إلى السلطات القانونية ومساعدتها في الدفاع على

 .58حقوقها." دستور أفغانستان، المادة 
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 للمساعدة في القيام بهذه المهام، يجب أن تنشئ ضمن اللجنة لجنة فرعية حول حقوق اإلنسان.خياري: 

 
 لجان حقوق اإلنسان المختلطة
ع بين عناصر أمين المظالم ولجنة حقوق اإلنسان إلنشاء لجمان حقوق إنسان تجمع بعض دساتير ما بعد النزا

. تجمع هذه البنية بين وظيفة أمين 554مختلطة تشمل مسئوليتها حماية حقوق اإلنسان ومراقبة إدارة الحكومة
ى مستوى المظالم مع مهام لجنة حقوق اإلنسان إلنشاء مؤسسة تعالج الشكاوى الفردية لحقوق اإلنسان وتدافع عل

 الوطني لضمان االمتثال بمعاهدات ومواثيق حقوق اإلنسان.
 

تنشئ بعض الدساتير هذه الجهة اإلشرافية المختلطة بمنح مكتب أمين المظالم سلطة إضافية في التحقيق في 
شكاوى خروق حقوق اإلنسان من المسئولين الحكوميين والخواص. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تمنح الدساتير 

 .555مين المظالم اإلشراف على مجاالت أخرى مثل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةأل
 

 لغة عينة: اللجان المختلطة لحقوق اإلنسان
 

يمكن ألمين المظالم تقديم المساعدة القانونية أو المساعدة األخرى إلى األفراد الذين يدعون بخروقات حقوق 
 اإلنسان.

 
ين المظالم مهمة  التحقيق في الشكاوى المتعلقة بحاالت الخرق المزعومة أو الظاهرة للحقوق والحريات ألم

األساسية، سوء استعمال السلطة، أو المعاملة غير العادلة أو القاسية أو الفظة ألحد السكان من طرف مسئول 
و تصرف من هذا المسئول موظف لدى أي جهاز حكومي )سواء مركزي أو محلي(، ظلم واضح أو فساء أ

 يمكن اعتباره بشكل سليم على أنه غير قانونية أو جائر أو غير عادل في مجتمع ديمقراطي.
 

                                              
تشمل البلدان بلجان حقوق إنسان مختلطة جورجيا )المحامي العام(، غانا )مفوض حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية(، كولومبيا   554

 )مكتب الدفاع على الشعب(، غواتيماال )مفوض حقوق اإلنسان( ورومانيا )محامي الشعب(.
من دستور  91و 25ي ناميبيا هو حالة أخرى للجنة حقوق إنسان مختلطة. تم إنشائه بموجب المادتين مكتب أمين المظالم ف  555

، لمكتب أمين المظالم لناميبيا سلطات إضافية غير ممنوحة ألمناء المظالم التقليديين. باإلضافة إلى تنظيم سير 1991ناميبيا لسنة 
حقوق اإلنسان من مسئولين الحكوميين واألشخاص أو الجهات الخاصة.  الحكومة، للمكتب صالحية للتحقيق في شكاوى خروقات

فضال عن ذلك، يبين الدستور الناميبي مجموعة متنوعة من الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يمكن 
 .91، 25التحقيق فيها كلها من قبل أمين المظالم. دستور ناميبيا، المادتين 
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يجب أن يكون ألمين المظالم سلطة مراقبة، التحقيق، رفع قضايا والبحث والتوعية والضغط وتقديم مشورة 
تعزيز وحماية الحقوق المؤكدة في هذا الدستور والتعليق واقتراح تشريعات، وتقديم تقارير حول مسائل تتعلق ب

 والمعترف بها بمبادئ القانون الدولي.
 

 المحاكم الدستورية
المحاكم الدستورية هي مسئولة على تسوية النزاعات حول مسائل دستورية. تحمي هذه المحاكم حقوق اإلنسان 

الدستورية كآلية لرد االعتبار إذا سمح  .  تتصرف المحكمة556بالمحافظة على الحقوق والحريات المبينة دستوريا
الدستور لألفراد باالستئناف مباشرة أمام المحكمة في حاالت خروقات حقوق اإلنسان. يمكن لهذه المحاكم أن 

 تنظر أيضا في الدعاوى من وكاالت أخرى ومن مكتب أمين المظالم.
 

 لغة عينة: المحاكم الدستورية
 

يم طلب )لرفع دعوى( )إلى غرفة خاصة( للمحكمة الدستورية، لحماية يجب أن يكون لألفراد الحق في تقد
 الحقوق المضمونة في الدستور. 

 
 يجب أن يطلب من المحكمة الدستورية إصدار قرار حول طلب فرد خالل )عدد( األيام.

 
نونية يجوز لألحزاب السياسية والمجالس البلدية ومجالس المدينة ومنظمات المجتمع المدني والجهات القا
 األخرى أيضا أن تقدم طلبا )لرفع دعوى( إلى المحكمة الدستورية لحماية حقوق األفراد و/أو المجموعات.

                                              
في كوستاريكا، تقوم الغرفة الدستورية للمحكمة العليا على دراسة دستورية التشريعات والمراسيم التنفيذية وكل ضمانات عدم   556

، قامت بإلغاء عدد من القوانين التي وجدت غير متوافقة مع االتفاقية 1989االعتقال من دون محاكمة. منذ إنشاء الغرفة في عام 
 36ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى. توماس بورغنتال، الدساتير العصرية ومعاهدات حقوق اإلنسان، األمريكية لحقوق اإلنسان 

(. متكونة من تسع قضاة، تقوم المحكمة الدستورية المقدونية بتحديد ما إذا 1997) 218، 211مجلة كولومبيا للقانون العابر للجنسيات 
ة لألفراد، وتقوم بتحليل من إذا كانت القوانين متطابقة مع الدستور. دستور كانت القوانين تحافظ على الحقوق والحريات الخاص

من دستور مقدونيا تشمل حماية "حريات وحقوق الفرد والمواطن المتعلقة  111. المهام المبينة في المادة 111جمهورية مقدونيا، المادة 
المواطنين على أساس االنتماء العرقي والجنسي والديني والوطني بحرية االتصاالت والمعتقد والنشاط باإلضافة إلى حظر التمييز بين 

قاضي للمحكمة الدستورية باختصاص قضائي  19من الدستور الروسي على  125واالجتماعي والسياسي." بشكل مماثل، تنص المادة 
عليها بالتحقيق، طبقا للقواعد  "على الشكاوى بخصوص الخروق للحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وبناء على طلبات المحكمة

المحددة في القانون الفدرالي، في دستورية قانون مطبق أو خاضع للتطبيق في قضية ملموسة." منذ بداية المحكمة الدستورية الروسية، 
نة الحماية أكدت سيادة القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادق على الحقوق األساسية. على سبيل المثال، احتفظت المحكمة بضما

 .125القانونية، الحق في الحماية ضد التمييز والحق في الملكية. دستور روسيا االتحادية، المادة 
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يجوز ألمين المظالم أن يقدم طلبا )لرفع دعوى( مباشرة إلى المحكمة الدستورية بالنيابة عن أفراد ومجموعات 

 لحماية حقوقهم.
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 حماية حقوق األقليات – 01الفصل 
 

العديد من الدول الخارجة من نزاع على حقوق األقليات في دساتيرها. قد تكون حقوق األقليات ذات أهمية تنص 
خاصة في البلدان التي كانت فيها األقليات محرومة تاريخيا، بما أنها تمنح ضمانات اللتزام الدولة في تطوير 

وق األساسية، والتي تنطبق على السكان مجتمع شامل. تشمل بعض الدول أحكام عامة لحقوق ضد التمييز والحق
 ككل، بينما تبين أخرى حقوق األقليات، بما فيها حرية الديانة والثقافة.

 
( متطلبات التخصيص جانبا أو 1يمكن أن تنص الدساتير أيضا على آليات لضمان تمثيل األقليات، مثل: )

ة؛ و)سلطات موسعة للحوكمة المحلية ضمن ( فيتوهات المجموع2المتطلبات الحزبية ضمن النظم االنتخابية؛ )
المجموعات العرقية. يمكن أن تسعى الدول أيضا على شمل لغة تضمن أن حقوق األقليات الممنوحة في الدستور 
 لم يتم التالعب بها أو االنتقاص منها، بينما يتم الحد من حقوق أخرى تحت بعض الظروف مثل األمن الوطني.

 
 لألقليات: الحمايات العامة والخاصة

. 557كمواطنين للدولة، لمجتمعات األقليات الحق في حماية متساوية لحقوق اإلنسان األساسية المبينة في الدستور
إال أنه في العديد من الدساتير، تبين الدول خصيصا حقوق األقليات لتأكيد التزام الدولة في حماية مجتمعات 

يات الحماية من التمييز والحقوق في حريات الثقافة والدين . يمكن أن تتضمن الحقوق الخاصة لألقل558األقليات
 .559واللغة

                                              
ناثا، حقوقا وواجبات متساوية أمام القانون." دستور أفغانستان، المادة   557 . "ال يجوز للدولة أن تميز 22"لمواطني أفغانستان، ذكورا وا 

مباشرة، ضد أي شخص على أي من األسس، بما فيها العرق، الجنس، الحمل، الحالة الزوجية،  بشكل غير عادل، مباشرة أو غير
األصل العرقي أو االجتماعي، اللون، أو التوجه الجنسي، العمر، العجز، الدين، المعتقد، الثقافة، اللغة والميالد." دستور جنوب 

القانون، المحكمة، والمؤسسات والمسئولين اآلخرين للدولة. ال يجوز  ( "يجب أن يكون كل الناس متساوون أمام3)9أفريقيا، المادة 
التقييد من حقوق اإلنسان وال أن يمنح أي امتيازات على أساس الجنس، العرق، الجنسية، اللغة، األصل، الحالة االجتماعية، المعتقد أو 

 .29اآلراء." دستور ليتوانيا، المادة 
ى حكم عام لعدم التمييز وحكم خاص يضمن الحقوق المتساوية لألقليات: "يجب أن يكون لكل يشمل تمهيد دستور الكاميرون عل  558

األشخاص حقوق والتزامات متساوية. يجب أن تمنح الدولة كل مواطنيها بالشروط الالزمة لتطويرهم؛ يجب على الدولة أن تضمن 
 ن." دستور الكاميرون، تمهيد.الحماية لألقليات وأن تحافظ على حقوق السكان األصليين طبقا للقانو 

من دستور غواتيماال الحقوق الخاصة لمجموعات السكان األصليين: "تتكون غواتيماال من مختلف المجموعات  66تحدد المادة   559
نظيماتهم العرقية والتي من بينهما المجموعات من أصل المايا. تعترف الدولة وتحترم وتعزز شكلهم للحياة وعاداتهم وتقاليدهم وأشكال ت

من  2و 1. تنص المادتين 66االجتماعية، ارتداء الزي الهندي من الرجال والنساء، ولغاتهم ولهجاتهم." دستور غواتيماال، المادة 
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 لغة عينة: الحمايات العامة لألقليات

 
لكل األفراد حقوق ومهام متساوية طبقا لهذا الدستور، بغض النظر عن الجنسية، اللغة، العرق، الجنس، 

 اللون، الحالة القبلية، الدين أو الفكر السياسي.
 

 وق والتزامات متساوية.لكل األشخاص حق
 

 لغة عينة: الحمايات الخاصة لألقليات
 

 ال يجوز التمييز ضد أفراد األقليات الوطنية على أساس وضعيتهم كأقلية وطنية.
 

 يجب على الدولة أن تضمن حماية األقليات وأن تحافظ على حقوق السكان )األصليين/القبليين( طبقا للقانون.
 

يات الوطنية الحق في تعزيز إرثهم الثقافي من خالل استعمال لغتهم وأبجديتهم يجب أن يكون ألفراد األقل
 وتعزيز مؤسساتهم وجمعياتهم الثقافية، طبقا للقانون.

 
يجب أن يكون لكل المواطنين/المقيمين المنتمين إلى أقليات وطنية أو دينية الحق في الممارسة الكاملة 

ي مع آخرين(، للحقوق المؤكدة بهذا الدستور والمعترف بها بمبادئ والفعالة، )فرديا باإلضافة إلى شكل جماع
 القانون الدولي. تشمل هكذا حقوق من دون أن تقتصر على ما يلي:

  
 الحفاظ على هوياتهم وخصائصهم المميزة ونقلها إلى أبنائهم؛

  
 ممارسة ونقل تقاليدهم وعاداتهم الثقافية؛

                                                                                                                                             
الدستور المكسيكي على ضمانات مستقلة لحقوق عدم التمييز واألقليات: "يحظر التمييز المؤسس على األصل العرقي أو الوطني 

ييز المؤسس على الجنس والعمر والعجز من أي نوع كان، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية، األفكار الدينية، باإلضافة إلى التم
التفضيالت من أي نوع، الحالة المدنية أو أي سبب آخر يكون ضد كرامة اإلنسان والتي تكون موجهة إما إللغاء وتقييد مزايا 

قافات مؤسس على سكانه األصليين الذين يقطنون البالد منذ القدم قبل قدوم االحتالل وحصانات األفراد، ... للوطن تكامل متعدد الث
والذين عاشوا وفقا لمؤسساتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.... الحق في تقرير المصير للسكان األصليين يجب أن 

 .2-1قة تحافظ على الوحدة الوطنية." دستور المكسيك، المادتين يكون مضمونا ضمن اإلطار العام لالستقاللية طبقا للدستور وبطري
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 ئرهم الروحية والدينية؛ممارسة ونقل تقاليدهم وعاداتهم وشعا

 
استعمال والنقل إلى األجيال المستقبلية للغاتهم وأبجديتهم )بما في ذلك الحق في تعليم أبنائهم بلغتهم 
والحق في فهم وأن يتم فمهم في اإلجراءات السياسية والقانونية واإلدارية، عندما يكون ضروريا من 

 خالل تزويد ترجمة(؛ و
  

بما في ذلك المؤسسات اإلدارية والقضائية والتعليمية المحلية( إلى الحد الذي الحفاظ على مؤسساتها )
 يكون متوافقا مع دستورها.

 
 ال يجوز التمييز في ممارسة هذه الحقوق من أفراد األقليات الوطنية ضد المواطنين اآلخرين.

 
 

 حرية الديانة والثقافة
. عادة ما 560ص حرية الديانة والثقافة لمجتمعات األقلياتعادة ما تشمل دساتير ما بعد النزاع على أحكام بخصو 

تشمل الحرية الدينية حرية ممارسة الديانة وحرية االجتماع مع آخرين في ممارسة الديانة. يمكن أن تشمل دساتير 
 .561ما بعد النزاع أيضا حكا بخصوص استقاللية أماكن العبادة من الدولة

 
فراد في استعمال والحفاظ على لغة من اختيارهم والمشاركة في عادات ثقافية عادة ما تشمل الحرية الثقافية حق األ

. باإلضافة إلى ذلك، تشمل الحرية الثقافية حرية االشتراك مع آخرين الذين يشتركون في نفس 562من اختيارهم
                                              

"لكل فرد الحق في استعمال اللغة والمشاركة في حياة ثقافية من اختيارهم، ولكن ال يجوز ألي فرد يمارس هذه الحقوق أن يقوم بها   560
. "حق الشعوب الهندية في المحافظة وتطوير 31بطريقة غير متوافقة من أي حكم في وثيقة الحقوق." دستور جنوب أفريقيا المادة 

هويتهم العرقية في موطنهم الخاص هو معترف به ومضمون. لهم الحق أيضا في التطبيق الحر لنظمهم السياسية واالجتماعية 
لما ال يخرقون الحقوق االقتصادية والثقافية والتنظيم الديني، وفي المراعاة اإلرادية لممارساتهم المعتادة في وجودهم المشترك المحلي طا

األساسية المحددة في هذا الدستور. الحقوق المعتادة الهندية سيتم أخذها بعين االعتبار عند تقرير نزاع االختصاص القضائي." دستور 
 . 63باراغواي، المادة 

والقانون، هو مضمون." "استقاللية كل الكنائس والمسميات الدينية، من دون أي قيود خالف ما هو مفروض من هذا الدستور   561
(. "الكنائس والمجتمعات الدينية األخرى يجب أن تكون مفصولة عن الدولة ولها الحرية في تنظيم 3) 24دستور باراغواي، المادة 

 (.4) 41نفسها وفي أداء شعائرها وعباداتها." دستور البرتغال، المادة 
( التطوير الشامل 1. ")31قافية من اختياره." دستور جنوب أفريقيا، المادة لكل فرد الحق في استعمال اللغة والمشاركة في حياة ث"  562

للمواطنين الممثلين لألقليات الوطنية أو المجموعات العرقية في جمهورية سلوفاكيا هو مضمون، بشكل خاص الحق في تطوير ثقافتهم 
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ية أن تشترك . يمكن أن تشمل الدساتير حرية اإلبداع الثقافي، بمعنى أنه يجوز للحريات العرق563الثقافة واللغة
 . 564بحرية في اإلبداع الفكري والفني والعلمي، والذي تتم حمايته بشكل متساوي حسبما هو منصوص عليه قانونا

 
 لغة عينة: الحقوق الدينية

 
 يجب أن يتمتع كل األفراد بحرية الديانة والعبادة.

 
 صة وتنظيمها حسبما تحدده.يجب أن تكون أماكن العبادة مستقلة عن الدولة وحرة في أداء عابداتها الخا

 
ال تجوز مساءلة أي شخص من أي سلطة بخصوص معتقداته الدينية ما عدا ألغراض إحصائية، وال يجوز أن 

 يجبر على الشهادة على معتقداته أو أيديولوجياته الدينية.
 

 لغة عينة: الحقوق الثقافية
 

على لغتهم وأبجديتهم وعادات ثقافية من يجب أن يكون لكل األفراد في الدولة الحق في تعليم والحفاظ 
 اختيارهم.

 
 )لألقليات( الحق في المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم المألوفة.

 
تشمل حرية اإلبداع الثقافي حرية األقليات في االشتراك في اإلبداع الفكري والفني والعلمي مع حماية متساوية 

 من القانون.
 

                                                                                                                                             
نشر وتلقي معلومات بلغتهم األم، الحق في االشتراك مع الخاصة، مع األفراد اآلخرين من األقليات أو المجموعة العرقية، الحق في 

 (.1)34جمعيات األقليات الوطنية، والحق في إنشاء والحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية." دستور سلوفاكيا، المادة 
اكيا هو مضمون، بشكل خاص التطوير الشامل للمواطنين الممثلين لألقليات الوطنية أو المجموعات العرقية في جمهورية سلوف "  563

الحق في تطوير ثقافتهم الخاصة، مع األفراد اآلخرين من األقليات أو المجموعة العرقية، الحق في نشر وتلقي معلومات بلغتهم األم، 
وفاكيا، الحق في االشتراك مع جمعيات األقليات الوطنية، والحق في إنشاء والحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية." دستور سل

 (.1) 34المادة 
صدار ونشر األعمال 2. ال يجوز التقييد من اإلبداع الفكري والفني والعلمي. 1"  564 . يجب أن تشمل هذه الحرية الحق في اختراع وا 

 .42العلمية واألدبية والفنية ويجب أن تشمل حماية القانون لحق النشر." دستور البرتغال، المادة 
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 ددة الممكنة:اللغة المح
حسبما هو مشار إليه فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان، عادة ما تشمل الدساتير جمال مثل "طبقا للقانون" أو 

. توضيح ما هي الحقوق غير القابلة 565"حسبما هو محدد قانونا" للسماح بالتطوير الموالي لتشريعات خاصة أكثر
التي يمكن الحد منها تحت ظروف خاصة، هو بالتالي  لالنتقاص، حتى في حالة الطوارئ، وما هي الحقوق

 عنصر هام على الدول أخذه بعين االعتبار عند صياغة دساتير ما بعد النزاع.
 

 : حماية حقوق اإلنسان للمزيد من النقاش ولغة عينة تتعلق باللغة المحددة الممكنة.8الرجاء انظر الفصل 
 

 آليات ضمان التمثيل
ما بعد النزاع أحكاما تتطرق إلى آليات لضمان تمثيل األقليات. عادة ما تستعمل هذه يمكن أن تتضمن دساتير 

اآلليات في الدول الخارجة من نزاعات عرقية، أو عندما يكون التمثيل المالئم لمجتمعات األقليات ضروري لتعزيز 
تطلبات الحزبية ضمن ( متطلبات التخصيص جانبا أو الم1االستقرار. تشمل آليات ضمان تمثيل األقليات: )

 ( فيتوهات المجموعة؛ وسلطات الحوكمة الذاتية المحلية أو اإلقليمية.2النظم االنتخابية؛ )
 
 
 
 متطلبات التخصيص جانبا أو المتطلبات الحزبية ضمن النظم االنتخابية 

. 566دستورهاتشمل العديد من دول ما بعد النزاع على متطلبات التخصيص جانبا أو متطلبات حزبية خاصة في 
. يمكن أن 567التخصيص جانبا هي مقاعد مخصصة للمجموعات العرقية أو الدينية التي يمكن انتخابها أو تعيينها

                                              
وق يمكن أن تكون محدودة من حيث قانون التطبيق العام إلى الحد الذي يكون فيه الحد معقوال ومبررا في "الحقوق في وثيقة الحق  565

مجتمع مفتوح وديمقراطي على أساس كرامة اإلنسان، المساواة والحرية، أخذا بعين االعتبار كل العوامل الخاصة، بما فيها: طبيعة 
لعالقة بين الحد وغرضه، والوسائل األقل تقييدية لتحقيق الغرض." دستور جنوب الحق، أهمية غرض الحد، طبيعة وامتداد الحد، ا

 .36أفريقيا، المادة 
على التخصيص جانبا ألعضاء بعض الفئات، بمن فيهم ممثلين للطوائف المدرجة والقبائل  16في الدستور الهندي، ينص القسم   566

من الدستور  54. في المادة 16السكان اإلجمالي للدولة. دستور الهند، الجزء المدرجة مساوية لنسبة هؤالء السكان بالمقارنة مع عدد 
األثيوبي يتم شمل األقليات في العملية االنتخابية ألن "األحكام يجب النص عليها قانونا للتمثيل الخاصة لجنسيات وشعوب األقليات. 

، يجب أن يكون هناك 551لجنسيات وشعوب األقليات، ال يجوز أن يتجاوز أعضاء الغرفة، على أساس السكان والتمثيل الخاص 
 .54مقعدا لتلك الجنسيات والشعوب لألقليات." دستور أثيوبيا، المادة  21على األقل 

من الدستور السلوفيني مقعدين اثنين في الجمعية الوطنية، واحد لنائب من الجالية من جنسية إيطالية واآلخر  81تخصص المادة   567
. ينص دستور أفغانستان أيضا على التمثيل العام والعادل لكل الدوائر 81ية من جنسية مجرية. دستور سلوفينيا، المادة لنائب من الجال

 .83االنتخابية للبلد. دستور أفغانستان، المادة 
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تنص المتطلبات الحزبية على أن كل األحزاب السياسية يجب أن تشمل مرشحين من مختلف المجموعات العرقية 
يطا ليا على تمثيل إضافي للمناطق والمجتمعات الخاصة أو المناطق. على سبيل المثال، ينص دستوري إسبانيا وا 

 . 568لضمان تمثيل هيكل الحكومة للسكان بشكل مالئم
 

 لغة عينة: متطلبات الوضع جانبا أو المتطلبات الحزبية
 

 يجب أن يكون )س( نسبة مئوية أفراد ينتمون إلى األقليات الوطنية والدينية للدولة.
 

وطنية لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد المخصص يجب تخصيص )س( مقعد في الجمعية ال
لكل أقلية سيعكس نسبة تمثيلها في المجتمع بما ال يقل عن مقعد واحد مخصص )لألقليات بأقل من واحد 

 بالمائة من سكان البالد(.
 

 يجب انتخاب )الممثلين( على أساس إقليمي.
 

 فيتوهات المجموعة
 

يتوهات المجموعات، والتي تمكن مجموعات األقليات من منع قوانين عندما تشعر أنها تنص بعض الدول على ف
. عادة ما تكون فيتوهات المجموعات مقتصرة على بعض المسائل، 569ليست من مصلحة أعضاء المجموعات

                                              
الخارج." الدستور "يتم انتخاب مجلس الشيوخ على أساس إقليمي باستثناء المقاعد المخصصة للدوائر االنتخابية لإليطاليين في   568

. في 2. مجلس الشيوخ هو غرفة التمثيل اإلقليمي. 1من الدستور اإلسباني على ما يلي: " 69(. تنص المادة 1) 57اإليطالي المادة 
كل إقليم، يتم انتخاب أربع أعضاء في مجلس الشيوخ عن طريق اقتراع عام وحر وعادل ومباشر وسري وفقا للشروط المحددة بالقانون 

. في أقاليم الجزيرة، كل جزيرة أو مجموعة منها بتمثيل أو مجلس جزيري يجب أن يكون مقاطعة تصويت ألغراض 3وي. العض
غران كاناريا، مايوركا وتينيريفي، وواحد لمجموعات  –انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ثالثة منهم تذهب لكل واحدة من الجزر الهامة 

. تنتخب مدينتي سبتة ومليلة عضوين 4ينوركا، فويرتي فانتورا، غوميرا، هييرو، النزاروتي وال بالما. فورمانتيرا، م-الجزر التالية: إيبيزا
. تعين المجتمعات المستقلة ذاتيا أيضا عضو واحد في مجلس الشيوخ وعضو واحد 5اثنين في مجلس الشيوخ لكل واحدة منهما. 

أن يتم التعيين من الجمعية التشريعية أو في غيابه، من طرف جهة  إضافي كل مليون واحد من السكان في مناطقها الخاصة. يجب
جماعية أعلى للمجتمع المستقل ذاتيا وفقا ألحكام القانون، والتي في كل األحوال يجب أن تضمن تمثيل نسبيا مالئما." دستور إسبانيا، 

 . 69المادة 
أنه بينما تتخذ القرارات البرلمانية بتصويت األغلبية،  4من المادة  3في دستور البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، تتطلب الفقرة   569

"يجب على المندوبين واألعضاء بذل أقصى جهودهم لجعل األغلبية تشمل على األقل ثلث واحد من أصوات المندوبين أو األعضاء 
األعضاء من منطقة كل كيان، يجب  من منطقة كل كيان. إذا لم يشمل تصويت األغلبية على ثلث واحد من أصوات المندوبين أو
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من  . يجوز ألعضاء فرع واحد570مثل الحوكمة الذاتية، لضمان أنها ال تؤدي إلى مأزق ضمن العملية التشريعية
. تنص معظم الدول على الحق في االستئناف أمام 571الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية االحتجاج بالفيتو

 .572المحكمة الدستورية لتحديد شرعية مصلحة المجموعات في االحتجاج بالفيتو
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
على الرئيس ونواب الرئيس االجتماع كل ومحاولة الحصول على الموافقة خالل ثالثة أيام من التصويت." دستور البوسنة والهرسك، 

 (. 3)4المادة 
نية على مسائل من الدستور المقدوني لنوع من فيتو األقليات ضمن الجمعية الوط 18و 16، 15، 14، 11تسمح التعديالت   570

خاصة، مثل الحوكمة الذاتية المحلية، حقوق المجتمعات العضو، وانتخاب قضاة المحكمة العليا. من أجل تمرير قوانين حول هذه 
المسائل، يجب أن تحوز على أغلبية إجمالي أصوات الممثلين، باإلضافة إلى "أغلبية أصوات الممثلين الحاضرين المنتمين إلى 

 .18و 16، 15، 14، 11أغلبية سكان مقدونيا." دستور جمهورية مقدونيا، التعديالت  مجتمعات ليست في
 .5-4دستور البوسنة والهرسك، المادتين   571

 .4دستور البوسنة والهرسك، المادة   572



133 
 

 ( للمجموعة )اختياري(vetoes: حقوق النقض )لغة عينة
 

 للدولة لها حق متأصل في حماية مصالحها الوطنية.المكونة األقليات 
 

 المصالح الوطنية يجب حمايتها على مستوى الدولة من خالل فيتو المجموعة.
 

 : بـ يمكن أن تمارس حقوق فيتو المجموعة فيما يتعلق
 القضائية؛حقوق كامل الشعب المكون المراد تقديمها بشكل مناسب إلى السلطات التشريعية، التنفيذية و 

 
 هوية شعب مكون؛ 

 
 تعديالت دستورية؛

 
 تنظيمات جهات السلطة العامة؛

 
 حقوق متساوية للشعوب المكونة في عمليات اتخاذ القرار؛

 
 التنظيم اإلقليمي؛

 
 تثقيف المواطنين؛

 
 استعمال اللغات والمخطوطات؛

 
 الرموز واألعالم الوطنية؛

 
 الهوية والتقاليد الدينية والثقافية؛سيما تعزيز وتأكيد  الميراث الديني، ال

 
 المحافظة على وحدة الدولة؛
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 منظومات المعلومات العامة؛
 

 ثي[ ممثلي الحكومة في واحدة من الغرف.ما تمت المطالبة بها من قبل ]ثل أي مائل أخرى إذا
 

 : المجلس الثنائي والمجلس األحادي المعدل0الخيار 
من ممثلي أحد الشعوب المكونة في ]الغرفة الثانية[ أو من قبل عضو من  يمكن ممارسة الفيتو بأغلبية بسيطة

 من ممثلي أحد الشعوب المكونة يجب أن يمارس حق الفيتو.]×[ المجلس التنفيذي. 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية لممثلي واحد من الشعوب المكونة األخرى أو عضو من المجلس التنفيذي أن الفيتو لم 
 ]الغرفة األولى[.لدى اسب، فإنه يمكنها االستئناف يتم ممارسته بشكل من

 
 يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ في النزاعات المتعلقة باستعمال الفيتو.

 
يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ بين الممثلين أو عضو المجلس التنفيذي الذي مارس حق الفيتو وممثلي 

 الذين عارضوا استعمال الفيتو.لمجلس التنفيذي[ ا]لـ البرلمان أو العضو/األعضاء 
 

 يجب أن تتخذ ]الغرفة األولى[ ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعضائها.
 

لى المجلس التنفيذي خالل  أيام من يوم ]×[ يجب أن تقرر ]الغرفة األولى[ حول قرارها إلى ]الغرفة الثانية[ وا 
 إحالة األمر إليها.

 
ا كقانون ومقدما إلى ]الغرفة الثانية[ بعد تقريره إلى ]الغرفة الثانية[ يجب أن يكون كتابيقرار ]الغرفة األولى[ 

لى المجلس التنفيذي.  وا 
 

 يمكن أن يخضع القرار للفيتو.ال عند إعادته إلى ]الغرفة الثانية[، 
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 يجب أن يصوت أعضاء ]الغرفة الثانية[ على قرار ]الغرفة األولى[، ما لم يتم استئناف القرار أمام المحكمة

 الدستورية.
 

 من ]الغرفة الثانية[، فإن القرار يصبح قانونا.]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 
 

 (والنزاعات المحالة إلى اللجنة المؤقتة/الدائمة : الغرفة األحادية )المحدثة من قبل اللجنة التشريعية2الخيارة 
لمكونة في الهيئة التشريعية أو عضو من المجلس التنفيذي. يمكن ممارسة الفيتو بأغلبية بسيطة للشعوب ا

 من ممثلي أحد الشعوب المكونة يجب أن يمارس حق الفيتو.]×[ 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية لممثلي واحد من الشعوب المكونة األخرى أو عضو من المجلس التنفيذي أن الفيتو لم 
 اللجنة ]المؤقتة/الدائمة[. ىلديتم ممارسته بشكل مناسب، فإنه يمكنها االستئناف 

 
 يجب أن تتوسط اللجنة في النزاعات المتعلقة باستعمال الفيتو.

 
يجب أن تتوسط اللجنة بين الممثلين أو عضو المجلس التنفيذي الذي مارس حق الفيتو وممثلي البرلمان أو 

 العضو/األعضاء للمجلس التنفيذي الذين عارضوا استعمال الفيتو.
 

 للجنة ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعضائها.يجب أن تتخذ ا
 

لى ]المجلس التنفيذي[ خالل  أيام من يوم ]×[ يجب أن تقرر اللجنة حول ]قرارها[ إلى ]الهيئة التشريعية[ وا 
 إحالة األمر إلى اللجنة.

 
لى  قرار اللجنة يجب أن يكون كتابيا كقانون ومقدما إلى الهيئة التشريعية بعد تقريره إلى  الهيئة التشريعية وا 

 المجلس التنفيذي.
 

 يمكن أن يخضع القرار للفيتو.ال عند إعادته إلى الهيئة التشريعية، 
 

 يجب أن يصوت أعضاء الهيئة التشريعية على قرار اللجنة، ما لم يتم استئناف القرار أمام المحكمة الدستورية.
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 فرع التشريعي، فإن القرار يصبح قانونا.من ال]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 
 

 ممثل من الهيئة التشريعية.]×[ يجب أن تتشكل اللجنة من 
 

 عضو من الهيئة التشريعية.]×[ يجب تسمية أعضاء اللجنة من قبل المجلس التنفيذي واعتمادهم من قبل 
 

 مراجعة المحكمة الدستورية للفيتو
الطرف التنفيذي في وساطة اللجنة بأن قرار اللجنة يخرق حقوق  إذا ما رأى أحد الشعوب المكونة أو أعضاء

ن استعمال الفيتو كان خاطئا،[ فإنه يمكنه تقديم طلب لبدء إجراءات قضائية إلى المحكمة إالفيتو خاصته، ]أو 
 الدستورية من أجل حماية حق الفيتو خاصته.

 
 كان الفيتو قد مورس بشكل صحيح. المحكمة الدستورية، من خالل غرفة خاصة، يجب أن تحدد ما إذا

 
 عضو.]×[ يجب أن تتكون الغرفة الخاصة من 

 
 إجراءات تعيين الغرفة الخاصة يجب أن تكون منظمة بالقانون.

 
 قرارات  المحكمة الدستورية حول ممارسة الفيتو يجب أن تكون ملزمة.

 
مصلحة وطنية حيوية، فإن القانون يجب إذا ما رأت المحكمة الدستورية بأن القانون المتنازع بشأنه قد خرق 

 أن يفسخ ويجب إعادته إلى المؤيد. ال يمكن للمؤيد إعادة تقديم القانون األصلي.
 

إذا ما رأت المحكمة الدستورية بأنه ال توجد مصلحة وطنية حيوية منتهكة، فإن القانون يعتبر متبنى / ممكنا 
 تبنيه بأغلبية بسيطة.
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 إلقليميالذاتي المحلي وا الحكم

 
في الحاالت حيث تكون مجتمعات األقلية متمركزة في مناطق أو محالت معينة، فإن الدولة يمكن أن تزودهم 

ومشاركة  . يؤدي الحكم الذاتي المحلي أو اإلقليمي إلى مزيد من تمثيلبصالحيات حكم ذاتي محلي أو إقليمي
. 573على شؤونهم ضمن هيكل حكومة الدولة ن أن يحقق مصالح األقلية في اإلشرافكويم مجتمعات األقلية،

لدعم  للمناطق الريفية أو المتضررة اقتصاديا تزويد تنمية تعليمية واقتصادية ةعالوة على ذلك، يمكن للدول
 مجتمعات األقلية في المشاركة في الحكومة.

 
 الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي: لغة عينة

ا لمجموعاتهم في مناطقهم الجغرافية. حكومة الدولة يمكنها [ مجموعة يجب أن يؤسسوا حكما ذاتي×أعضاء ]
تخويل بعض الوظائف تحت النطاق القضائي الوطني وتزويد أموال لمثل هذه الوظائف. التزامات المجموعات 

 المحلية في الحكم الذاتي يجب تنظيمها بالقانون.
 

ذات الكثافة السكانية كما هو محدد بموجب التنمية التعليمية واالقتصادية للمناطق على الدولة  تنصيجب أن 
 القانون. يجب ضمان التمويل بالدستور وتقديمه من قبل الهيئة التشريعية كما هو محدد في القانون.

                                              
حرية، ومن أجل تمثيل ( المجتمعات الوطنية اإليطالية والمجرية األصلية وأعضاؤهم يجب أن يضمن لهم حق استعمال رموزهم الوطنية ب1") 573

وانين، هويتهم الوطنية، حق إنشاء منظمات وتطوير نشاطات اقتصادية، ثقافية، علمية وبحثية، وكذلك النشاطات في مجال اإلعالم والنشر. طبقا للق
ذا التعليم والتدريس. المناطق فإن هاتين المجموعتين الوطنيتين وأعضاءهما لهم حق التعليم والتدريس بلغاتهم الخاصة، وكذلك حق إنشاء وتطوير ه

تعزيز الجغرافية التي تكون فيها المدارس مزدوجة اللغة إلزامية فإنه يجب إنشاؤها بموجب القانون. يجب أن يضمن لهذه المجموعات وأعضائها حق 
( من أجل ممارسة 2هذه الحقوق. )العالقات مع أوطانهم األصلية ومع بلدان كل منهم. يجب أن تزود الدولة الدعم المادي والمعنوي لممارسة 

حقوقهم، فإن أفراد هذه المجموعات يجب أن تؤسس حكمها الذاتي لمجموعاتها الخاص في المناطق الجغرافية حيث يعيشون. في مقترح الحكم 
ال ألداء مثل هذه الوظائف. الذاتي لمجموعاتها، يمكن للدولة أن تفوضهم بأداء بعض الوظائف وفق النطاق القضائي الوطني، ويجب أن توفر األمو 

( موقف المجموعتين 4( يجب أن تمثل المجموعتان الوطنيتان مباشرة في الجهات التمثيلية للحكومة الذاتية المحلية وفي الجمعية الوطنية. )3)
مجموعات الحكم الذاتي المحلية في  الوطنيتين اإليطالية والمجرية والطريقة التي تمارس بها حقوقهم في المناطق الجغرافية حيث يعيشون، التزامات

ممارسة هذه الحقوق، وتلك الحقوق التي يمارسها أفراد هاتين المجموعتين خارج هذه المناطق، يجب أن تنظم جميعها بالقانون. حقوق كل من 
وائح والقرارات العامة األخرى التي ( القوانين، الل5المجموعتين الوطنيتين وأعضائهما يجب أن تضمن بغض النظر عن عدد أفراد هذه المجموعات. )

تتعلق بممارسة الحقوق المنصوص عليها دستوريا وموقف المجموعات الوطنية حصريا، ال يمكن تبنيها دون موافقة ممثلي هاتين المجموعتين." 
 .64دستور سلوفينا، المادة 
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 : حماية حقوق المرأة00 فصلال

 
ة إضافة إلى ذلك، تنص دساتير ما بعد الصراع على حقوق المرأة. تسمح مثل هذه النصوص بتدخل نشاط المرأ

في الدولة، ويحدد تعهد الدولة بحماية حقوق المرأة وترويج تساوي الجنسين. النصوص التي تحمي حقوق المرأة 
( الحقوق 4( الحقوق والحريات العائلية؛ )3السياسية؛ ) ( الحقوق والحريات2( الحماية ضد التمييز؛ )1تشمل: )

العمل، التجارة، والصناعة. فيما يتعلق بحماية ( الحقوق والحريات في 5والحريات االجتماعية واألخالقية؛ و)
حقوق المرأة سوف لن يتم التالعب بها أو الحياد عنها، حقوق اإلنسان واألقليات، يمكن أن تنص الدول على أن 

 أو أن تلك الحدود يمكن فقط أن تنشأ تحت ظروف خاصة. 
 

 األحكام العامة والخاصة
ة. خيار أول هو استعمال لغة غير متحيزة للجنس أو تتضمن بندا يشير توجه الدولة حقوق المرأة بثالث طرق أولي

أيضا بنود عدم  عادةبأن اللغة الخاصة بالجنس تطبق على كلي الجنسين. الدول المستعملة لهذه المقاربة تشمل 
اية واستيفاء االلتزامات الدولية الملزمة للدولة بالنسبة الحترام، حم تعدادهو  التمييز وتساوي الفرص. خيار ثان

الحقوق الخاصة المنصوص عليها  تعدادحقوق المرأة، شامال المعاهدات واالتفاقيات الدولية. خيار ثالث هو 
 للمرأة.

 
 اللغة غير المتحيزة للجنس في الدستور

بعض الدول تحافظ على لغة غير متحيزة للجنس عبر كامل الدستور، أو تدرج شرطا يشير بأن اللغة المحددة 
تضمن هذه الدول عموما أحكاما عامة تتعلق بعدم التمييز وتساوي . 574تطبق على الذكور واإلناثللجنس 
 .575الفرص

 
 : اللغة غير المتحيزة للجنسلغة عينة

                                              
صطلحات خاصة غير محددة الجنس مثل "كل مواطن" و"الجميع". الدستور البرتغالي يعنى في استعماله "له" و"لها". بدال من ذلك، يستعمل م 574

 انظر الدستور البرتغالي عموما.
"ال يمكن للدولة التمييز بشكل غير عادل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ضد أي أحد على واحد أو أكثر من األسباب، بما في ذلك العرق،  575

الجتماعي، اللون، التوجه الجنسي، السن، العجز، الدين، الضمير، االعتقاد، الثقافة، اللغة الجنس، الحمل، الحالة الزوجية، األصل العرقي أو ا
؛ دستور باراغواي، 15؛ الميثاق الكندي للحقوق والحريات المادة 11(؛ انظر دستور ناميبيا، المادة 3)9والمولد ". دستور جنوب أفريقيا، المادة 

 .48المادة 
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وفق القانون دون تمييز من أي نوع، مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين،  جميع المقيمين متساوون
حالة أي ميالد أو مكان ال، اتخاصيال، األصول الوطنية أو االجتماعية، راالنتماء السياسي أو إلى أي رأي آخ

 أخرى.
 

 التمييز محظور على مثل هذه المميزات. تمنح فرص متساوية للجميع طبقا للقانون.
 

 .اللغة الخاصة بالجنس في هذا الدستور يجب تطبيقها بالتساوي على الذكور واإلناث
 

 للدولةالملزمة  اإلشارة إلى االلتزامات الدولية
يمكن للدول أيضا تعداد معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية الملزمة والتي تكون الدولة طرفا فيها والتي 

 .576تعتزم الدولة التقيد بها
 

(، والذي يحدد CEDAWاتفاقية لنبذ جميع أنواع التمييز ضد المرأة ) عادةتتضمن مثل هذه المعاهدات 
 .577لدول من أجل احترام، حماية واستيفاء حقوق المرأةااللتزامات الخاصة ل

 
 : الحقوق والحريات األساسية العامةلغة عينة

جميع األفراد مضمون لهم الحقوق والحريات األساسية المعددة في هذه االتفاقية وفي المعاهدات واالتفاقيات 
 الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

 
التي تكون الدولة  ضمونة في هذا الدستور وفي المعاهدات واالتفاقيات الدوليةالحقوق والحريات األساسية الم

طرفا فيها يجب تأمينها لجميع األشخاص في الدولة بدون تمييز على أساس كالجنس، اللون، اللغة، الدين، 
حالة أي ميالد أو مكان ال، اتخاصيال، االنتماء السياسي أو إلى رأي آخر، األصول الوطنية أو االجتماعية

 أخرى.
 

 ن طرفا فيها.ويجب أن تحترم الدولة حقوق اإلنسان طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تك
 

                                              
رف بـ وتحترم حقوق اإلنسان كما هي منصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  "مملكة كمبوديا يجب أن تعت 576

 .31التعهدات واالتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان، حقوق األمومة والطفولة". دستور كمبوديا، المادة 
 ./http://www.un.org.woemenwatch/daw/cedawر على الموقع النص الكامل التفاقية نبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة متوف 577
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المعاهدات واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تكون ملزمة للدولة يجب أن تأخذ األولوية على 
 ى ما تصمنه المعاهدات واالتفاقيات النافذة.القوانين، ما لم تضمن تلك القوانين حقوقا أكبر من مد

 
يجب أن تضمن الدولة كامل حقوق اإلنسان طبقا لـ، أو أكبر درجة من، لتلك الحقوق المضمونة في المعاهدات 

 :578واالتفاقيات التالية
 
 [؛اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 0957]
 
 [؛ 0909و 0900توكوالته االختيارية الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وبرو  0900]
 
 ميثاق حول الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛[ 0900]
 
 اتفاقية حول نبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛[ 0979]
 

 ]اتفاقيات أخرى[
 

 أحكام خاصة حول حقوق المرأة
وق المعددة كيفية تطبيق الحقوق توضح الحق. 579مقاربة بديلة هي تضمين مقطع يعدد الحقوق الخاصة للمرأة

، وتوضيح أن المرأة والرجل يجب منحهما على المرأة 581، االجتماعية والثقافيةواالقتصادية 580المدنية والسياسية
 حماية متساوية لهذه الحقوق.

                                              
لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والبروتوكوالت المتعلقة بها؛  1951يمكن أن تختار الدول األوروبية تضمين االتفاقية األوروبية  578

للغات الدينية أو لغات  1992ني أو المنحط؛ والوثيقة األوروبية حول منع التعذيب والمعاملة أو العقاب غير اإلنسا 1987االتفاقية األوروبية 
 األقليات.

( للمرأة حق الحماية الكاملة والمتساوية بموجب القانون، ولها حق عدم التمييز 1من دستور ماالوي تتركب من خمسة عناصر: ") 24المادة  579
أن تمنح ذات الحقوق مثل الرجل في القانون المدني، شامال الصفة  ضدها على أساس جنسها أو حالتها الزوجية التي تتضمن الحق )أ( في

في إبرام العقود؛ اكتساب والمحافظة على حقوق المكية، بشكل مستقل أو باالشتراك مع آخرين، بغض النظر عن حالتها الزوجية؛  –المتساوية 
ق متساو في اتخاذ القرارات التي تؤثر على التنشئة؛ وعلى اكتساب اكتساب واالحتفاظ بحضانة، الوصاية على والعناية باألطفال وأن يكون لها ح

في تصرف عادل للملكية التي تكون مملوكة تضامنيا مع زوجها؛ وفي صيانة عادلة،  –واالحتفاظ بالجنسية والمواطنة. )ب( عند فسخ الزواج 
( أي قانون يميز ضد المرأة على أساس الجنس أو الحالة 2أطفال. )باألخذ في االعتبار جميع الظروف والسيما وسائل الزوج السابق واحتياجات أي 

سي، الزوجية يجب أن يكون باطال ويجب تمرير تشريع يستبعد األعراف والممارسات التي تميز ضد المرأة، السيما الممارسات مثل )أ( العنف الجن
)ج( الحرمان من الملكية، شامال الملكية المحصول عليها بالميراث." المضايقة واالعتداء؛ )ب( التمييز في العمل، األعمال والشؤون العامة؛ و

 .24دستور ماالوي، المادة 
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 الحقوق المدنية والسياسية
يات الفردية مثل اإلرادة حقوق المرأة يمكن أن تشمل الحقوق والحر الدساتير التي تتضمن أحكاما خاصة حول 

. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن الدساتير أحكاما حول مشاركة تكوين الجمعياتالفردية، حرية التعبير، وحرية 
 المرأة في النظام السياسي، مثل حق االنتخاب وحق تقلد المناصب.

 
 : الحقوق المدنية والسياسية للمرأةلغة عينة

 
رادة فردية.يجب أن يتمتع النساء بحرية م  تساوية وا 

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحرية التعبير.

 
 يجب أن تتمتع النساء بحرية متساوية في تكوين جمعيات والسفر داخل وخارج البالد.

 
 يجب أن تمنح النساء الكرامة الشخصية الكاملة والمتساوية مع الرجل.

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في المواطنة.

 
 بحقوق سياسية مساوية للرجل، شامال ودون حد:تمتع المرأة يجب أن ت

                                                                                                                                             
اواة "النساء والرجال لهم حقوق مدنية، سياسية، اجتماعية وثقافية متساوية. سوف تعزز الدولة الشروط وتنشئ اآلليات المناسبة لجعل هذه المس 580

التي تحول دون أو تعيق تحقيقها، وكذلك عن طريق تشجيع مشاركة المرأة في كل قطاع من الحياة الوطنية." حقيقية وفعالة عن طريق إزالة العقبات 
( المواطنون من أي جنس لهم الحق في المشاركة في األمور العامة، مباشرة أو من خالل ممثلين، طبقا ألحكام 1. ")48دستور باراغواي، المادة 

. "المشاركة المباشرة أو النشطة في 117أة إلى الوظائف العمومية سوف يتم تشجيعه". دستور باراغواي، المادة ( بلوغ المر 2الدستور والقانون. )
المدنية  السياسة من قبل الرجل والمرأة هو أداة أساسية في تعزيز النظام الديمقراطي، ويجب أن يعزز القانون المساواة بينهما في ممارسة الحقوق

 .119يز المرتكز على الجنس في تقلد المناصب السياسية". دستور باراغواي، المادة والسياسية وغياب التمي
( يجب 3( األسرة، األمومة، األبوة، والطفولة يجب أن تكون تحت رعاية وحماية الدولة. )2( يجب أن تكون األسرة أساس المجتمع والدولة. )1") 581

. 38( في األسرة، حقوق الزوجين يجب أن تكون متساوية." دستور ليتوانيا، المادة 5.....)أن يبرم الزواج بناء على موافقة حرة للرجل والمرأة 
جنس "الهدف من القوانين هو المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، رجاال ونساء، عن طريق إزالة جميع العقبات التي تعوق تقدم ال

( العمال من 1. ")31لحياة السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية." دستور الجزائر، المادة البشري وتحول دون المشاركة الفعالة للجميع في ا
الجنسين لهم نفس حقوق والتزامات العمل، غير أن األمومة سوف تخضع لحماية خاصة وسوف تشمل خدمات العناية الصحية واإلجازة المناسبة، 

( سوف ينشئ القانون 2مكن صرف المرأة من عملها خالل الحمل أو إجازة الوضع الخاصة بها. )أسبوعا". ال ي 12التي سوف لن تكون أقل من 
()ج( من الدستور البرتغالي لـ "حماية تتعلق بالعمل الخاص للمرأة خالل الحمل بعد 2)59. المادة 89نظام إجازة أبوة.". دستور باراغواي،المادة 

 ()ج(.2)59ميالد الطفل." دستور باراغواي، المادة 
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 حق المشاركة والتمثيل الكامل في العملية السياسية؛
 

 الحق في صوت مساو؛ و
 

 أي منصب سياسي، تنفيذي، تشريعي، قضائي أو إداري.الحق في تقلد 
 

 الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية
االقتصادية، االجتماعية والثقافية للنساء، تحدد الدساتير كيفية تطبيق مثل هذه لتزويد توضيح حول تطبيق الحقوق 

الحقوق على النساء. يمكن أن تتضمن الدساتير أحكاما لضمان أن النساء يعلبن دورا نشطا في النمو االقتصادي 
الدساتير غالبا متساو في تملك األراضي والمشاركة في االقتصاد. عالوة على ذلك، تتضمن للدولة ولها حق 

أحكاما حول الحقوق االجتماعية للنساء، شامال المساواة في الزواج وحق تنشية وتربية األطفال، وحقوق النساء في 
 المحافظة على ثقافتهن.

 
 : الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية للنساءلغة عينة

 
 الحقوق االقتصادية

لكية، استعمال، نقل الملكية، وورث الممتلكات العقارية يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في م
في امتالك الملكية واألسهم في العقارات ألزواجهن المتوفين مع أي يجب أن يكون للنساء الحق والشخصية. 

 وريث قانوني على قيد الحياة للمتوفى.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية إلبرام عقود والقيام بأعمال وتجارة.
 
 جب أن تتمتع المرأة بحقوق وفرص متساوية في العمل واالستخدام.ي
 

 .بالنسبة لالستقاللية في الشؤون االقتصاديةيجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية 
 

يجب أن يكون للمرأة الحق في تلقي مكافأة متساوية للرجل المؤهل بشكل مماثل لها والمستخدم في منصب 
 مماثل أو مشابه.

 
 أة الحق في إجازة مدفوعة األجر لألمهات العامالت خالل فترة معقولة قبل وبعد والدة الطفل.يكون للمر 
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 يجب أن يتمتع النساء بحقوق متساوية في التعليم، التدريس والتعلم.

 
 يجب أن تتمتع النساء بحقوق متساوية في منافع الرفاهية االجتماعية.

 
 الحقوق االجتماعية

 ي الزواج.يكون للنساء حق متساو ف
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق زوجية مساوية للرجل بما في ذلك ودون حد:
 

 حق حرية اختيار الزوج 
 

 حق الطالق بعد عملية قانونية صحيحة 
 

 حق حضانة األطفال 
 

 حق الموافقة على تزويج أي من أوالدها تحت سن الرشد؛ و 
 

 جها وأقاربها.حق رفع دعوى قضائية ضد من يظلمها، بما في ذلك زو  
 

 يجب أن تتمتع النساء بحق تقرير المصير االجتماعي واألخالقي.
 

 الحقوق الثقافية
 حق تدريس والحفاظ على لغتهن وعاداتهن الثقافية.يجب أن يكون للنساء 

 
 يكون للنساء حق المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهن طبقا لممارساتهن العرفية.

 
 النتخابيةحماية خاصة في الشروط ا

بعض الدول، السيما تلك التي كان فيها تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة المدنية محدودا تاريخيا، يمكن أن تدرج 
بعض اآلليات لضمان تمثيل المرأة في الحكومة، البلوغ المتساوي إلى المنظومة القضائية، والسلطة في الهياكل 
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بعد الصراع لتزويد تمثيل عادل هي تضمين قائمة حزب وسن أحكام في  الحكومية. طريقة واحدة بالنسبة لبلدان ما
 .582الدستور

 : حماية خاصة في الشروط االنتخابيةلغة عينة
 

 بالمائة من كل قائمة حزب يجب أن تكون من المرشحات النساء.]×[ 
 

 مقعدا في الجمعية الوطنية للنساء.]×[ يجب أن يحجز عدد 
 

 لجنة مساواة الجنسين:
واجبات وصالحيات اللجنة  .583لدساتير تنشئ لجنة تكون مسؤولة عن حماية وتشجيع مساواة الجنسينبعض ا

 .584يمكن تضمينها في الدستور أو تحديدها بموجب القانون
 

 : لجنة مساواة الجنسينلغة عينة
 

 .يجب على لجنة مساواة الجنسين أن تشجع، تحمي وتعزز التنمية لمساواة الجنسين
 

 ف وواجبات لجنة مساواة الجنسين يجب أن تحدد في التشريعات.صالحيات، وظائ
 

 لغة مقيدة احتماال.
 

                                              
من الدستور األفغاني ألفغانستان تنص على التمثيل الصريح والخاص للنساء في شكل مقاعد في الجمعية الوطنية. هناك  84إلى  83المواد  582

 221مقعدا إجماال للنساء من إجمالي  64، والذي يعمل ليصبح على األقل Wolesi Jiraمقعدان اثنان محجوزان لكل إقليم للنواب من النساء في 
%( من ثلث األعضاء المعينين من 51، يخصص خمسين بالمائة )Meshano Jiraنائبا. البيت اآلخر للبرلمان األفغاني،  251مقعدا منظورا لعدد 

 .84-83قبل الرئيس للنواب من النساء. دستور أفغانستان، المواد 
يحدد أيضا وظائف األعضاء: لـ"تشجيع حماية مساواة الجنسين وحماية، من دستور جنوب أفريقيا تنشئ لجنة لمساواة الجنسين. إنه  187المادة  583

في ذلك تنمية وتحقيق مساواة الجنسين. يكون لجمعية مساواة الجنسين الصالحية، حسبما تنظمها التشريعات الوطنية، الالزمة ألداء وظائفها، بما 
شورة والتقرير حول المسائل المتعلقة بمساواة الجنسين. يكون للجنة مساواة صالحية المراقبة، التحقيق في، البحث، التثقيف، كسب التأييد، الم

 .187الجنسين الصالحيات والوظائف اإلضافية المبينة في التشريعات الوطنية." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
ه، وظائفه، عمله وعالقاته مع هياكل الدولة.[". من دستور رواندا تنشئ مجلسا وطنيا للنساء، "]يجب أن يحدد القانون  تنظيم 187أيضا المادة  584

 .187دستور رواندا، المادة 
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كما هو مذكور في المقاطع حول حماية حقوق اإلنسان، تتضمن الدساتير مقطعيا جمال مثل "طبقا للقانون" أو 
الشروط ليس  لضمان أن هذه .585محدد بموجب القانون" للسماح بتشريعات أكثر تفصيال في المستقبل هو "كما

 لها تأثير ضار بحماية حقوق المرأة، تحدد الدساتير بعض الحقوق التي ال يمكن االنتقاص منها.
 

 المتعلقة بلغة مقيدة احتماال. لغة عينة: حماية حقوق اإلنسان لمزيد من المناقشة و 8رجاء انظر الفصل 
 

                                              
تمع حقوق في وثيقة الحقوق يمكن أن تكون محدودة فقط فيما يتعلق بقانون التطبيق العام إلى المدى الذي يكون فيه الحد مسؤوال ومبررا في مج 585

نسانية، مع األخذ في الحسبان جميع العوامل ذات العالقة، بما في ذلك: طبيعة الحق؛ متفتح وديمقراطي مؤسس على الكرامة، المساواة والحرية اإل
 أهمية غرض الحد؛ طبيعة ومدى الحد؛ العالقة بين الحد وغرضه؛ ووسائل أقل صرامة في تحقيق الحق."
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 الدفاع واألمن: 02 فصلال

 
يمكن أن تدرج  .586واألمن للوطن، وتدرج أحكام حول القوات المسلحةلدفاع ا توجه دساتير ما بعد الصراع
( متطلبات الخدمة 3( تنظيم القوات المسلحة؛ )2( دور القوات المسلحة؛ )1الدساتير أحكاما تتعلق بـ: )

 ( الحيادية.6( القائد األعلى؛ و)5( األهلية للخدمة؛ )4للمواطنين؛ )
 

 دور القوات المسلحة
يمكن أن  .587عد الصراع عموما بأن الغرض األولي من القوات المسلحة هو الدفاع عن الوطنتحدد دساتير ما ب

 اتجيا على أن القو ذتنص الدول نمو . 588للقوات المسلحة وغرضهاتنص الدساتير أيضا على وصف عام 
ك قرار التدخل المسلحة يجب أن تتصرف طبقا للقانون، وتحدد كيفية اتخاذ القرارات العسكرية المعتبرة، بما في ذل

 في النزاع المسلح.
 

 : دور القوات المسلحةلغة عينة
 

 يجب أن تتصرف القوات المسلحة طبقا لهذا الدستور والقانون.
 

يمكن أن تعبر القوات المسلحة حدود الدولة للتصرف على حدود دولة أخرى فقط بناء على قرار وموافقة مسبقة 
 من ]الهيئة التشريعية[.

 
 .العسكري لـ ]الدولة[لمسلحة مسؤولية توفير الدفاع تتحمل القوات ا

 
 الدور المحلي للقوات المسلحة

تلعب القوات المسلحة  دورا في الحفاظ على النظام داخل الدولة. تعرف العديد من الدول في المرحلة االنتقالية 
 لتشجع على الثقة في القوات المسلحة.لبوضوح هذا الدور 

                                              
 حة.ومع ذلك، فإن بعض الدساتير )مثال أفغانستان( ال تتضمن أحكاما صريحة بالنسبة للقوات المسل 586
؛ "القوات المسلحة لجمهورية بولندا 76"يجب أن يخدم المواطنون في القوات المسلحة طبقا للنظام المحدد في القانون". دستور أذربيجان، المادة  587

دفاع (؛ "حرب  ال1)26يجب أن تحمي استقالل وسالمة التراب الوطني للدولة، ويجب أن تضمن أمن وحصانة حدودها." دستور بولندا، المادة 
 .71يجب إعالنها بموجب أمر أميري. الهجوم محظور." دستور قطر، المادة 

 .14ينص ا لدستور الكيني على وصف موجز لجميع الكيانات األمنية الوطنية. دستور كينيا، الفصل  588
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ت المسلحة تشمل حماية الممتلكات المدنية ووظائف مراقبة حركة المرور خالل مهام األغراض المشتركة للقوا

عالوة على ذلك، يمكن أن تدعم القوات المسلحة إجراءات الشرطة لحماية الممتلكات المدنية والدفاع  .589الدفاع
 .591ة في أي وقتيمكن للهيئة التشريعية قطع هذه النشاطات للقوات المسلح .590عنها ضد المتمردين المسلحين

 
 : الدور المحلي للقوات المسلحةلغة عينة

 
صالحية حماية الممتلكات المدنية إلى المدى الالزم الستكمال  ، يجب أن يكون للقوات المسلحةألغراض الدفاع

 مهمة الدفاع خاصتها؛ في هذه الظروف، يجب أن تتعاون القوات المسلحة مع السلطات المختصة.
 

ن يكون للقوات المسلحة صالحية أداء وظائف مراقبة حركة المرور إلى المدى الالزم لغرض الدفاع، يجب أ
 الستكمال مهمة الدفاع خاصتها.

 
ذا ما فشلت قوات الشرطة في فعل ذلك، يمكن للحكومة نشر  من أجل تجنب خطر وشيك لوجود الدولة، وا 

التمرد المسلح المنظم. أي استخدام كهذا  القوات المسلحة لدعم الشرطة في حماية الممتلكات المدنية ومقاتلة
 ما طلبت اللجنة التشريعية ذلك.يجب إيقافه إذا للقوات المسلحة 

 
جميع ]اذكر قائمة أعضاء القطاع األمني، مثال: الشرطة، القوات المسلحة، ...الخ[ يجب أن تكون تحت 

 المراقبة المدنية، بما في ذلك جميع كامل التنظيم واإلشراف.

                                              
حقوقهم، حرياتهم، ممتلكاتهم، األمن، "األمن الوطني هو الحماية ضد التهديدات الداخلية والخارجية لوحدة وسيادة التراب الكيني ، شعبها،  589

 (.1)238االستقرار واالزدهار، والمصالح الوطنية األخرى." دستور كينيا، المادة 
"القوات المسلحة يجب، وفق توجيهات الحكومة الفيدرالية، أن تدافع على باكستان ضد االعتداء والتحديد بالحرب، وخضوعا للقانون، أن  590

 (.1)245لمدنية عند دعوتها لعمل ذلك." دستور باكستان، المادة تتصرف لمساعدة السلطة ا
ر ( بينما تطرأ حالة دفاع ما أو حالة توتر، يكون للقوات المسلحة صالحية حماية الممتلكات المدنية واالضطالع بوظائف حركة مراقبة المرو 3") 591

، عند حدوث حالة دفاع أو حالة توتر، بحماية الممتلكات المدنية وأيضا طالما كان ذلك ضروريا ألداء مهمة الدفاع، يمكن تخويل القوات المسلحة
( من أجل تفادي أي خطر وشيك على للوجود 4بدعم إجراءات الشرطة؛ في هذه الحالة يجب أن تتعاون القوات المسلحة مع السلطات المختصة. )

( 2ن للحكومة الفيدرالية، في حالة شروط كتلك المنصوص عليها في الفقرة )أو لنظام األساس الديمقراطي للفيدرالية أو دولة ما ]األرض[، فإنه يمك
أن تحصل على قوات الشرطة وحرس الحدود الفيدرالي في حماية الممتلكات المدنية ومحاربة التمرد المسلح المنظم والعسكري. أي   91من المادة 

س الممثلين ]بانديستاغ[ أو الشيوخ ]بانديسرات[." دستور جمهورية ألمانيا استخدام كهذا للقوات المسلحة ينبغي إيقافه متى ما طلب ذلك مجل
 (.4)-(3)أ()87االتحادية، المواد 
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 السالم وحفظل في المهام اإلنسانية التدخ

 .592السالم وحفظيمكن لدساتير ما بعد الصراع أيضا أن تنص على تدخل القوات المسلحة في مهام إنسانية 
 

 لقوات المسلحةالدور الدولي ل: لغة عينة
 

ذات  دولة[القوات المسلحة للدولة يجب أن تكون مسؤولة، طبقا للقانون، عن استيفاء التعهدات الدولية لـ]ال
 الطابع العسكري.

 
يجب أن تشارك القوات المسلحة في المهام اإلنسانية وحفظ السالم المتعهد بها من قبل منظمات دولية تشمل 

 ]الدولة[.
 

 تنظيم القوات المسلحة
بعض دساتير ما بعد الصراع تقسم تنظيم القوات المسلحة إلى فروع خاصة، مثل الجيش، البحرية، والقوات 

 عموما، ال تصف الدساتير تفاصيل المكونات والمسؤوليات لكل فرع. .593الجوية
 

 : تنظيم القوات المسلحةلغة عينة
 

البحرية/القوات القوات المسلحة للدولة يجب أن تتكون من ]الجيش/القوات البرية/الحرس الجمهوري[، ]
 /خدمات الحدود[.، و]القوات الجوية/قوات الدفاع الجوي/جنود البحرية/حرس السواحل[البحرية

                                              
)ب(، تشير إلى صالحية الرئيس في التقدم إلى المجلس الشعبي بطلب لتفويض يعهد إلى القوات المسلحة 243دستور المالديف، المادة  592

( 1)ب(. يمكن لمجلس األمن الوطني الكيني "نشر القوات الوطنية خارج كينيا من أجل )143الديف، المادة المشاركة في تعهدات دولية. دستور الم
 ()أ(.8)241( عمليات دعم أخرى." دستور كينيا، المادة 2لعمليات دعم السالم اإلقليمية أو الدولية؛ أو )

(. "بالنسبة لغرض الدفاع عن 1)168ات الجوية". دستور ألبانيا، المادة "القوات المسلحة لجمهورية ألبانيا تتكون من الجيش، البحرية والقو  593
زيمبابوي، هناك قوات دفاع تتكون من جيش، قوات جوية والفروع األخرى، إن وجدت، من قوات الدفاع حسبما يمكن أن ينص عليه بموجب أو وفق 

قوات مسلحة لغانا والتي يجب أن تتكون من الجيش، البحرية والقوات (. "يجب أن يكون هناك 1)96تشريع للبرلمان." دستور زيمبابوي، المادة 
(. "تتكون القوات المسلحة من الجيش، البحرية 1)211الجوية، والمصالح األخرى التي يصدر قرار بشأنها من البرلمان." دستور غانا، المادة 

 .91والقوات الجوية فقط." دستور الشيلي، المادة 
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 متطلبات الخدمة للمواطنين

أو  594إنه من الممارسة الشائعة لدساتير ما بعد الصراع وصف ما إذا كانت الخدمة في القوات المسلحة إلزامية
واجب على جميع المواطنين القادرين على على سبيل المثال، في كرواتيا، الخدمة العسكرية هي " .595تطوعية
 .597الخدمة العسكرية في البرتغال يمكن أن تكون إما تطوعية أو إلزامية حسبما يحدد القانون بالمقابل، 596"أدائها.

 
العسكرية،  االنقالباتيمكن أن تنتدب الدساتير الخدمة العسكرية اإللزامية على تزويد تدريب للمواطنين، منع 

التي تصف الخدمة العسكرية اإللزامية  ترويج تنوع العمالة، وتوليد إحساس أكبر بالوطنية. ومع ذلك، فإن الدساتير
في هذه الحاالت، يمكن  .598أحكاما للعمل البديل ألولئك الذين يعارضون ضميريا الخدمة العسكرية عادةتشمل 

 .599أن تنص الدساتير على أحكام عدم التمييز بالنسبة ألولئك الذين يختارون الخدمة البديلة
 

ة العسكرية التطوعية لضمان جودة أعلى للعمالة العسكرية ونفسية بشكل بديل، يمكن أن تجيز الدساتير الخدم
أفضل. غالبا، الدول بخدمة عسكرية تطوعية ال تصف متطلبات بشكل مسهب في دساتيرها. بدال من ذلك، تترك 

 .600مثل هذه المتطلبات للهيئة التشريعية

                                              
إلزامية تشمل أفغانستان، النمسا، روسيا البيضاء، البرازيل، بلغاريا، الشيلي، الصين، كرواتيا، قبرص، الدنمرك، إريتريا، الدول بخدمة عسكرية  594

ا، ية، السويد، سويسر فنلندا، ألمانيا، اليونان، إسرائيل، لبنان، ماليزيا، المكسيك، النرويج، بولندا، رومانيا، روسيا، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوب
 تايوان، تركيا، أوكرانيا، وفنزويال.

 
اليا، البلدان بخدمة عسكرية تطوعية تشمل األرجنتين، استراليا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، فرنسا، المجر، الهند، العراق، أيرلندا، إيط 595

 المتحدة.اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، البرتغال، إسبانيا، المملكة المتحدة والواليات 
 ..47دستور كرواتيا، المادة  596
 (.2)276دستور البرتغال، المادة  597
من الدستور الكرواتي تنص على  47( من الدستور األلباني، والمادة 2)166( من الدستور األلماني، المادة 2)أ()12على سبيل المثال، المادة  598

طلب منهم الخدمة بطريقة بديلة. القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة أن المواطنين الرافضين للمشاركة في الخدمة العسكرية سوف ي
 .47(. دستور كرواتيا، المادة 2)166(. دستور ألبانيا، المادة 2)أ()12
لحاالت التي ينص "أعضاء القوات المسلحة أو األشخاص الذين يؤدون خدمة بديلة يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الدستورية، بعيدا عن ا 599

 (.2)167القانون على خالفه فيها." دستور ألبانيا، المادة 
. انظر أيضا دستور 182من الدستور البلجيكي تحدد بأن طرق التجنيد في الجيش يجب تحديدها بالقانون. دستور بلجيكا، المادة  182المادة  600

 (.8)151؛ دستور جنوب السودان، المادة 239الديف، المادة (؛ دستور الم6)239(؛ دستور كينيا، المادة 2)9العراق، المادة 
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 : متطلبات الخدمة للمواطنينلغة عينة

 
 : الخدمة اإللزامية0الخيار 

 كل مواطن قادر عليه واجب المشاركة في الدفاع عن الدولة.
 

المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أخالقية[ الخدمة في القوات المسلحة مجبرون 
 على أداء خدمة بديلة، حسبما ينص عليه القانون.

 
ية[ الخدمة في القوات المسلحة ويؤدون المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أخالق

خدمة بديلة يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الدستورية، بعيدا عن الحاالت التي ينص القانون على خالفه 
  فيها.

 
 : الخدمة التطوعية2الخيار 

قية طرق التجنيد في ]القوات العسكرية/المسلحة[ يتم تحديدها بالقانون. يؤسس القانون أيضا أمور التر 
 والحقوق وااللتزامات للعمالة العسكرية.

 
 األهلية للخدمة

. الكثير منها تتطلب بأن 601يمكن أن تؤسس دساتير ما بعد الصراع متطلبات أهلية للخدمة في القوات المسلحة
ة لحتسمح الدساتير للنساء بالخدمة في القوات المسقد ال تكون عمالة القوات المسلحة مواطنين. عالوة على ذلك، 

أو تعيين مسؤولين  انتخابفضال عن ذلك، بعض الدول تحظر  .602أو بطريقة أخر تجعل خدمتهن غير إلزامية
. يمكن 604أو تحظر على العمالة العسكرية من الترشح لمنصب ما، 603في القوات المسلحةمن الذين يخدمون 

 ت المسلحة.للدول أو تحظر أيضا على األفراد المدانين بجرائم حرب من المشاركة في القوا
                                              

اع "الذكور الذين يبلغون سن الثامنة عشرة يمكن أن يطلب منهم الخدمة في القوات المسلحة، في حراسة الحدود الفيدرالية، أو في منظمة الدف 601
 ع ذلك بعض الدساتير )ألبانيا مثال( ال تشتمل على متطلبات أهلية.(. وم1)أ()12المدني." القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة 

ا "ال يمكن أن تكون ]النساء[ ملزمات بأي حال من األحوال بأداء الخدمة التي تتضمن استخدام األسلحة." القانون األساسي لجمهورية ألماني 602
 (.4)أ()12االتحادية، المادة 

 تسمح لرجال الخدمة العسكرية من المشاركة في نفس الوقت في نشاط حزبي أو سياسي. دستور ألباني، ( من الدستور األلباني ال1)167المادة  603
من الدستور الليتواني ال تسمح أيضا لـ "]الجنود[ في خدمة عسكرية فعلية أو خدمة بديلة، وكذلك ضباط الدفاع  141(. المادة 1)167المادة 

لمعاد تجنيدهم والمسؤولين اآلخرين المأجورون  والذين لم يتقاعدوا إلى االحتياطي ال يمكنهم أن يكونوا الوطني، الشرطة والداخلية، ضباط الصف، ا
ذ جانب أعضاء في البرلمان، أو أعضاء في المجالس البلدية. ال يمكنهم تقلد منصب انتخابي أو تعييني في الخدمة المدنية للدولة، وال يمكنهم أخ
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 : األهلية للخدمةلغة عينة

 
 حصريا من مواطني ]الدولة[.أن تتكون القوات المسلحة يجب 

 
 األعضاء الحاليون للقوات المسلحة يجب عدم انتخابهم أو تعيينهم في مناصب عامة.

 
 ة.أعضاء القوات المسلحة يجب أن يحظر عليهم المشاركة في األحزاب السياسية أو المنظمات السياسي

 
 خيار: ال يطلب من النساء بموجب القانون أداء الخدمة في أي وحدة من القوات المسلحة.

 
 مرأة ألي اعتبار كان في أي خدمة تتضمن استعمال السالح.خيار: يجب عدم استخدام ال

 
 خيار: األفراد المدانون بجرائم حرب يجب حرمانهم من المشاركة في القوات المسلحة.

 
 القائد العام

يكون  .605ين العديد من دساتير ما بعد الصراع الرئيس أو رئيس الوزراء ليكون القائد العام للقوات المسلحةتع
يمكن أن يكون للقائد العام أيضا صالحية  .606للقائد العام عموما الحق في تعيين وفصل عمالة القوات المسلحة

طني النصح للقائد العام في مسائل بعض الدساتير تتضمن أحكاما بأن يقدم مجلس أمن و  .607إعالن الحرب
                                                                                                                                             

. مثل هذه األحكام تسمح للقوات المسلحة بالبقاء على الحياد 141والمنظمات السياسية." دستور ليتوانيا، المادة في نشاطات األحزاب السياسية 
 سياسيا.

مكنهم الترشح "القوات المسلحة العراقية وعمالتها، بما في ذلك العمالة العسكرية العاملة في وزارة الدفاع أو أي إدارات أو منظمات تابعة لها، ال ي 604
خابات منصب سياسي، القيام بحملة انتخابية لمرشحين، أو المشاركة في النشاطات األخرى المحظورة بموجب لوائح وزارة الدفاع. هذا الحظر النت

يشمل نشاطات العمالة المذكورة أعاله من التصرف بصفاتهم الشخصية أو المهنية، غير أنه ال يخرق حق هذه العمالة من إعطاء أصواتهم في 
 ()ج(.1)9بات". دستور العراق، المادة االنتخا

. انظر أيضا دستور أفغانستان، 9على سبيل المثال: في أذربيجان، رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة. دستور أذربيجان، المادة  605
 .111(؛ دستور اليمن، المادة 2112 )خاضع للمراجعة في سنة 43(؛ دستور السودان، المادة 1)153(؛ دستور جنوب السودان، 3)64المادة 

ا،المواد في ألبانيا، الرئيس كقائد عام للقوات المسلحة له حق تعيين وفصل قائد القوات المسلحة بناء على مقترح من رئيس الوزراء. دستور ألباني 606
 .342. في ماينمار، يعين الرئيس القائد العام. دستور ماينمار، المادة 169، 168

برام السالم. دستور كرواتيا، المادة في كرواتيا 607 . 111، رئيس الجمهورية، والذي هو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، يمكنه إعالن الحرب وا 
(؛ دستور 2112)خاضع للمراجعة في سنة 48؛ دستور تونس، المادة 43(؛ دستور السودان، المادة 4)64انظر أيضا دستور أفغانستان، المادة 

 (. 4)117ة تركيا، الماد



152 
 

العديد من الدساتير تنص على أن القائد العام يجب أن يبحث على موافقة رئيس الوزراء أو  .608األمن والدفاع
 .609الهيئة التشريعية للممارسة صالحيته في بعض الحاالت، السيما في مسألة إعالن الحرب

 
 : القائد العاملغة عينة

 
 س الوزراء[ الدولة القائد العام للقوات المسلحة.يجب أن يكون ]رئيس/رئي

 
 يكون للقائد العام صالحية تعيين وفصل عمالة القوات المسلحة.

 
 يكون للقائد العام صالحية إعالن الحرب بموافقة من ]الهيئة التشريعية[.

 
 يجب أن يتصرف القائد العام ]بموافقة/اعتماد[ ]رئيس الوزراء/الهيئة التشريعية[.

 
 ر: يجب أن يقدم مجلس األمن الوطني النصح إلى ]القائد العام[ حول مسائل األمن والدفاع الوطني.خيا
 

 حيادية القوات المسلحة
هذا يمكن أن يتعلق خصيصا بأوضاع ما بعد  .610تنص العديد من الدساتير على حيادية القوات المسلحة

أو أين يكون هناك تخوفات من إمكانية إقحام العسكر الصراع، والدول أين يلعب العسكر دورا معتبرا في الصراع، 
 في دعم أجندة سياسية معينة.

 
 : حيادية القوات المسلحةلغة عينة

 
 يجب أن تراعي القوات المسلحة الحيادية تجاه األمور السياسية.

                                              
 (. الدستور األلباني، مع ذلك، ال يتضمن متطلبات الختيار مجلس األمن الوطني.3)168انظر دستور ألبانيا، المادة  608
ور الدستور الباكستاني يعطي التحكم في والسيطرة على القوات المسلحة إلى الحكومة الفيدرالية، غير أنه يسمي الرئيس بالقائد األعلى. دست 609

(. في الجزائر، يمكن 4)64. في أفغانستان، يحتاج الرئيس موافقة الجمعية الوطنية إلعالن الحرب. دستور أفغانستان، المادة 243المادة  باكستان،
 للرئيس إعالن الحرب بموافقة من الهيئة التشريعية؛ ومع ذلك، فحالما يتم إعالن الحرب بطريقة صحيحة، يتم تعليق الدستور ويضطلع الرئيس

 .96-95الصالحيات. دستور الجزائر، المواد  بجميع
ادة "القوات المسلحة يجب أن تراعي الحيادية تجاه األمور السياسية ويجب أن تخضع إلى المراقبة المدنية والديمقراطية." دستور بولندا، الم 610
26(2.) 
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 يجب أن تكون القوات المسلحة غير متحزبة بشكل صارم؛ يجب أن ال يستفيد أعضاؤها بسبب أسلحتهم،

 مراكزهم أو وظائفهم من فرص التدخل في األمور السياسية.
 

 إعادة إدماج المليشيات
تؤكد  الدول التي بها حضور لميليشيا معتبرة يمكن أن تنص على إطار عملي لنزع السالح واإلدماج في الدستور.

 الخاصة باإلدماج.األحكام تعهد الدولة بإعادة إدماج المليشيات، بينما تترك للقانون تحديد اإلجراءات 
 

 : إعادة إدماج المليشياتلغة عينة
 

يجب أن تنص الدولة على إعادة إدماج كاملة للمليشيات المستقلة والمجموعات المسلحة كما هو مبين في 
 القانون.

 
الرسمي للثورة[ يجب أن يكونوا مؤهلين بالمشاركة في القوات المسلحة. في ]االسم مواطنو الدولة الذين شاركوا 

 إجراء وعملية العضوية في القوات المسلحة وفق هذا الحكم يجب مراقبتها بالقانون.
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 دور الدين في الحكومة: 03 فصلال

 
يحدث تغيير واسع في دول ما بعد الصراع فيما يتعلق بدور الدين في الحكومة. الدول التي تدرج الدين في 

ين. المقاربة التي تختارها دولة ما تعكس بشكل واسع مصالح دساتيرها غالبا ما تحدد مقاربات مختلفة لدوره في الد
 .611الدولة وتأخذ في الحسبان طبيعة الصراع السابق

 
( 2( تحديد ما إذا كان سيتم تعيين دين رسمي للدولة؛ )1دور الدين عن طريق: ) عادةتعالج دول ما بعد الصراع 

 ( النص على الحرية الدينية.3و)؛ 612اعتبار ما إذا كان سيتم استعمال الدين كمصدر للتشريع
 

 دين الدولة الرسمي
الرسمي للدولة الحماية من الدولة، وربما في العديد من الدول، تعين الدساتير الدين الرسمي للدولة. يتلقى الدين 

 يتم استعماله كمصدر للتشريع.
 

مان أن المواطنين من جميع على  الحرية الدينية لض عادةعالوة على تعيين دين الدولة الرسمي، تنص الدول 
 .613المعتقدات يمكنهم ممارسة طقوسهم الدينية بحرية

 
 : دين الدولة الرسميلغة عينة

 

                                              
(، متوفرة على الموقع 2118)1179ماري مراجعة القانون وليام اند  49ران هيرشل، التحدي النظري لصياغة الدستور في دول ما بعد الصراع،  611

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137893 يحلل هذا المصدر العديد من المعالجة الدستورية من قبل الدولة ،
 ت المرتكزة على الدين في عدة دول، ومختلف المقاربات لتضمين الدين في الدستور.للدين، الصراعا

 .1ارجع أيضا إلى مقطع الهوية الوطنية في الفصل  612
(، غير أنه يشمل أيضا حمايات تفصيلية لتضمين معتقدات 4ينشئ الدستور الدنمركي دين دولة ما ليكون مدعوما من قبل الدولة )المقطع  613

يقرر، "يجب أن يكون المواطنون مخولين بتشكيل جماعاتهم لعبادة اهلل بطريقة  67(. المقطع 67ألقليات في التعبد بحرية)المقطع أخرى وحق ا
يخصص بأن "ال أحد بسبب  71متماشية مع اعتقاداتهم، شريطة أنه الشيء يمس باألخالق الجيدة أو النظام العام يجب تعليمه أو فعله." المقطع 

له يجب أن يحرم من بلوغ كامل تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية، وال أن يتملص لهذه األسباب من االمتثال ألي واجب مدني مشترك." دينه أو أصو 
. ينص الدستور القطري على أن "قطر هي دولة عربية مستقلة، واإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي 71، 67دستور الدنمرك، المقطع 

لرئيس للتشريعات ... كامل الشعب متساو أمام القانون. يجب أن ال يكون هناك تمييز على حساب الجنس، األصل، اللغة أو الدين." المصدر ا
. "أوال: اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة وهي مصدر أساسي للتشريع. ثانيا: يضمن هذا الدستور الهوية اإلسالمية 35-1دستور قطر، المواد 

ب العراقي ويضمن كامل الحقوق والحريات الدينية لالعتقاد والممارسة الدينية لجميع األفراد مثل المسيحيين، اليزيديين، المندائيين، ألغلبية الشع
 .2الصابئة." الدستور العراقي، المادة 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137893
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137893
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 ]الدين[ هو الدين الرسمي للدولة.
 تجاه دعوة اهلل.إنه يستوفي الواجب تحمي الدولة ]الدين[؛ إنه ينظم الناس لعمل الخير وتجنب السيئ؛ 

 
 رية العبادة مضمونة.تحمي الدولة جميع األديان وح

 
ال أحد يجب أن يتابع أو يحرم من حقوقه على أساس الدين أو االعتقادات الدينية. الدولة هي الضامن لحرية 

 الدينية. ةالممارس
 

 ال وجود لدين رسمي للدولة
سكان  ايكون لهذه الدول غالب .614تقر العديد من الدساتير أهمية الدين، غير أنها ال تنشئ دينا رسميا للدولة

متغايرون بمجتمعات دينية متنوعة. يمكن أن تنص الدساتير على حمايات دينية شاملة، مع تشجيع قدرة جميع 
ببنود عدم تمييز تحمي الممارسة  عادةالحمايات الدينية الشاملة يتم استكمالها  . 615المواطنين على ممارسة دينهم

لصراع، يمكن للدول تجسيد إجراءات وقائية إضافية، بما في الحرة للدين. في البلدان أين الدين هو مصدر معتبر ل
 .616ذلك حظر األحزاب الدينية المرتكزة على الدين، لمنع تكرار الصراع

 
 : الدولة بدون دين رسميلغة عينة

 
 ال يمكن اإلقرار بأي دين للدولة.

 
 ال يمكن االعتراف بأي دين للدولة، والكنيسة والدولة ينبغي فصلهما.

                                              
( حرية الضمير 102تحترم وتمجد الدين. )( تقر ]الدولة[ بأن إجالل العبادة العامة يستحق هلل تعالى. يجب أن تحفظ اسمه بتوقير، ويجب أن 1") 614

(  302( تضمن الدولة عدم تمويل أي دين. )202واالمتهان والممارسة الحرة للدين هي، خضوعا للنظام العام واألخالق، مضمونة لكل مواطن. )
( يجب أن تحترم الدولة 1. ")44يرلندا، المادة يجب أن ال تفرض الدولة أي عوائق أو تمييز على أساس المهنة، االعتقاد أو الحالة الدينية." دستور أ

( ال يمكن لمؤسسات الدولة االنخراط في نشاطات دينية كما ال يمكن للكنسية االنخراط في نشاطات 2الكنيسة ويجب أن تحترم الكنيسة الدولة. )
يعترف االتحاد بالمركز الخاص للبوذية كمعتقد متبع من قبل . "9( العالقة بين الدولة والكنيسة منظمة بالقانون." دستور منغوليا، المادة 3سياسية. )

الدستور. يمكن أغلبية مواطني االتحاد. كما يعترف االتحاد بالمسيحية، اإلسالم، الهندوسية والروحانية كأديان متواجدة في االتحاد في يوم تفعيل هذا 
 .63-361ور ماينمار، المواد لالتحاد مساعدة وحماية األديان وهو يعترف بها إلى أبعد مدى." دست

( كل شخص 1. ")11"الدولة محايدة في مسائل االعتقاد والضمير، وأيضا، تضمن الحرية للتعبير عنها في الحياة العامة." دستور ألبانيا، المادة  615
ظهار مثل هذه ( كل شخص يجب أن يكون له حرية ممارس4يجب أن يكون له الحق في حرية التفكير، الضمير واالعتقاد.......) ة أي دين وا 

( جميع األديان يجب معاملتها على التساوي، والدين واالعتقاد الديني يجب 2( الدين والدولة منفصالن. )1؛ ")19الممارسة." دستور إريتريا، المادة 
 ؛ انظر أيضا دستور رواندا.8عدم استعماله ألغراض خالفية." دستور جنوب السودان، المادة 

 ()أ(.3)25؛ دستور جنوب السودان. 417()أ(؛ دستور ماينمار، المادة 2)91مثال، دستور كينيا، المادة على سبيل ال 616
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 موطنين يتمتعون بحرية الدين.جميع ال

 
حرين الضمير الديني ال يمكن المساس بها. التمتع بالحقوق المدنية والفردية ال تعتمد على القناعة الدينية 

 ألي فرد.
 

تحترم الدولة جميع األديان وحرية العبادة مضمونة. ال يمكن متابعة أي شخص أو نفي حقوقه على أساس 
 ة.الدين أو المعتقدات الديني

 الدولة هي الضامن لحرية الممارسة الدينية.
 

كل دين معروف هو حر وأشكال التعبد خاصته يجب ممارستها دون أي إعاقة من قبل الدولة وتحت حماية 
 القانون. ممارسة العبادة يجب ال تتعارض مع النظام العام أو تسيء إلى األخالق.

 
يكون هناك أي تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية، جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وسوف لن 

 االجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، الرأي أو الحالة االجتماعية.
 

 الدين كمصدر للتشريع
يمكن أن تنص الدساتير على أن قوانين البالد يجب أن تشتق كليا أو مصدريا من التشريع الديني. القرار المتعلق 

أساسي في المجتمعات اإلسالمية، حيث يمكن أن يحكم  كان سوف يتخذ الدين مصدرا للتشريع هو انشغال بما إذا
االقتصاد المصارف، األعمال أو التعاقد، والمسائل قانون الشريعة العديد من جوانب الحياة اليومية، السياسة، 

للتشريع، بعض الدول تحدد بأن الدين من بين دساتير ما بعد الصراع التي تجعل الدين مصدرا  .617االجتماعية
 .619بينما أخرى تعلن أن الدين هو المصدر المحتمل للتشريع ،618هو مصدر للتشريع

                                              
(، تحلل هذه 2118)1179وليام اند ماري مراجعة القانون  49انظر ران هيرتشل، التحدي النظري لصياغة الدستور في بلدان ما بعد الصراع،  617

 الشريعة في الحياة اليومية. المادة كيفية تطبيق مختلف الدول لقانون
"المملكة العربية السعودية هي دولة إسالمية عربية ذات سيادة واإلسالم هو دينها؛ كتاب اهلل وسنة نبيه، صلوات اهلل وسالمه عليه، هو  618

نين المالديف." دستور المالديف، . "دين دولة المالديف هو اإلسالم. اإلسالم يجب أن يكون أساسا لجميع قوا1دستورها." دستور السعودية المادة 
 .3. "الشريعة اإلسالمية هي مصدر جميع التشريعات." دستور اليمن، المادة 11المادة 

. "اإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس 2"الفقه اإلسالمي يجب أن يكون مصدر التشريع." دستور العراق، المادة  619
 .1طر، المادة للتشريعات." دستور ق
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 : الدين كمصدر للتشريعلغة عينة

 
 : الدين كمصدر واحد للتشريع0الخيار 

 ]الدين[ هو مصدر أساسي للتشريع. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.
 
 : الدين كمصدر للقانون2يار الخ

 ]الدين[ هو مصدر التشريع لحكم ]الدولة[. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.
 

 المرجعية الدينية: 3الخيار 
 ن أساسا للتشريع.ومبادئ ]الدين[ سوف تك

 
 حماية الحريات الدينية

مفيد تعديد خاص للحريات الدينية  ا بعد الصراع.حمايات الحريات الدينية في دساتير م عادةيعدد الصائغون 
بشكل خاص للدول عندما يكون الصراع مرتكزا على الدين، حيث أن يوضح تعهد الدولة باالعتراف بحقوق جميع 
المجموعات الدينية. عادة، مثل هذه الحمايات تشمل اإلجراءات الوقائية العامة، مثل حرية الدين والتعبير 

 621ييز على األسس الدينية.وحظر التم 620الديني
 

 : حماية الحريات الدينيةلغة عينة
 

 ينية والتعبير الدينيحماية الحرية الد

                                              
؛ دستور 27، 19، 16؛ دستور المالديف، المواد 45، 32؛ دستور كينيا، المواد 45-41(؛ دستور العراق، المواد 4)19دستور إريتريا، المادة  620

 .2؛ دستور أفغانستان، المادة 38، 23؛ دستور جنوب السودان، المواد 21؛ دستور باكستان، المادة 34ماينمار، المادة 
ال يمكن للدولة التمييز بشكل غير عادل مباشرة أو بشكل غير مباشر ضد أي أحد على أساس واحد أو أكثر، شامال العرق، الجنس،  (3") 621

اللغة  النوع، الحمل، الحالة الزوجية، األصل العرقي أو االجتماعي، اللون، التوجه الجنسي، العمر، العجز، الحق، الضمير، االعتقاد، الثقافة،
( ال يمكن ألي شخص التمييز بشكل غير عادل مباشرة أو بطريق غير مباشر ضد أي أحد على واحد أو أكثر من ا ألسس المتعلقة 4) والمولد.

( التمييز على واحد أو أكثر من األسس المدرجة في المقطع 5( التشريع الوطني يجب سنه لمنع أو حظر التمييز غير العادل. )3بالمقطع الفرعي )
، 14، 8. انظر أيضا دستور جنوب السودان، المواد 9هو غير عادل ما لم يتم تحديد بأن التمييز عادل." دستور جنوب أفريقيا، المادة ( 3الفرعي )

؛ دستور العراق، 24؛ دستور كينيا، المادة 348؛ دستور ماينمار، المادة 27، 26ـ 22-21؛ دستور باكستان، المواد 35؛ دستور قطر، المادة 25
 .14المادة 
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كل مواطن مخول بحرية التفكير، الضمير، والدين. حرية ممارسة دين أحدهم ومعتقداته ال يمكن أن تكون 
يقة متماشية مع قناعاتهم، بتشكيل تجمعاتهم لعبادة اهلل بطر يجب أن يكون المواطنون مخولين مشروطة. 

شريطة أن الشيء يمس األخالق الجيدة أو النظام العام يجب تعليمه أو فعله. تكون الدولة الضامن لحرية 
 الممارسة الدينية.

 
 حظر التمييز ضد األديان

متساوون أمام القانون، وسوف لن يكون هناك تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية،  جميع المواطنين
. التمتع بالحقوق المدنية الجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، الرأي، أو الحالة االجتماعيةا

 واالجتماعية ال يعتمد على المعتقدات الدينية للفرد.
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 العرفية القانونيةالنظم : 00 فصلال

 
يمكن تعريف  .622حةبعض دساتير دول ما بعد الصراع تعترف صراحة بالقانون العرفي كسلطة شرعية صحي

القانون العرفي بأنه الممارسات واألعراف التي تكون "مقبولة كمتطلبات قانونية ]و[ قواعد إلزامية للتصرف" من 
على خالف ذلك، بالنسبة لجهات قانون فيدرالية أو محلية لدولة ما، فإن القوانين . 623قبل مجموعة من الناس

 .624ل بها على مستوى المجموعةالعرفية هي المعلنة شفويا والمنشورة، ويعم
 

السلطات والمؤسسات السلطات والمؤسسات العرفية الخاصة مسؤولة عن إنشاء، تطبيق وتأييد القوانين العرفية. 
، أو المحاكم العرفية، تكون مسؤولة غالبا عن تعزيز القوانين العرفية. شيوخالعرفية، مثل الوجهاء، مجالس ال

ة أو شبه الرسمية المرتكزة على العرف والتي تزود منتديات حل نزاع غير عدائي األنظمة القانونية غير الرسمي
 625هي أيضا سمات مشتركة لألنظمة القانونية في عدة أنحاء من العالم.

 
الدول التي تجسد القوانين العرفية في المنظومة القانونية تقر بأن عمل ذلك يمكن أن يكون له فوائد على الدولة 

للدول كسب تأييد المواطنين الذين يعتمدون على الممارسات العرفية بإقرار حالة الممارسات  ككل. أوال، يمكن
ثانيا، األنظمة القانونية العرفية  626العرفية والمعتقدات كشيء حيوي وفعلي للمجموعات والمجتمعات المحلية.

مثل  627ة للمجتمعات المحلية.يمكنها أن تعمل بشكل فعال وغير مكلف، وأن تستفيد من المستويات العالية للثق

                                              
ب)ج(. القانون يشمل "أي عرف أو معاملة لها قوة القانون في 213"القانون يشمل أي عرف أو معاملة لها قوة القانون." دستور باكستان، المادة  622

 .2سنغافورة". دستور سنغافورة، المادة 
 (.2119، 9)الطبعة  443قاموس قانون السويد، المادة  623
نغ واي.، لي جي.، بانت آر.، هيريرا اتش.، موتا دي.، مونييه بي. وفيدافاثي أس.، حماية حقوق المجتمع كي. سويدرسكا، أرغومندو أي.، سو  624

، في األعراف والدساتير: اعتراف الدولة 2119-2115حول المعرفة التقليدية: مضامين القوانين والممارسات العرفية. النتائج والتوصيات األساسية 
 (.2111)كاترينا كساكيللي، طبعة  3بالقانون العرفي حول العالم 

 القانون العرفي هو أمر بارز بشكل خاص في أنحاء من أفريقيا، وأمريكا الالتينية. مات ستيفنز، رموز، أخطار ومنافع التفاعل بين الدولة 625
)المعهد األمريكي للسالم، جامعة  143هشة واألنظمة القضائية غير الحكومية، في العدالة العرفية والتعدد القانوني في مجتمعات ما بعد الصراع وال

 (.2119جورج واشنطن، حزمة مؤتمر المصرف العالمي، 
في ديفيد بيمونتيل، قاعدة إصالح القانون بدون إمبريالية ثقافية؟ دعم العدالة العرفية من خالل المراجعة المصاحبة في السودان الجنوبي،  626

)المعهد األمريكي للسالم، جامعة جورج واشنطن، حزمة مؤتمر المصرف  41عات ما بعد الصراع والهشة العدالة العرفية والتعدد القانوني في مجتم
 (.2119العالمي، 

في ديفيد بيمونتيل، قاعدة إصالح القانون بدون إمبريالية ثقافية؟ دعم العدالة العرفية من خالل المراجعة المصاحبة في السودان الجنوبي،  627
)المعهد األمريكي للسالم، جامعة جورج واشنطن، حزمة مؤتمر المصرف  41عدد القانوني في مجتمعات ما بعد الصراع والهشة العدالة العرفية والت

 (.2119العالمي، 
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هذه األنظمة لها أيضا ميزات الطوعية والمرجعية بدال من الخصومة، وتشدد على المصالحة لتشجيع التماسك 
 مجتمع ما، وتحقق تعزيز فرض القانون من خالل الضغط االجتماعي بدال من اإلكراه.االجتماعي ضمن 

 
ة رسمية ونظام عرفي غير رسمي يمكن أن يسبب أيضا صعوبات، ومع ذلك، فإن التواجد المتزامن لمنظومة قانوني

القوانين والممارسات العرفية الجوهرية ال يمكنها موافقة بعض  628بما في ذلك تضاربات القانون والنزاعات الفقهية.
بشكل خاص، يمكن أن تكون ممارسات القانون  629المعايير القانونية الدنيا، السيما في حماية حقوق اإلنسان.

العرفي مجحفة بحقوق النساء، حيث أنها يمكن أن تثبط المرأة عن البحث عن إنصاف قانوني للضيم المرتكب في 
 630عائلتها، بما في ذلك العنف المعتمد على الجنس واالغتصاب الزوجي.

 
ع الدول التي تعترف بالقانون العرفي تجسده بشكل نموذجي في الدستور، وتجسد السلطات التقليدية في الفر 

 التنفيذي للحكومة، و/أو يمكنها إنشاء محاكم خاصة لسماع القضايا المعنية بالقانون العرفي.
 

 االعتراف بالقانون العرفي
الدولة التي تعترف بالقانون العرفي في دستورها يمكنها اعتبار أخذ واحدة من المقاربات المشتركة الثالث. يمكنها: 

( االعتراف بمناطق قانونية خاصة حيث القانون 2هرمية القانونية للدولة؛ )( إقرار القانون العرفي كجزء من ال1)
 ( اإلقرار عموما بالممارسات التقليدية والعرفية.3العرفي نافذ؛ أو )

 
 القانون العرفي كجزء من الهرمية القانونية للدولة

اد تضاربات القانون بين تشريعات الدول المعترفة بالقانون العرفي في الدستور يمكنها إنشاء هرمية قانونية إلبع
الدولة والقوانين العرفية. العديد من الدول التي تعترف بالقانون العرفي تدرج نصا دستوريا يحدد بأن القانون العرفي 

تزود دول أخرى تفاصيل أكثر عن طريق النص بأن  631نافذ إلى المدى الذي ال يتعارض فيه مع الدستور.

                                              
ليشتي، في األنظمة القضائية التقليدية وغير الرسمية -سينكلير دينن، األنظمة القضائية التقليدية في المحيط الهادي، إندونيسيا، تيمور 628
 .3(، PNG  ،2111ليونيسيف )ا

د القانوني جيزال كورادي، ترويج حقوق اإلنسان في سيراليون ما بعد الصراع: التعامل مع التعددية في العدالة العرفية، في العدالة العرفية والتعد 629
 (.2119مصرف العالمي، )المعهد األمريكي للسالم، جامعة جورج واشنطن، حزمة مؤتمر ال 115في مجتمعات ما بعد الصراع والهشة 

)مركز اإلنصاف الناميبي، مكتبة  1أوليفر سي. روبيل، حقوق النساء والقانون العرفي في ناميبيا: صراع بين الحقوق اإلنسانية والثقافية؟،  630
 (.2111أفريقيا الجنوبية، 

إلى مدى مثل هذا التعارض، وأي فعل أو إغفال  "أي قانون، بما في ذلك القانون العرفي، يكون غير متماش مع هذا الدستور يكون الغيا 631
(. "أي قانون، أو عرف أو معاملة لها قوة القانون، بقدر ما تكون متعارضة 4)2بالمخالفة لهذا الدستور هو أمر غير صحيح." دستور كينيا، المادة 

. "خضوعا ألحكام هذا 8دستور باكستان، المادة مع الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل، يجب أن تكون الغية إلى مدى مثل هذا التعارض." 



161 
 

القوانين التشريعية، والقانون المشترك يهيمن على القوانين العرفية متى ما تعارضت هذه  الدستور، قرارات البرلمان،
بشكل بديل، بعض الدساتير تنص صراحة على أن القوانين العرفية يمكن إلغاؤها أو تعديلها  632القوانين.

األعراف عالوة على ذلك، فإنه يمكن للدول أيضا تجسيد نص دستوري يعلن صراحة بأن  633بالتشريعات.
 634والممارسات التي ال تتوافق مع المعايير القانونية الدنيا لحقوق اإلنسان هي باطلة.

                                                                                                                                             
قانون  الدستور، فإن مبادئ القانون العرفي السوازيالندي )القانون والعرف السوازيالندي( معترف به بهذا ومتبنى ويجب تطبيقه وتعزيزه كجزء من

 (. 2)252سوازيالند." دستور سوازيالند، المادة 
جراءاتها الخاصة شريطة "سلطات الشعوب األصلية )الهندية( يم 632 كنها ممارسة وظائفها الفقهية ضمن نطاقها القضائي اإلقليمي طبقا لقوانينها وا 

أن ال تتعارض مع الدستور وقوانين الجمهورية. سوف يؤسس القانون أشكال التنسيق لهذا السلطان القضائي الخاص مع المنظومة القضائية 
يجب أن تعترف الدولة وتقيم المعايير واألعراف لتيمور الشرقية التي ال تتعارض مع الدستور وال مع أي . "246الوطنية." دستور كولومبيا، المادة 

( قوانين غانا يجب أن تشتمل على )أ( هذا الدستور؛ )ب( 1(. ")4)2تشريعات تتعامل خصيصا مع القانون العرفي." دستور تيمور الشرقية، المادة 
مان المؤسس بموجب هذا الدستور؛ )ج( أي أوامر، قواعد، لوائح صادرة من قبل أي شخص أو سلطة لها التشريع المسن من قبل سلطة البرل

( القانون العام لغانا يجب أن يشتمل على قواعد القانون 2صالحية ممنوحة بموجب هذا الدستور؛ )د( القانون المتواجد؛ و)ه( القانون العام. )
عد المعروفة عموما بتعاليم اإلنصاف وقواعد القانون العرفي شامال تلك المحددة من قبل المحكمة العليا المعروفة عموما بالقانون العام، والقوا

 ( ألغراض هذه المادة "القانون العرفي" تعني قواعد القانون التي تكون نافذة بالعرف على مجتمعات معينة في غانا." دستور غانا، المادة3للقضاء. )
ي والقانون العام لناميبيا النافذة بتاريخ االستقالل يجب أن تبقى سارية إلى المدى الذي ال يتعارض فيه مثل هذا القانون . "كل من القانون العرف11

(. "قوانين سيراليون يجب أن تشتمل على أ. هذا الدستور؛ 1)66العرفي أو العام مع الدستور أو مع أي قانون تشريعي آخر." دستور ناميبيا، المادة 
نين المصاغة من قبل أو وفق سلطة البرلمان كما هي مؤسسة بموجب هذا الدستور؛ ج. أي أوامر، لوائح أو أدوات تشريعية أخرى معمولة ب. القوا

من قبل شخص أو هيئة تبعا لصحية ممنوحة بهذا الشأن بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر؛ د. القانون المتواجد؛ و ه. القانون 
لقانون العرفي لسيراليون يجب أن يشتمل على قواعد القانون المعروفة عموما بالقانون العام، قواعد القانون المعروفة عموما بتعاليم ( ا2العرفي. )

ي ( ألغراض هذا المقطع، فإن عبارة "القانون العرفي" تعن3اإلنصاف، وقواعد القانون العرفي بما في تلك المحددة من قبل المحكمة العليا للقضاء. )
. "يجب أن تطبق المحاكم القانون العرفي 171قواعد القانون التي تكون نافذة بالعرف على مجتمعات خاصة في سيراليون." دستور سيراليون، المادة 

"السلطات (. 3)211عندما يكون هذا القانون نافذا، خضوعا للدستور وأي تشريع يتعامل خصيصا مع القانون العرفي." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
الشرعية للسكان األصليين يجب ن يكون لها صالحية التطبيق ضمن مستويات االختصاص اإلقليمي خاصتها إلدارة العدالة بناء على تقاليدها 

جراءاتها الخاصة، شريطة أن ال يتعارض ذلك مع هذا الدستور، القانون والنظام ا لعام. طريقة الموروثة والمؤثرة في أعضائها فقط، طبقا لقواعدها وا 
. في دستور فرنسا، القانون 261تنسيق مثل هذا االختصاص الخاص مع المنظومة القضائية الوطنية يجب تحديه بالقانون." دستور فنزويال، المادة 

. انظر أيضا دستور 77 العرفي المتعلق بالمنظومة االنتخابية، االستخدام، والحالة الشخصية معترف به في كاليدونيا الجديدة. دستور فرنسا، المادة
 ز.371أ، 371الهند، المواد 

 (.2)66"أي جزء من ... القانون العرفي يمكن إلغاؤه أو تعديله بقرار من البرلمان." دستور ناميبيا، المادة  633
ظورة." دستور على سبيل المثال، النص على أن "األعراف والممارسات التي تضطهد أو تسبب الضرر الجسدي أو الذهني على النساء مح 634

. 161. "تلك األعراف المتعارضة مع النظام العام أو تلك التي تروج لعدم التساوي بين المواطنين محظورة." دستور تشاد، المادة 35أثيوبيا، المادة 
(. 2)26غانا، المادة  "جميع الممارسات العرفية التي تحط من قيمة اإلنسان أو تسبب إصابات جسدية أو ذهنية لبشرية شخص ما محظورة." دستور

)و(. "سلطات 6"التمييز الجنسي في القانون، األعراف والممارسات المتعلقة باألرض وملكية األرض يجب استبعادها." دستور كينيا، المادة 
قانون العرفي، شريطة المجتمعات القروية واألصلية، معا مع دوريات الفالحين، يجب أن تمارس الوظائف القضائية على المستوى اإلقليمي طبقا لل

ية عدم خرقهم للحقوق األساسية للفرد. ينص القانون على طريقة التنسيق لمثل هذه السلطان القضائي مع محكمة عدالة السالم والمحاكم القضائ
 .149األخرى." دستور بيرو، المادة 
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 : هرمية القوانينلغة عينة

 
 القانون العرفي باطل إذا ما تعارض مع القوانين األخرى

لى مدى ا الدستور أو قانون تشريعي يكون باطال إذأي قانون، شامال القانون العرفي، والذي يتعارض مع ه
 مثل هذا التعارض.

 
هذا الدستور أو أي هذه القوانين والممارسات مع القوانين والممارسات العرفية صحيحة طالما لم تتعارض 

 قانون تشريعي.
 

 القانون العرفي باطل إذا ما ناقض حقوق اإلنسان
 األعراف والممارسات التي تخرق الحقوق األساسية للفرد باطلة.

 
 نواع خاصة من القوانين العرفيةاالعتراف الخاص بأ

بدال من االعتراف بالقانون العرفي عموما، يمكن للدول أن تدرج نصوصا دستورية تقر بصالحية القوانين العرفية 
ة وقضاء النزاعات سر هذه المجاالت تشمل خصيصا قانون األ حسبما هي مطبقة في مجاالت خاصة من القانون.

األنظمة العرفية للقانون الشخصي واألسري، غير أنها تحد بباالعتراف  تسمح العديد من الدول .635يةسر األ
 636االعتراف بتلك القوانين التي تتماشى مع الدستور.

 
 : االعتراف بأنواع خاصة من القواعد العرفيةلغة عينة

 
 االعتراف بحقوق األرض التقليدية

المواطنين المالكين لألرض وفق حيازة يجب أن يتم امتالك األرض طبقا لنظام حيازة األرض العرفي. جميع 
 يمكنهم طلب شهادات ملكية بالطريقة المنصوص عليها قانونا. عرفية

                                              
( يجب أن 6قران المعقود وفق أنظمة قانون ديني أو عرفي. )( طبقا لألحكام المراد تخصيصها بالقانون، يمكن سن قانون يقر االعتراف بال4") 635

ع." دستور ال يمنع هذا الدستور الفصل في النزعات المتعلقة بالقوانين الشخصية واألسرية طبقا للقوانين الدينية أو العرفية، بموافقة طرفي النزا
 .34إثيوبيا، المادة 

( بعقود الزواج المبرمة وفق أي تقاليد، أو منظومة قانون ديني، شخصي 1التشريع االعتراف )دستور جنوب أفريقيا على سبيل المثال، "ال يمنع  636
( أنظمة القانون الشخصي واألسري وفق أي تقاليد، أو متمسك بها من قبل أشخاص يمارسون دينا خاصا." مثل هذا االعتراف 2أو أسري؛ أو )

 (.3)15ى من الدستور." دستور جنوب أفريقيا، المادة يجب أن يكون "متماشيا مع هذا المقطع واألحكام األخر 
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 االعتراف بقانون األسرة العرفي

 القوانين المعترفة بعقود الزواج المبرمة وفق أي تقاليد، أو نظام قانون ديني، شخصي أو أسري مسموح بها.
 

 قليدية والعرفيةاالعتراف العام بالممارسات الت
بعض دساتير الدول تعترف صراحة بالممارسات التقليدية والعرفية. غالبا ما تعترف هذه الدساتير صراحة بحق 

المشاركة كليا في الحياة السياسية، االجتماعية االقتصادية والثقافية للدولة طبقا لكل من بعض المجموعات في 
العتراف العام بالحقوق والحريات التقليدية هو ميزة بارزة بشكل خاص هذا ا 637قوانين الدولة والممارسات العرفية.

بشكل بديل، يمكن أن تعرف الدول العادات والتقاليد  638في دساتير الدول التي بها تكتالت سكانية هندية كبيرة.
 639لبعض المجتمعات كمصادر تشريع.

 
 : االعتراف العام بالممارسات التقليدية والعرفيةلغة عينة

 
 تراف العام بالقانون العرفياالع

شكل الحياة، العادات، التقاليد، أشكال التنظيم االجتماعي  تعترف الدولة، تحترم وتشجع ]المجموعة المعينة[
 ]وآلية حل النزاعات[ ]للمجموعة المعينة[.

 
لتي تتمتع الضمانات الدستورية وقوانين الدولة يجب عدم فهمها بأنها تلغي أو تنتقص من الحقوق والحريات ا

 بها ]المجتمعات[.
 

 القانون العرفي كمصدر لقانون الدولة
 مصادر التشريع يجب أن تشمل العادات، التقاليد والممارسات العرفية لـ ]الشعب/المجتمعات[.

                                              
على سبيل المثال، ينص دستور باراغواي على أن "حق الشعوب األصلية "حق الشعوب الهندية في المشاركة في الحياة السياسية، االجتماعية  637

. "جواتيماال تتكون من 65ون بهذا." دستور باراغواي، المادة االقتصادية والثقافية للبالد مع ممارساتهم العرفية، الدستور، والقوانين الوطنية، مضم
مجموعات عرقية متنوعة من بينهما مجموعات أصلية منحدرة من المايا. تعترف الدولة، تحترم وتشجع شكل حياتهم، عاداتهم، تقاليدهم أشكال 

 .66ور جواتيماال، المادة التنظيم االجتماعي لهم، الزي الهندي للرجال والنساء، ولغاتهم، ولهجاتهم." دست
تعود هذه الحالة في كندا، حيث لضمانات الدستورية "يجب عدم فهمها بأنها تلغي أو تنتقص من البدائية، المعاهدة أو الحقوق أو الحريات التي  638

 .35، 25إلى الشعوب البدائية لكندا." دستور كندا، المواد 
)أ( هذا الدستور؛ )ب( القانون المكتوب؛ )ج( العادات والتقاليد للشعب؛ )د( إرادة الشعب؛  "مصادر التشريع في جنوب السودان يجب أن تكون 639

 )الدستور االنتقالي لجنوب السودان(. 5)ه( أي مصدر آخر ذا عالقة." دستور جنوب السودان، المادة 
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 تجسيد السلطات العرفية في الهيئة التنفيذية

دستورها. يمكن للدول أيضا منح دستوريا يمكن لدولة ما بعد الصراع االعتراف بالسلطات والمؤسسات العرفية في 
 سلطة إلى جهات حل النزاع العرفية.

 
يمكن لدول ما بعد الصراع االعتراف رسميا بسلطة القادة العرفيين. عدد من الدول تعترف بشكل واسع بدول القادة 

 640عرفية المؤسسة.، الذين يتمتعون بسلطة على أساس القوانين والمعامالت الالشيوخالعرفيين، مثل الوجهاء و 
 641بعض الدول تعين مناطق خاصة ليتم حكمها بالسلطات العرفية أو السماح بوجود جهات ذاتية الحكم.

 
العديد من الدساتير المعترفة بالقوانين العرفية تشتمل أيضا على أحكام تفوض ترتيبات مؤسساتية خاصة تحتوي 

رف بالمؤسسات العرفية وتمنح هذه المؤسسات السلطان السلطات العرفية. يمكن لدساتير ما بعد الصراع أن تعت
القضائي على الشؤون العرفية، وهذا يتطلب أن يتشاور صناع القرار مع السلطات العرفية في بعض الحاالت، أو 

بشكل بديل، يمكن أن تنص الدول على إنشاء لجان  642أن يضمنوا بأن أعضاء الدولة يعترفون بهذه المؤسسات.
تتكون من أعضاء من المجتمعات التقليدية، والتي يكون هدفها التشاور مع الهيئة التنفيذية استشارية خاصة 

  643وصناع القرار البرلماني حول األمور ذات العالقة.

                                              
ة، هي مضمونة بهذا. ال يكون للبرلمان صالحية سن أي "مؤسسة الزعامة، مع مجالسها التقليدية كما هي مؤسسة وفق القانون والمعاملة العرفي 640

قانون يمكن بأي طريقة أن ينتقص أو يحط من شرف وكرامة مؤسسة الزعامة." "البيت الوطني للزعماء يجب أن يكون سلطان قضائي استئنافي في 
)أ(. 273()أ(، 1)271منطقة ما." دستور غانا، المواد أي قضية أو أمر يؤثر على الزعامة والذي تم تحديدها من قبل البيت اإلقليمي للزعماء في 
( سلطة تقليدية تراعي نظام ما للقانون العرفي يمكن 2"تأسيس، حالة ودور القيادة التقليدية، طبقا للقانون العرفي، معترف بها، خضوعا للدستور. )

فا لـ، تلك التشريعات أو األعراف." دستور جنوب أفريقيا، المادة أن تعمل خضوعا ألي تشريعات وأعراف نافذة، والتي تشمل تعديالت في، أو استئنا
(. "مؤسسة الزعامة كما هي مبينة بالقانون والمعاملة العرفية وعدم إلغائهما بالتشريع مضمون ومصون بهذا." دستور سيراليون، المادة 2()1)211
72(1.) 
مين في قرية ما أو جمعية طوعية من المقيمين لعدة قرى في مجتمع  قرية واحد، مقي -"الحكم الذاتي المحلي يجب أن يكون حقا لمجتمع إقليمي 641

ألغراض تجتمع سكني مستقل بالنسبة لمسائل األسلوب المحلي في التقيد بدستور وقوانين أوكرانيا."  –أو مقيمين لتجمع سكني ما، ولمدينة ما 
تخاب والترشح النتخابات سلطات الدولة ولجهات الحكم الذاتي المحلي طبقا لإلجراءات . "يكون للمواطنين حق: ... االن141دستور أوكرانيا، المادة 

 .246. انظر أيضا دستور باكستان، المادة 52المبينة في الدستور الحالي وفي القانون." دستور قيرغيرزستان، المادة 
إلعالن ما( يكن في رأي الشخص الرئيس، فيما لو تم سنها،  ( "يجب على الجمعية العمومية عدم الشروع في أي إعالن )شامال أي تعديل2") 642

ة أو سيغير من أي أحكام لهذا الدستور أو يؤثر على )أ( تعيين، االعتراف بـ، إزالة صالحيات الوجهاء، نوابهم أو الزعماء؛ )ب( تنظيم، صالحي
( قد تم 1العرفي؛ أو )د( التنظيم القبلي أو الملكية القبلية، ما لم يكن ) إدارة المحاكم العرفية؛ )ج( القانون العرفي، أو التأكد من أو تدوين القانون

يوما قد انقضت من تاريخ إحالة نسخة اإلعالن إلى  31( فترة 2إرسال نسخة من اإلعالن إلى بيت الزعماء بعد طرحه على الجمعية العمومية؛ و)
 .88بيت الزعماء." دستور بوتسوانا، المادة 

إنشاء جهة للتشاور مع الرئيس حول السياسات المؤثرة على المجتمعات األصلية، وتكون أغلبية أعضائها من مثل هذه "يمكن للمؤتمر  643
 (.2)16المجتمعات." دستور الفيليبين، المادة 
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يمكن أن تخول هذه المؤسسات، على سبيل  644بسلطة جهات حل النزاع العرفية. يمكن أن يعترف دستور دولة ما
طات الدولة لمنح إعفاءات من الجزاءات والعقوبات التشريعية في بعض المثال، بتقديم التماس إلى سل

 646هذه الكيانات الالمركزية تمنح أحيانا نطاقا عريضا في استخدام السلطة التقليدية على مجتمعاتها. 645الحاالت.
 647المجموعات األصلية في الدول تمنح أحيانا حتى حقوقا أكبر فيما يتعلق بالتنظيم المستقل.

 
 : تجسيد السلطات التقليدية في الهيئة التنفيذيةنةلغة عي

 
 : االعتراف بالسلطات/الزعامات التقليدية0الخيار

مضمونة بهذا طبقا للقانون والمعاملة العرفية وهي مسؤولة عن تطبيق  [/بيت الزعماءمؤسسة ]مجلس الشيوخ
 ل األمور ذات الصلة.القوانين العرفية والتشاور مع الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية حو

 
 : االعتراف بالسلطات والمؤسسات التقليدية2الخيار

 ]حالة/دور[ مؤسسات ]السلطة العرفية[ ]معترف بها/مضمونة[ طبقا للقوانين العرفية خضوعا للدستور.
 

 العرفي النظام القضائيالقانون و 
قانون العرفي في دولة تعترف بهذا النوع يمكن أن تكون المحاكم الخاصة ضرورية للقضاء في الحاالت المتعلقة بال

من القانون. تدرج دولة ما حكما دستوريا يؤسس محاكم متخصصة والتي تتناول فقط القضايا المتعلقة بالقانون 
 العرفي أو يفوض محاكم الدولة بنظر القضايا التي تتعلق بالقانون العرفي.

 

                                              
ات من جميع والتي يتم استدعاؤها في "األزمات والصراع CPFتنص مدغشقر على مؤسسة حل نزاع معينة، دائرة الحفاظ على فيهافانانا  644

. بالنسبة 2األنواع التي يمكن أن تؤثر على فضائل وقيم األسالف ضمن المدغشقريين بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية." دستور مدغشقر، المادة 
على البرلمان  (. "يجبIUNC, 2011للنسخة اإلنجليزية: كاترينا كلوسكللي، العادات والدساتير: اعتراف الدولة بالقانون العرفي حول العالم )
 (.1)186صياغة أحكام لتطبيق القوانين العرفية وفض النزاع طبقا لعمليات الفيجية التقليدية." دستور فيجي، المادة 

 .2هذه على وجه الخصوص الحالة عندما يؤثر االعتداء ذو العالقة بشكل مالحظ على ويهدد المجتمع األصلي. انظر دستور مدغشقر، المادة 645
نية." المثال، يمكن أن تخول بالتمتع بـ "الحرية اإلدارية واالستقاللية التسييرية فيما يتعلق بمواردها االقتصادية، البشرية، المالية والفعلى سبيل  646

 .3دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، المادة 
في تنظيمها ..... وكذلك في النواحي االقتصادية واإلدارية "المجتمعات الريفية واألصلية لها وجود قانوني وتتمتع بحالة قانونية. إنها مستقلة  647

 .89ضمن اإلطار المنصوص عليه بموجب القانون." دستور بيرو، المادة 
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على  648لقضايا المتعلقة بتطبيق القانون العرفي.بعض الدساتير تؤسس محاكم عرفية متخصصة والتي تنظر ا
سبيل المثال، يمكن أن تسمح دولة ما للمحاكم العرفية باالستئناف لممارسة السلطان القضائي في اإلجراءات 

خيار آخر هو تضمين شرط دستوري يتطلب التأسيس القانوني  649المدنية التي تتعامل مع مسائل القانون العرفي.
 650والتي تؤول ألن تكون تابعة لمحاكم الدولة ويمكن حد مجالها. للمحاكم العرفية،

 
يمكن أن يفوض دستور دولة ما محاكم دولته لتطبيق كال من القوانين التشريعية والعرفية تبعا بشكل بديل، 

تنص بعض الدساتير على أن القوانين التي تديرها المحاكم  651لموضوع األمر أو لألطراف المتورطة في النزاع.
أخيرا، فإن عدد الدول األخرى التي ال تؤسس محاكم عرفية  652أخذ رسميا القانون العرفي المقبول في اعتبارها.ت

 653خاصة تدرج أحكاما وقائية تتطلب من المحاكم الرسمية التقيد بالقواعد العرفية المحلية.
 

                                              
(. 5)78"المحاكم الدينية والعرفية ....يجب أن تكون منظمة على أساس االعتراف الممنوح لها بموجب هذا الدستور." دستور إثيوبيا، المادة  648

واطنين ممارسة المشاركة الشعبية في إدارة العدالة من خالل مؤسسات المحاكم العامة والعرفية ومنظومات هيئة المحلفين والقاضي." "يمكن للم
 .125دستور غانا، المادة 

شرا 649 في في اإلجراءات "هذا يجب أن يكون ألي دولة تتطلب ذلك محكمة استئناف عرفية لتلك الدولة ]التي[ يجب أن يكون لها قضاء استئنافي وا 
. "سلطات المجتمعات، الشعوب واألمم األصلية يجب أن تؤدي 282، 281المدنية المرتبطة بمسائل القانون العرفي." دستور نيجريا، المواد، 

القرار من قبل،  واجباتها القضائية، على أساس تقاليدها السلفية ونظامها القانوني الخاص، ضمن أقاليمها الخاصة، مع ضمانة للمشاركة، وصناعة
جراءاتها الخاصة لتسوية النزاعات الداخلية، طالما كانت متماشية مع الدستور وحقوق اإلنسان  الموثقة النساء. يجب أن تطبق السلطات معاييرها وا 

امة. هذه القرارات يجب أن في األدوات الدولية. يجب أن تضمن الدولة بأن قرارات السلطان القضائي األصلي يتم مراعاته بالمؤسسات والسلطات الع
دور، تخضع للمراقبة من حيث دستوريتها. يجب أن يؤسس القانون اآلليات للتنسيق والتعاون بين القضاء األصلي والقضاء النظامي." دستور اإلكوا

محلفين، بالطريقة وفيما يتعلق . "يمكن أن يضطلع المواطنون بمهام شعبية ويأخذون جانبا من إدارة العدالة من خالل مؤسسة هيئة ال171المادة 
 .125بتلك المحاكم الجنائية حسبما يتم تحديدها بموجب القانون، وكذلك األمر في المحاكم العرفية والتقليدية." دستور إسبانيا، المادة 

القضائي لمثل هذه المحاكم  "يمكن للبرلمان عمل شرط للمحاكم التقليدية أو المحلية المرؤوسة من قبل أشخاص أو زعماء: شريطة أن النطاق 650
برلمان." يجب أن يكون محدودا حصريا بالقضايا المدنية في القانون العرفي وبعض انتهاكات القانون العام والتشريعية الصغيرة المبينة في قرار ال

 (.4)121. دستور سيراليون، المادة (. في سيراليون، "المحاكم الدنيا والتقليدية" يمكن تأسيسها بموجب القانون3)111دستور ماالوي، المادة 
. انظر 65 "يجب أن تطبق المحاكم كال من القوانين التشريعية والعرفية طبقا للمعايير المحددة من قبل الهيئة التشريعية." دستور ليبيريا، المادة 651

 ب.213أيضا دستور باكستان، المادة 
نون العرفي، فإن كل محكمة، مجلس قضاء،منتدى أو جهة يجب أن تروج لـ وأن تكون "عند تفسير تشريع ما، وعند تطوير القانون العام والقا 652

 (.2)3604موجهة بروح وأغراض هذا الفصل." دستور زيمبابوي، ا لمقطع 
زيا." دستور "قرارات المحكمة يجب أن تتماشى مع هذا الدستور، األعراف والتقاليد الميكرونيزية، والمحافظة االجتماعية والجغرافية لميكروني 653

 (.11)11ميكرونيزيا، المادة 
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 : القانون والنظام القضائي العرفيلغة عينة

 
 المحاكم العرفية

 رفية/التقليدية[ يجب أن تكون ]منظمة[ بموجب الدستور.المحاكم ]الع
 

يمكن أن تمارس المحاكم ]العرفية/التقليدية[ السلطان القضائي على القضايا المدنية المرتبطة بالقانون العرفي، 
 ملكية األراضي، والنزاعات الزوجية، ....الخ.

 
 القوانين العرفية المطبقة على محاكم الدولة

بها وتعزيزها من قبل ]جميع[ المحاكم باستثناء في الحاالت التي يجب االعتراف فية/التقليدية[ القوانين ]العر 
 تتعارض فيها هذه القوانين مع الدستور، القوانين التشريعية، أو المصلحة العامة.
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 حماية وتنظيم الموارد الطبيعية: 15 فصلال

 
إذا ما تم معالجة  654ستورية لحماية وتنظيم موارد الدولة. الدول بموارد طبيعية معتبرة يمكن أن تدرج أحكاما د

( يعرف ملكية 1الموارد الطبيعية في دستور دولة ما، فإنه يمكن أن يكون من المنصوح به بالنسبة للدستور أن: )
( يحدد األطراف مع السلطات والمسؤولية على 3( يصف تخصيص العائد من الموارد؛ و)2الموارد الطبيعية؛ )

 رد.الموا
 

 ملكية الموارد الطبيعية
. تستعمل الدولة ترتيبات مختلفة لتحديد ملكية الموارد الطبيعية والحقوق الحاضرة الستخراج وتطوير هذه الموارد

ومع ذلك، فإن كل مقاربة دولة هي فريدة،  655تحل العديد من الدول مسألة ملكية الموارد الطبيعية في الدستور.
( ملكية 3و) 657( ملكية إقليمية،2) 656( ملكية الدولة،1)ل موسع إلى ثالثة فئاتيمكن تصنيف الترتيبات بشك

  658مشاطرة.
 

 ملكية الدولة
ملكية الدولة مراقبة الموارد الطبيعية إلى حكومة الدولة. من بين الدول المنتجة للنفط، أغلبية واسعة تحتفظ  تمنح

لصراع بحكومات عالية المركزية، تشجع ملكية الدولة بالنسبة لدول ما بعد ا 659بملكية الدولة لمواردها النفطية.
 660بالدستور. عادةاإلدارة الفعالة والحكومة للموارد الطبيعية. ملكية الدولة للموارد الطبيعية محمية 

                                              
)أكتوبر  CHD ،7نيكوالس هايسم وسين كاين، التفاوض على الموارد الطبيعية للسالم: ملكية، مراقبة وتقاسم الثروة، مركز الحوار اإلنساني  654

 . http://fr.hdcentre.org/files/Natural%20crc%20final.pdf(، متوفر على الموقع: 2119
إلمارات على سبيل المثال، روسيا، النرويج، فنزويال، إندونيسيا، الجزائر، أنجوال، تشاد، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية، ا 655

ا تتعلق بحيادية الموارد الطبيعية في دساتيرها. "األرض والموارد الطبيعية يمكن أن العربية المتحدة، أفغانستان، ماينمار واليمن كلها تدرج أحكام
 .9تكون في ملكية خاصة، الدولة وأشكال أخرى من الملكية." دستور روسيا، لمادة 

 دة، أفغانستان واليمن.الجزائر، أنجوال، تشاد، العراق، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية، اإلمارات العربية المتح 656
لك اإلمارة. على سبيل المثال، الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة. "الموارد والثروات الطبيعية في كل إمارة يجب اعتبارها ملكا عاما لت 657

ة االقتصاد الوطني." دستور اإلمارات يجب أن يكون المجتمع مسؤوال عن الحماية واالستغالل الجيد لمثل هذه الموارد والثروات الطبيعية لمنفع
 .23العربية المتحدة، المادة 

على سبيل المثال، كندا، العراق وباكستان. ينص الدستور العراقي على أن "النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي في جميع المناطق  658
 .111والمقاطعات." دستور العراق، المادة 

 وال، تشاد، العراق، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية واليمن.على سبيل المثال، الجزائر، أنج 659
اجم والموارد على سبيل المثال، الجزائر، أنجوال، البرازيل، تشاد، العراق، إيران، الكويت، نيجيريا، عمان، العربية السعودية، سورية واليمن. "المن 660

ب أن تكون ملكا للدولة. الحماية، اإلدارة واالستغالل الجيد للممتلكات العامة وكذلك للمواد الطبيعية األخرى تحت األرض وكذلك اآلثار التاريخية يج

http://fr.hdcentre.org/files/Natural%20crc%20final.pdf
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 : الملكية الوطنيةلغة عينة
 

]مقاطعات[ دولة ]الدولة[ يجب أن تمتلك جميع الموارد الطبيعية، ليتم استعمالها لمنفعة كامل شعب جميع 
 ]الدولة[.

 
 ملكية إقليمية

بعض الدول تمنح مراقبة الموارد الطبيعية إلى شعب أو حكومة المنطقة، حيث توجد الموارد. الملكية اإلقليمية 
 للموارد الطبيعية موجودة عادة في الدول الفيدرالية.

 
 : الملكية اإلقليميةلغة عينة

 
يجب اعتبارها ملكا عاما لذلك ]اإلقليم[. يجب أن يكون ]اإلقليم[ الموارد والثروات الطبيعية في كل ]إقليم[ 

 مسؤوال عن الحماية واالستغالل الجيد لمثل هذه الموارد والثروات الطبيعية لفائدة االقتصاد الوطني.
 

 الملكية المشاطرة
مشاطرة على حل وسط ال نصت 661الطبيعية بين الدولة والحكومات اإلقليمية.الموارد الملكية المشاطرة تمنح مراقبة 

بين أولئك الراغبين في ملكية إقليمية وأولئك الراغبين في ملكية الدولة للموارد الطبيعية، ويمكن بناء ثقة بين الدولة 
 والحكومات اإلقليمية أو في قدرة الحكومة اإلقليمية على إدارة موارد طبيعية.

                                                                                                                                             
. "االتحاد هو المالك األخير لجميع األراضي وجميع الموارد الطبيعية فوقها وتحتها، وللمياه 9دستور أفغانستان، المادة  يجب تنظيمها بالقانون."

 )أ(.37االتحاد." دستور ماينمار، المادة فوقها وتحتها وفي الجو في 
تمارس روسيا ملكية وطنية على مواردها النفطية والمعدنية. ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية في موسكو عملت أيضا على ترتيبات خاصة مع  661

يسمح بتنفيذ معاهدات ثنائية بين الحكومة  1993من الدستور الروسي  72بعض الجمهورية الغنية بالموارد، مثال، باشكورستان وتتارستان. المادة 
، تدبرت تتارستان معاهدة مع الحكومة المركزية في 1994المركزية والكيانات الوطنية الفرعية حول تشاطر الطاقة. على سبيل المثال، في سنة 

ل روسيا ملكية تتارستان ومراقبتها للنفط موسكو، حيث تخلت تتارستان عن المطالبة بالسيادة وقبلت سلطة فرض ضريبة روسيا في التبادل لتقب
. يظهر الدستور األوكراني وضعا 72والموارد الطبيعية األخرى، وحق تتارستان في توقيع اتفاقيات اقتصادية مع دول أخرى. دستور روسيا، المادة 

مي ألوكرانيا، الموارد الطبيعية لجرفها القاري والمنطقة مماثال: "األرض، النفط في داخلها، جوها، ماؤها ومواردها الطبيعية األخرى في التراب اإلقلي
 االقتصادية )البحرية( الحصرية يجب أن تكون حقوق ملكية للشعب األوكراني. سلطات الدولة وجهات الحكم الذاتي المحلي يجب أن تمارس حقوق

 . 161؛ دستور باكستان، المادة 13انيا، المادة الملكية نيابة عن الشعب األخرى ضمن الحدود المبينة في هذا الدستور." دستور أوكر 
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 : الملكية المشاطرةلغة عينة

 
ة يمكن أن يكون لحكومة إقليمية، حكومية مركزية، أو في أشكال أخرى. حيازة، استغالل ملكية الموارد الطبيعي

دارة الموارد الطبيعية هي حرة الممارسة من قبل المالكين لها، شريطة أن ال تسبب مثل هذه الممارسة ضررا  وا 
 بيئيا ال يمكن معالجته أو تخرق حقوق المصالح الشرعية ألشخاص آخرين أو للدولة.

 
 خصيص العائدت

تستعمل دول ما بعد  662بعض الدول يمكنها أيضا تحديد الطريقة استعمال الثروة المكتسبة من مواردها الطبيعية.
الصراع العديد من المقاربات لتخصيص عائد المورد الطبيعي. بعضها تطبق نفس الصيغة المستعملة في 

أي  قراران، الحاجات األساسية، أو السعة الضريبية. توزيعات الميزانية، بينما تتبع أخرى معايير مثل عدد السك
 مقاربة سوف يتم أخذها يترك عادة للهيئة التشريعية.

 
 : تخصيص العائدلغة عينة

 
التخصيص العادل العوائد الناجمة عن الموارد الطبيعية يجب أن يتم طبقا للقانون المؤسس من قبل ]الدولة[ 

 ]الجمعية[.
 

 إدارة الموارد الطبيعية
( أطرافا 1الدول تحدد غالبا: ) 663يمكن أن تنشئ الدولة أيضا إطارا إلدارة الموارد الطبيعية ضمن الدستور.

 ؛  واتفاقات اإلنتاج  أطرافا بصالحية منح االمتيازات، التراخيص،  (2)  ؛ التنظيم وتزويد اإلشرافبصالحية 

                                              
شريطة "الحكومة الفيدرالية، مع الحكومات المنتجة والحكومات اإلقليمية، يجب أن تضطلع بإدارة النفط والغاز المستخرجين من الحقوق الحالية،  662

طن، محددة قسما ما لفترة محددة ما للمناطق المتضررة والتي أن تقوم بتوزيع عائداتهما بطريقة عادلة تناسبيا مع توزع السكان في جميع أنحاء الو 
ة، كانت محرومة بإجحاف منهما من قبل النظام السابق، والمناطق التي تضررت بعد ذلك بطريقة تضمن التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الدول

 .112وهذا يجب تنظيمه بقانون ما." دستور العراق، المادة 
لية، مع الحكومات المنتجة والحكومات اإلقليمية، يجب أن تضطلع بإدارة النفط والغاز المستخرجين من الحقوق الحالية، ...... "الحكومة الفيدرا 663

وة النفطية الحكومة الفيدرالية، مع الحكومات المنتجة والحكومات اإلقليمية، يجب أن تقوم معا بصياغة السياسات االستراتيجية الالزمة لتطوير الثر 
ازية بطريقة تحقق أقصى منفعة للشعب العراقي وذلك باستعمال التقنيات األكثر حداثة في مبادئ السوق وتشجيع االستثمار" دستور العراق، والغ

. "االتحاد ..... يجب أن يسن القانون الالزم لإلشراف على استخراج واستعمال الموارد الطبيعية المملوكة للدولة من قبل القوى 112المادة 
)ب(. "وفق شروط القانون، الواليات، المقاطعة الفيدرالية، والبلديات، وكذلك وكاالت اإلدارة المباشرة 37قتصادية" دستور ماينمار، المادة اال

الطبيعية د للجمهورية مضمونة المشاركة في نتيجة استغالل النفط أو الغاز الطبيعي، للموارد الهيدروليكية لغرض توليد الطاقة الكهربائية، والموار 
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( طريقة فرض الضرائب على الموارد الطبيعية 4؛ )(ل، االستخراج، التكرير، النق( أطرافا بمسؤولية اإلنتاج )أي3)
 ( أطرافا بمهام التحكم في االستكشاف لموارد طبيعية جديدة.5؛ و) )حكومات إقليمية و/أو حكومة مركزية(

 
 : الصالحية والمسؤوليةلغة عينة

 
 صالحية التنظيم وتزويد اإلشراف

جميع الموارد الطبيعية، بما في ذلك االستكشاف، ولة صالحية تنظيم وتزويد اإلشراف على يجب أن يكون للد
 اإلنتاج والتوزيع للموارد الطبيعية.

 
 صالحية منح االمتيازات، التراخيص واتفاقات مشاطرة اإلنتاج

]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن يكون لها صالحية منح االمتيازات، التراخيص واالتفاقات ة الحكوم
 .لـ ]الدولة[توزيع للثروات الطبيعية لإلنتاج وال المصاحبة

 
 صالحية تنظيم اإلنتاج

يجب أن تشرف على سير إنتاج الموارد الطبيعية بما في ذلك  الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[
 االستخراج، التكرير والنقل لهذه الموارد.

 
 صالحية فرض الضريبة

أن يكون لها صالحية فرض ضريبة على الموارد الطبيعية، بما الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب 
 في ذلك على إنتاج وتوزيع الموارد الطبيعية.

 
 صالحية االستكشاف

 الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن تحكم جميع األحكام المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية.
 

                                                                                                                                             
ستغالل األخرى في إقليمها الخاصة بها، جرفها القاري، مياهها اإلقليمية، أو منطقتها االقتصادية الحصرية، أو التعويض المالي عن مثل هذا اال

امتيازات حقوق البحث .... إنه من الالزم، بشكل مشترك، على االتحاد، الواليات، المقاطعة الفيدرالية، والبلديات: تسجيل، مراقبة، واإلشراف على 
؛ 71، 69(. انظر أيضا دستور كينيا، المواد 11()1)23(، 1)21واالستغالل المواد الهيدروليكية والمعدنية داخل مناطقها." دستور البرازيل، المواد 

 (.5)138(، 3)116(؛ دستور أوكرانيا، المواد 18)1، الجزء 4دستور باكستان، الجدول 
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 : اإلجراءات االستثنائية00 فصلال

 
أحكام توجه اإلجراءات االستثنائية. هذه اإلجراءات تشمل النص على حالة طوارئ ل الدساتير أيضا على تشتم

 وسن أو تعديل للدستور.
 

 النص على حالة طوارئ
تشتمل دساتير ما بعد الصراع على أحكام تتعلق بحاالت الطوارئ. مثل أحكام تتضمن غالبا االعتبارات التالية: 

( ما هي الحقوق والوظائف االعتيادية 3( من يمكنه إعالن حالة طوارئ؛ )2لة طوارئ؛ )( ما الذي يشكل حا1)
 ما المدى الزمني الذي يمكن أن تستغرقه حالة طوارئ. 49التي يمكن أن تعلقها الحكومة خالل حالة طوارئ؛ و)

 
 تعريف حالة طوارئ

مثل حالة حرب نشطة، تهديد مباشر  تعرف الدساتير عادة ما الذي يشكل حالة طوارئ، بما في ذلك الظروف
عالن حاالت الطوارئ لواحد أو  664الستقالل ووحدة الدولة، أو كارثة طبيعية حادة. دول أخرى تترك تعريف وا 

 665أكثر من فروع الحكومة.
 

 : تعريف حالة طوارئلغة عينة
 

 : تعريف صريح0الخيار 
بحرب، اجتياح، عصيان مسلح عام، فوضى، دة كانت حياة األمة مهدإعالن حالة طوارئ يمكن فقط عمله إذا ]

 [؛ ويكون اإلعالن ضروريا السترداد األمن والنظام.طوارئ عامة أخرىكارثة طبيعية، أو 

                                              
()أ( تكون حياة األمة مهددة بحرب، اجتياح، عصيان مسلح عام، فوضى، كارثة طبيعية أو 1كن فقط عمله عندما ")إعالن حالة طوارئ ما يم 664

؛ 143. انظر أيضا دستور أفغانستان، المادة 37طوارئ عامة؛ و)ب( يكون اإلعالن ضروريا السترداد األمن والنظام." دستور جنوب أفريقيا، المادة 
؛ 69؛ دستور قطر، المادة 232؛ دستور باكستان، المادة 411؛ دستور ماينمار، المادة 253دستور المالديف، المادة ؛ 58دستور كينيا، المادة 

 .121؛ دستور اليمن، المادة119؛ دستور تركيا، المادة 131(؛ دستور السودان، المادة 1)187دستور جنوبا السودان، المادة 
ور الكونغولي مساحة أكبر لتفسير تعريف حالة الطوارئ، شريطة أنه "عندما يظهر أن خطرا وشيكا مقارنة بدستور جنوب أفريقيا، يترك الدست 665

ارثة ينجم عنه نتائج وخيمة على النظام العام أو في حالة أحداث تبدو بحد ذاتها، عن طريق طبيعتها أو خطورتها، بأن لها صفة نكبة عامة أو ك
 (.1)119ر في مجلس الوزراء حالة طوارئ." دستور الكونغو، المادة طبيعية، فإن رئيس الجمهورية يمكنه أن يقر 
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 : السماح للحكومة بالتعريف2الخيار

للنظام العام أ في حالة أحداث تبدو بحد ذاتها، عن هناك خطرا وشيكا ينجم عنه تهديد خطير عندما يبدو أن 
عامة أو كارثة طبيعية، فإن ]الرئيس/رئيس الحكومة/أغلبية صفة نكبة طبيعتها أو خطورتها، أن لها  طريق

 األعضاء في الجمعية[ لـ]الدولة[ يمكنه)م( إعالن حالة طوارئ.
 

 صالحية إعالن حالة طوارئ
بعض  وارئ.يمكن لدستور ما أن يشتمل على أحكام تحدد األطراف الذين سيكون لهم صالحية إعالن حالة ط

دول ما بعد الصراع تمنح هذه الصالحية فقط إلى الفرع التنفيذي أو إلى الفرع التنفيذي بشرط موافقة تشريعية، 
بعضها تتطلب إجماعا أوسع، مثل تصويت مؤيد ألغلبية ثلثي الجمعية  666سواء مبدئيا أو بعد فترة زمنية محددة.

 667تشريعية غير قادرة على االجتماع.العمومية، مع مخطط طوارئ في حال كانت الهيئة ال
 

 : صالحية اإلعالنلغة عينة
 

 : يمكن للهيئة التنفيذية إعالن0الخيار
 يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الحكومة[ إعالن حالة طوارئ.

 
 : يمكن للهيئة التشريعية إعالن:2الخيار

 من أعضاء ]الجمعية[.]×[ حالة طوارئ ما يمكن إعالنها بتصويت مؤيد من قبل 
 
ا لم يكن باإلمكان دعوة ]الجمعية[ لالنعقاد خالل حالة الطوارئ، فإن ]الرئيس[، باقتراح من ]مجلس الوزراء[، ذ

يكون له حق إصدار قرارات لها قوة القانون، والتي ينبغي اعتمادها من قبل ]الجمعية[ في أول اجتماع لها. إذا 

                                              
؛ 257، 253()د(؛ دستور المالديف، المواد 4)132، 58؛ دستور كينيا، المواد 91؛ دستور الجزائر، المادة 143انظر دستور أفغانستان، المادة  666

 .71دستور موريتانيا، المادة 
األمن العام، يمكن للجمعية، بطلب من مجلس الوزراء، تقرير حالة طوارئ في جزء واحد من أو في  "في حالة خطر على النظام الدستوري أو 667

يوما .... عندما ال يمكن الدعوة النعقاد الجمعية خالل حالة الحرب،  61كامل البالد، والتي تدوم طالما استمر هذا الخطر، ولكن ليس أطول من 
لوزراء، يكون له حق إصدار قرارات لها قوة القانون، والتي ينبغي اعتمادها من قبل الجمعية في أول فإن رئيس الجمهورية، باقتراح من مجلس ا

. 37( حالة طوارئ ما يمكن إعالنها فقط بموجب قرار برلماني." دستور جنوب أفريقيا، المادة 1. ")176، 173اجتماع لها." دستور ألبانيا، المواد 
 ()أ(.9)61؛ دستور العراق، المادة 79انظر أيضا دستور إيران، المادة 
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ماع لها بعد إصدار القرارات، فإنه يجب أن تتوقف عن لم يتم اعتماد القرارات من قبل ]الجمعية[ خالل أول اجت
 كونها لها قوة القانون فورا بعد التصويت.

 
 االشتراطات خالل حالة طوارئ ما

يمكن للدستور تعريف نوع ومجال االشتراطات خالل حالة طوارئ ما. أحد هذه االشتراطات هو حظر جميع 
ن الحكومة ال يمكنها حصر الحقوق األساسية، مثل الحق اشتراط آخر هو تحديد أ 668التعديالت في الدستور. 

في الحياة، حظر التعذيب، المعاملة الوحشية أو المنحطة أو العقاب، أو تعاريف قانونية لالعتداءات الجزائية 
يمكن للدساتير أيضا أن تحظر حل أو تعليق أي مؤسسات للدولة أو  669والعقوبات، خالل حالة طوارئ.

 670دولة خالل حالة طوارئ ما.صالحيات مؤسسات ال
 

 : االشتراطاتلغة عينة
 

 ال تعديالت دستورية
 ال يمكن عمل أي مراجعة للدستور خالل حالة طوارئ ما.

 
 ال تعديالت دستورية تتعلق بالحقوق األساسية

في حالة طوارئ ما أو حرب، فإن حقوق اإلنسان والحريات كما هي معرفة في الدستور وفي القوانين األخرى 
 تخضع للحد فقط بموجب القانون.

 

                                              
. "ال يمكن عمل تعديل في أي حكم من 177. ال يتم عمل أي مراجعة للدستور خالل وقت وجود إجراءات استثنائية." دستور ألبانيا، المادة 2" 668

 .267الدستور خالل وجود حالة طوارئ." دستور المالديف، المادة 
حقوق اإلنسان والحريات كما هي معرفة بموجب الدستور والقوانين األخرى تخضع للحد فقط بموجب  ( في حالة طوارئ ما أو حرب، فإن2") 669

و قانون ما. مثل هذا القانون ال يمكن أن يؤثر على الحق في الحياة، حرية التفكير، الضمير، والدين، وكذلك على حق عدم الخضوع للتعذيب أ
. بالمقابل، فإن دستور ماينمار ينص 255. انظر أيضا دستور المالديف، المادة 19منغوليا، المادة المعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية." دستور 

كثر من على أن الرئيس، في إصداره ألمر ما أو تقرير حالة طوارئ ما "يمكنه، إذا لزم األمر، الحد من أو تعليق، حسبما يكون مطلوبا، واحد أو أ
 )ب(.414في مناطق تفعيل حالة الطوارئ." دستور ماينمار، المادة  الحقوق األساسية للمواطنين المقيمين

(. انظر أيضا دستور جنوب 4)39"ال يمكن حل الجمعية الوطنية بينما يمارس رئيس الجمهورية صالحيات استثنائية." دستور موريتانيا، المادة  670
، في حالة طوارئ ما، يمكنه "حل أو تعليق أي أجهزة للدولة، أو تعليق . بالمقابل، فإن دستور السودان ينص على أن الرئيس188السودان، المادة 

الصالحيات، حسبما يمكن للدول وفق الدستور. يجب أن يضطلع رئيس الجمهورية بوظيفة هذه األجهزة ويمارس السلطات أو يحدد الطريقة التي 
 )ب(.132يمكن بها إدارة شؤون الدولة." دستور السودان، المادة 
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، والدين، وكذلك الحق في عدم الحياة، حرية التفكير، الضميرمثل هذا القانون ال يمكن أن يؤثر على الحق في 
 التعرض للتعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية.

 
 ال تحل الحكومة

 ال يمكن حل ]الجمعية[ خالل حالة طوارئ ما.
 مدة حالة الطوارئ

تدون على ما ال لتزويد وضوح لإلطار الزمني إلعالن حالة طوارئ ما، وضمان أن حالة طوارئ ما ال يمكنها أن 
نهاية، تحدد الدول غالبا المدى القصوى لحالة طوارئ ما، وكذلك اإلجراءات الخاصة بتمديد اإلطار الزمني 

  671لها.
 

 : المدةلغة عينة
 

في جزء واحد من أو في كامل البالد، حالة طوارئ ما الوزراء[ تقرير يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الوزراء/مجلس 
 يوما./×[ 31/01/91والتي تدوم طالما استمر الخطر، غير أنه ليس أبعد من ]

 
يوم لكل تمديد، وذلك لفترة زمنية /×[ 31بموافقة ]الجمعية[، بواقع ]يمكن عمله فقط تمديد أجل حالة الطوارئ 

 يوما./×[ 91ال تتعدى ]
 

 التشريع والتعديل الدستوري
معظم الدساتير تحدد إجراءات سن أو تعديل دستور ما لضمان استقامة واستقرار العملية. إجراء التعديل مهم 
بشكل خاص ألن التغييرات في دستور ما يمكن أن تغير المبادئ األساسية للدولة وتؤثر بشكل محتمل على جزء 

 من أو كامل السكان.
 

 ريالتشريع الدستو 

                                              
الوزراء، يمكنه تقرير حالة طوارئ ما في جزء واحد من أو في كامل البالد، والتي تدون طالما استمر هذا الخطر، ولكن ليس أطول من "مجلس  671
يوما." دستور  91يوما لكل تمديد، وذلك لمدة زمنية ال تتعدى  3يوما ... تمديد األجل لحالة الطوارئ يمكن عمله فقط بموافقة الجمعية، لمدة  61
؛ دستور جنوب السودان، المادة 69()ب(؛ دستور قطر، المادة 9)61؛ دستور العراق، المادة 143. دستور أفغانستان، المادة 69انيا، المادة ألب

 .134؛ دستور السودان، المادة 189
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بعض الدول تتبنى بشكل  672بعض دول ما بعد الصراع تشترط وضع دستور جديد ليسري عند تبنيه الرسمي.
( استفتاء شعبي. عدد قليل من 2( تصويت الهيئة التشريعية؛ أو )1شائع الدساتير بإحدى طريقتين اثنتين: )

 674أيضا تاريخ سريان الدستور. يمكن للدستور أن يحدد 673دساتير ما بعد الصراع تسمح بكلتي اآلليتين معا.
 التاريخ المحدد: لغة عينة

 
 يجب أن يسري هذا الدستور في ]التاريخ[ أو بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أيهما يأتي أوال.

 
 تصويت الهيئة التشريعية

ثين أو ثالثة بعض دول ما بعد الصراع تسن دساتير من خالل موافقة الهيئة التشريعية، عادة بتصويت أغلبية الثل
بعد موافقة العدد المطلوب من الهيئة التشريعية على الدستور، يمكن أن يسري في يوم إقرار الدستور  675األرباع.

ميزة مطلب أكثر من أغلبية بسيطة هي أن االعتماد من قبل هامش أكبر يعني  676من قبل الهيئة التشريعية.
ة أكثر من مجرد أغلبية ضيقة من األحزاب. هذه العملية، تأييدا واسعا وضمانا للعامة بأن الدستور يمثل رغب

 بدورها، تساعد على ترويج استقرار أكبر.
 

 : تصويت الهيئة التشريعيةلغة عينة
 

 األصوات إلجمالي عدد األعضاء في ]الجمعية[.×[ ]ثلثي/ثالثة أرباع/بأغلبية يتم تبني هذا الدستور 
 

 ]الجمعية[.يسري هذا الدستور في يوم إعالنه من قبل 
 

 االستفتاء الشعبي

                                              
 من شروطا للتشريع.على سبيل المثال، دساتير أفغانستان، العراق، كينيا، ليتوانيا، مقدونيا، المجر، أرمينيا وألبانيا تتض 672
من الدستور األرميني تنص على أن إحدى طرق التبني هي االستفتاء الشعبي، الذي يدعو له الرئيس بناء على موافقة  111، المادة 8الفصل  673

 . 71أغلبية نواب الجمعية. انظر دستور فنزويال،المادة 
مجر يجب أن يسري بتاريخ إعالنه؛ على الحكومة أن تنظر في تطبيقه. . "دستور جمهورية ال134، المادة 9انظر دستور مقدونيا، الفصل  674

من الدستور األلباني تنص  183. المادة 78يجب أن تقترح الحكومة المشاريع الالزمة لتطبيق هذا الدستور إلى البرلمان." دستور المجر، المادة 
. 265ستاني على أن آخر أجل لدخوله حيز التنفيذ. دستور باكستان المادة على أن الدستور يسري بعد إعالنه من قبل الرئيس. ينص الدستور الباك

 .196مسودة دستور جنوب السودان تنص على تاريخ محدد. دستور جنوب السودان، المادة 
ألفغانستان."  ( و"اعتماده ونشره من قبل الحكومة االنتقاليةLoya Jirgaينص الدستور األفغاني على أن الدستور يجب اعتماده من قبل  ) 675

 .133. انظر أيضا دستور مقدونيا، المادة 162دستور أفغانستان، المادة 
 .134دستور مقدونيا، المادة  676
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إذا ما اختارت دولة استفتاء شعبيا للتشريع، فإن  677يمكن للدول أيضا تبني دستور جديد من خالل استفتاء شعبي.
كامل جمهور الناخبين يمكنهم التصويت لقبول الدستور. نتيجة االستفتاء تعتمد عما كانت الدولة تتطلب أغلبية 

فإن للتصوير لصالح التشريع. إذا ما اختارت الدولة أغبية بسيطة من التصويت،  بسيطة أو نسبة مئوية عالية
يجب أن تصوت لصالح التشريع. ومع ذلك، إذا ما تطلب الدستور أكثر  بالمائة من جميع األصوات 51أكثر من 

إقبال الحد من أغلبية بسيطة )كالثلثين أو ثالثة األرباع مثال( فإن نسبة أكبر من التصويت مطلوبة. مطلب 
 األدنى من الناخبين يمكن أيضا فرضه في مثل هذه االنتخابات.

 
 االستفتاء الشعبي: لغة عينة

 
يجب أن يصبح هذا الدستور ساريا في اليوم الموالي إلعالن نتائج االستفتاء، شريطة أن يكون االستفتاء 

ستفتاء تسري فقط إذا ما صوت على لصالح الدستور أكثر من ]نصف/ثلثي[ األصوات. ومع ذلك، فإن نتائج اال
 األقل ]نصف[ عدد الناخبين في االستفتاء.

 
 عملية اقتراح تعديالت

تحدد الدساتير عادة طريقة واحدة أو أكثر القتراح تعديالت دستورية. عموما، تقع الخيارات في أربع فئات عامة: 
( االستفتاء الشعبي. 4الجمعية التأسيسية؛ أو )( 3( اقتراح الهيئة التنفيذية؛ )2( تصويت الهيئة التشريعية؛ )1)

يمكن اقتراح تعديل ما بتصويت عدد معين من أعضاء الهيئة التشريعية للدولة. هذا العدد المحدد يكون غالبا 
أو من  682يمكن اقتراح تعديالت من قبل الهيئة التنفيذية، 681أو ثلثي األعضاء. 680نصف، 679ثلث، 678خمس،

كبيرة من المواطنين المخولين بحق االنتخاب، والذين يكون غرضهم الوحيد هو  قبل جمعية تأسيسية، مجموعة

                                              
، المادة 15( تبنتا هذه المقاربة. دستور ليتوانيا، الفصل 111، المادة 8( وأرمينيا )الفصل 151، المادة 15على سبيل المثال، ليتوانيا )الفصل  677

 .263. انظر أيضا دستور كينيا، المادة 111، المادة 8رمينيا، الفصل . دستور أ151
من الدستور األلباني تتطلب أن مبادرة مراجعة الدستور "يمكن أن يتقدم بها ليس أقل من خمس أعضاء  177على سبيل المثال، المادة  678

 (.1)126ور العرق، المادة . دستور العراق يتطلب أيضا الخمس. دست177الجمعية." دستور ألبانيا، المادة 
. تتطلب تركيا مقترحات تعديل الدستور كتابية 198يسمح موزنبيق لثلث نواب الجمعية باقتراح تعديل ما في الدستور. دستور موزنبيق، المادة  679

 .175من ثلثي العدد اإلجمالي ألعضاء الجمعية الوطنية على األقل. دستور تركيا، المادة 
 .149فغاني اقتراح الرئيس وموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لعمل تعديالت دستورية. دستور أفغانستان، المادة يتطلب الدستور األ 680
لمادة على سبيل المثال، تتطلب الواليات المتحدة ثلثي كل من مجلسي الهيئة التشريعية القتراح تعديل في الدستور. دستور الواليات المتحدة، ا 681
 .96ليابان للبرلمان باقتراح تعديل من خالل تصويت ثالثي األعضاء أو أكثر من كل مجلس. دستور اليابان، المادة . يسمح دستور ا5

 دساتير كل من فرنسا، أفغانستان، إريتريا، وموزنبيق تسمح للرئيس باقتراح تعديل في الدستور. 682
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خيار أخير هو السماح للجمهور العام باقتراح تعديالت من خالل استفتاء شعبي. يمكن  683اقتراح تعديل ما.
 للدول اختيار أحد هذه الخيارات، أو اختيار تركيبة ما من هذه الخيارات األربعة.

 
 راح التعديالت: اقتلغة عينة

 
 : تصويت الهيئة التشريعية0الخيار

أعضاء ×[ ليس قل من ]خمس/ربع/ثلث/نصف/ثلثي/مبادرة مراجعة هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل 
 ]الجمعية[.

 
 : اقتراح الهيئة التنفيذية2الخيار

 ة[.اقتراح ما لتعديل أي حكم في هذا الدستور يمكن تقديمه من قبل ]الرئيس/رئيس الحكوم
 

 ةي: الجمعية التأسيس3الخيار
من ]×[ مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل ]مجموعة مختارة/جمعية تأسيسية[، مكونة من 

 المخولين بالتصويت.
 

 : االستفتاء الشعبي0الخيار
 مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل الشعب من خالل استفتاء شعبي.

 
 ة التعديالتعملية صياغ

بعض دساتير ما بعد الصراع تتضمن أحكاما خاصة لصياغة تعديل دستوري مقترح ما،وغالبا ما تتطلب إنشاء 
بعضها اآلخر يتطلب صياغات للتعديل المقترح ليتم تقديمها إلى الهيئة  684لجنة حكومية إلعداد صياغة للتعديل.

تعتبر الدول عادة الحاجة إلى درجة عالية من التأييد  بغض النظر عن اإلجراء المختار، 685التشريعية للمداولة.
الشعبي لتغيير الدستور، بما في ذلك التوقيت المناسب للشعب وللهيئة التشريعية لفهم والتحاور بشأن التغيير 

 المقترح.
 

                                              
ة تأسيسية، أو من قل الشعب من خالل استفتاء ما." دستور كولومبيا، ا "الدستور السياسي لكولومبيا يمكن تعديله عن طريق الكونغرس، جمعي 683

 .374لمادة 
 .151الدستور األفغاني، المادة  684
 .198يستخدم موزنبيق هذا الخيار. دستور موزنبيق، المادة  685



179 
 

 : صياغة التعديالتلغة عينة
 

 : إنشاء لجنة خاصة0خيار
ور، يجب إنشاء لجنة تكون من أعضاء ]الحكومة، الجمعية، من أجل تطبيق المقترحات المتعلقة بتعديل الدست

 المحكمة العليا[، بموجب مرسوم ]رئاسي[، ويجب ن تعد اللجنة مسودة التعديالت.
 

 : تقديم التعديالت إلى الهيئة التشريعية2خيار
 يوما من افتتاح النقاش./×[ 31/01/91مسودة التعديالت يجب تقديمها إلى ]اللجنة[ قبل ]
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 ية اعتماد التعديالتعمل

عملية اعتماد التعديالت في الدستور تتغير بشكل كبير بين الدول. حيث أن الدساتير تنص على المبادئ 
الجوهرية والهياكل األساسية للدولة، تتطلب الدول عادة مستوى أكبر من التوافق االجتماعي والسياسي لتعديل 

( 1تشمل سيناريوهات االعتماد المحتملة: ) 686ريعات العامة.الدستور أكثر من اإلجماع المطلوب لتمرير التش
( موافقة عدد محدد من أعضاء 2) 687موافقة عدد محدد من أعضاء الهيئة التشريعية وتظهير الهيئة التنفيذية؛

( موافقة عدد محدد من أعضاء الهيئة التشريعية متبوعة بتصديق 3) 688الهيئة التشريعية وتظهير الهيئة التنفيذية؛
( موافقة من قبل عدد محدد من الهيئات 5) 690( اعتماد عن طريق استفتاء؛4) 689طريق استفتاء شعبي؛ عن

موافقة عدد محدد من أعضاء الهيئة التشريعية متبوعا بحوار عام   (6و) 691التشريعية للوحدات المكونة للدولة؛
 692واستفتاء شعبي.

 
 : اعتماد التعديالتلغة عينة

 
 تشريعية الوطنيةالهيئة ال موافقة: 0خيار

 يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ ]الجمعية[.
 

 باعتماد الهيئة التنفيذية. ة: موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متبوع2خيار

                                              
عضاء على تمرير التعديالت. دستور على سبيل المثال، في السودان، يمكن للجمعية العمومية تمرير تعديل ما فقط إذا ما وافق ثلثا األ 686

 .61. بشكل مماثل، يمكن تعديل الدستور البرازيلي بأغلبية ثالثة أخماس في كل من غرف الكونغرس. دستور البرازيل، المادة 139السودان، المادة 
. ينص 79مهورية ألمانيا الفيدرالية، المادة تتطلب ألمانيا ثلثي أعضاء كلي مجلسي البرلمان العتماد تشريع يعدل الدستور. القانون األساسي لج 687

 .89الدستور الفرنسي على أن ا لرئيس يمكنه تقرير السماح للبرلمان باعتماد تعديل دستوري بأغلبية ثالثة أخماس. دستور فرنسا، المادة 
. انظر أيضا دستور جنوب 151تان، المادة يتطلب الدستور األفغاني ثلثي أغلبية المجلس األعلى مع تظهير الرئيس لالعتماد. دستور أفغانس 688

 .197السودان، المادة 
، على الدول مثل إسبانيا وفرنسا تتطلب موافقة من قبل كلتي غرفتي البرلمان قبل تقديم التعديل المقترح للتصديق عن طريق االستفتاء. إسبانيا 689

البرلمان عند تعديل بعض األحكام في الدستور. دستور إسبانيا، المقطع  سبيل المثال، تتطلب موافقة أغلبية ثالثة أخماس من أعضاء كلتي غرفتي
 .56-255(؛ دستور كينيا، المواد 2)126(؛ دستور العراق، المادة 3)177(. انظر أيضا دستور إيران، المادة 1)167

 من الدستور الفرنسي تتطلب "االعتماد عن طريق االستفتاء" لسريان تعديل ما. 89المادة  690
لمتحدة، ديل دستور الواليات المتحدة يتطلب مصادقة الهيئات التشريعية لثالثة أرباع الواليات أو باتفاقيات لثالثة األرباع. دستور الواليات اتع 691

 .5المادة 
حيات العامة. يتطلب دستور موزنبيق حوارا عاما واستفتاء شعبيا لتعديالت مقترحة تنطوي على تغييرات في حقوق المواطنين أو تنظيم الصال 692

 .  199، 198دستور موزنبيق، المواد 



181 
 

د الهيئة اعتمابعد  .يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[
 يجب أن يقوم ]الرئيس/رئيس الوزراء[ بتظهير التعديل قبل سريانه. ،التشريعية

 
 : موافقة الهيئة التشريعية متبوعة باستفتاء شعبي3خيار

يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[. حالما يتم تمريرها 
طرحها إلى التصديق عن طريق االستفتاء، والذي يجب إجراؤه طبقا لقانون االستفتاء من قبل ]الجمعية[، يجب 

 لـ ]الدولة[.
 

 : استفتاء شعبي0خيار
يجب أن يتم تصديق التعديل بعد موافقة ]ثلثي[ المخولين بالتصويت في استفتاء شعبي. لتكون نتائج االستفتاء 

 المسجلين على األقل. نافذة يجب أن يشارك في االستفتاء ]نصف[ الناخبين
 

 : اعتماد الهيئة التشريعية للدولة5خيار
يجب التصديق على التعديل من قبل الهيئات التشريعية لـ ]ثلثي/ثالثة أخماس[ من ]الواليات/األقاليم[ أو 

 باتفاقيات لـ ]الثلثين/ثالثة األخماس[.
 

 فتاء شعبي: موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متبوعة بحوار عام واست0خيار
لى استفتاء.  تعديل مقترح ما، بعد تبنيه من قبل ]الجمعية[، يجب تقديمه إلى حوار عام وا 

 
 اشتراطات

حيث أن الدساتير غالبا ما تجسد المبادئ األساسية والجوهرية للدولة، فإن دول ما بعد الصراع يمكنها أيضا أن 
المثال، بعض الدول ال تسمح بأي تعديالت في  تشترط التوقيت والمحتوى للتعديالت الدستورية. على سبيل

العديد من الدول تشترط بأن  694أخرى تحظر التعديالت المتعلقة بالدين. 693الدستور خالل حالة طوارئ أو حرب.
تتعلق التعديالت الدستورية على حقوق أساسية وهكذا فإن التعديل يكون مستحيال ما لم تمنح مثل هذه الحقوق 

بعض الدول تشترط تعديالت بحيث ال يمكنها المساس بالنواحي األساسية إلى ذلك،  إضافة 695حماية أكبر.

                                              
. انظر أيضا دستور المالديف، المادة 177""ال يمكن عمل أي مراجعة للدستور خالل وقت اتخاذ إجراءات استثنائية. دستور ألبانيا، المادة  693

267 . 
يران تحظر أي تعديل يتعلق 694  باإلسالم. على سبيل المثال، أفغانستان، الجزائر، السودان، وا 
إلى  1من الدستور األلماني تحظر أي تعديالت في الدستور تؤثر على الحقوق األساسية المفصلة في المادة  79على سبيل المثال، المادة  695

سمح أفغانستان بتعديل . بشكل مماثل، ت79، مثل الكرامة اإلنسانية، الحرية، المساواة. القانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية، المادة 21المادة 
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إذا لم يتم تبني تعديل مقترح ما، فإن الدول غالبا مع تتطلب فترة انتظار قبل إعادة تقديم االقتراح مرة  696للدولة.
 697.أخرى

 
 االشتراطات: لغة عينة

 
 ال تعديالت خالل الطوارئ أو الحرب

 ل هذا الدستور خالل ]حالة طوارئ[.ال يمكن تعدي
 

 ال تعديالت تتعلق بالدين
 التعديالت المتعلقة بالتمسك بمبادئ دين الدولة ال يمكن السماح بها.

 
 األساسيةللحقوق ال إضعاف 

 التعديالت المتعلقة بالحقوق األساسية للشعب يسمح بها فقط من أجل جعلها أكثر فعالية.
 

 ال تغيير في طبيعة الدولة
 أي تعديل دستوري ال يمكنه خرق طبيعة الدولة وال وحدة التراب الوطني.

 

                                                                                                                                             
. يذكر الدستور الجزائري بأن "المراجعة الدستورية ال يمكن أن تخرق .... الحريات 149الحقوق األساسية "فقط لتحسينها." دستور أفغانستان، المادة 

والحقوق والحريات المذكورة في المقطع . "ثانيا: المبادئ األساسية المذكورة في المقطع األول  178األساسية للمواطنين." دستور الجزائر، المادة 
عب في استفتاء الثاني من الدستور ال يمكن تعديلها باستثناء بعد مرور فترتين انتخابيتين متتاليتين، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الممثلين، موافقة الش

؛ دستور السودان، 255نظر أيضا دستور كينيا، المادة (. ا2)126عام، وتصديق من قبل رئيس الجمهورية خالل سبعة أيام." دستور العراق، المادة 
 (.3)139المادة 

دستور  من الدستور الجزائري تعلن "أي مراجعة دستورية ال يمكن أن تخرق ...طبيعة الدولة ]و[ .... وحدة التراب الوطني." 178المادة  696
 .178الجزائر، المادة 

ض مسألة التعديل، فإنه يجب عدم مناقشته مرة أخرى لمدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ هذا "إذا ما تم رفض مقترح التعديل مبدئيا أو تم رف 697
. "إذا ما تم رفض الطلب، فإن طلبا آخر عن التعديل بنفس المواد ال يمكن تقديمه إال بعد انقضاء سنة واحدة." 144الرفض." دستور قطر، المادة 

 .156دستور اليمن، المادة 
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 : الدساتير0الملحق 

 
 أفغانستان:

itution/The%20Constituthttp://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/const
ion.pdf. 

 
 ألبانيا:

Http://www.ipls.org/services/kusht/contents/html 
 

 :الجزائر
_.html0000http://www.servat.unibe.ch/icl/ag0 

 
 األرجنتين:

http://www.senado.gov.ar/web/interes/consitution/english.php 
 

 أرمينيا:
w.parliament.am/parliament.php?id=costitution&lang=enghttp://ww 

 
 النمسا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/au00000 
 

 أذربيجان:
AZERCON.htmhttp://www.uta.edu/cpsees/ 

 
 البحرين:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/ba00000 

 
 بنغالدش:

constitution.pdf-adeshhttp://www.umn.edu/humanrts/research/bangl 
 

 روسيا البيضاء:
http://www.president.gov.by/press19332.html 

http://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/constitution/The%20Constitution.pdf
http://www.afghanembassy.com.pl/cms/uploads/images/constitution/The%20Constitution.pdf
http://www.ipls.org/services/kusht/contents/html
http://www.ipls.org/services/kusht/contents/html
http://www.servat.unibe.ch/icl/ag00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/ag00000_html
http://www.senado.gov.ar/web/interes/consitution/english.php
http://www.senado.gov.ar/web/interes/consitution/english.php
http://www.parliament.am/parliament.php?id=costitution&lang=eng
http://www.parliament.am/parliament.php?id=costitution&lang=eng
http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_html
http://www.uta.edu/cpsees/AZERCON.htm
http://www.uta.edu/cpsees/AZERCON.htm
http://www.servat.unibe.ch/icl/ba00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/ba00000_html
http://www.umn.edu/humanrts/research/bangladesh-constitution.pdf
http://www.umn.edu/humanrts/research/bangladesh-constitution.pdf
http://www.president.gov.by/press19332.html
http://www.president.gov.by/press19332.html
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 بلجيكا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/be00000 
 
 وليفيا:ب

http://pdba.goergetown.edu/Constitution/Bolivia/bolivia09.html 
 

 البوسنة والهرسك:
_.html00000http://www.servat.unibe.ch/icl.bk 

 
 بوتسوانا:

http://www.chr.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf 
 

 البرازيل:
html_.http://www.servat.unibe.ch/icl/br00000 

 
 بلغاريا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/bu00000 
 

 كمبوديا:
http://www.constitution.org/cons/cambodia.html 

 
 الكاميرون:

-http://www.icrc.org/ihl
nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$

%20EN.pdf-ution%20Cameroon%20FILE/Constit 
 

 كندا:
tphp-15.html#cn-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-http://laws 

 
 :تشاد

http://www.www.ktuochakatiba.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_vie
w&gid=127&itemid=2 

http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_html
http://pdba.goergetown.edu/Constitution/Bolivia/bolivia09.html
http://pdba.goergetown.edu/Constitution/Bolivia/bolivia09.html
http://www.servat.unibe.ch/icl.bk00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl.bk00000_html
http://www.chr.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf
http://www.chr.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/br00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/br00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/bu00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/bu00000_html
http://www.constitution.org/cons/cambodia.html
http://www.constitution.org/cons/cambodia.html
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf
http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/7e3ee07f489d674dc125ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#cn-tphp
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#cn-tphp
http://www.www.ktuochakatiba.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=127&itemid=2
http://www.www.ktuochakatiba.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=127&itemid=2
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 شيلي:ت

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf 
 

 الصين:
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html 

 
 كولومبيا:

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf 
 

 كوستاريكا:
http://www.costaricalaw.com/legalnet/constitutional_law/constitenglish.html 

 
 كرواتيا:
_.htmlw.servat.unibe.ch/icl/hr00000http://ww 

 
 جمهورية التشيك:

bin/eng/docs/laws/1993/1.html-http://www.psp.cz/cgi 
 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية:
%20Congo%Constitution.pdf-http://www.constitutionnet.org/files/DRC%20 

 
 الدنمرك:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/da00000 

 
 تيمور الشرقية:

http://www.etan.org/etanpdf/pdf2/constfnen.pdf 
 

 اإلكوادور:
http://pdba.gergetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html 

 
 إريتريا:

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Chile.pdf
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf
http://www.costaricalaw.com/legalnet/constitutional_law/constitenglish.html
http://www.costaricalaw.com/legalnet/constitutional_law/constitenglish.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/hr00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/hr00000_html
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html
http://www.constitutionnet.org/files/DRC%20-%20Congo%25Constitution.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/DRC%20-%20Congo%25Constitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_html
http://www.etan.org/etanpdf/pdf2/constfnen.pdf
http://www.etan.org/etanpdf/pdf2/constfnen.pdf
http://pdba.gergetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html
http://pdba.gergetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html
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---protrav/---ed_prtect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf 

 
 إستونيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/en00000 

 
 إثيوبيا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/et00000 
 

 فيجي:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/fj00000 

 
 فنلندا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/fi00000 
 

 فرنسا:
nationale.fr/english/8ab.asp-embleehttp://www.ass 

 
 غانا:

http://www.judicial.gov.gh/constitution/chapter/chap_17.html 
 

 جورجيا:
http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf 

 
 ألمانيا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/gm00000 
 

 اليونان:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/gr00000 

 
 جواتيماال:

http://www.constitutionnet.org/files/Guatemala%20Constitution.pdf 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_prtect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_prtect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/en00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/en00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/et00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/et00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/fj00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/fj00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/fi00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/fi00000_html
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp
http://www.judicial.gov.gh/constitution/chapter/chap_17.html
http://www.judicial.gov.gh/constitution/chapter/chap_17.html
http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf
http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/gm00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/gm00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/gr00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/gr00000_html
http://www.constitutionnet.org/files/Guatemala%20Constitution.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/Guatemala%20Constitution.pdf
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 المجر:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/ch/icl/hu00000 

 
 الهند:

http://www.constitution.org/cons/india/const.html 
 

 إندونيسيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/id00000 

 
 إيران:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000 
 

 العراق:
http://www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution/iraqi_constitution.pdf 

 
 أيرلندا:

tion%20f%20Irelandhttp://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Constitu
Nov2004.pdf 

 
 إسرائيل:

-04%5B1%5D.07.06-english-http://www.u.cs.biu.ac.il/~koppel/constitution
pulblished.pdf 

 
 إيطاليا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/it00000 
 

 اليابان:
Constitution.html-http://www.solon.org/Constitution/Japan/English/english 

 
 كينيا:

http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20Kenya.pdf 
 

 كوسوفو:

http://www.servat.unibe.ch/ch/icl/hu00000_html
http://www.servat.unibe.ch/ch/icl/hu00000_html
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/id00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/id00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_html
http://www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution/iraqi_constitution.pdf
http://www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution/iraqi_constitution.pdf
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Constitution%20f%20IrelandNov2004.pdf
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Constitution%20f%20IrelandNov2004.pdf
http://www.u.cs.biu.ac.il/~koppel/constitution-english-04%5B1%5D.07.06-pulblished.pdf
http://www.u.cs.biu.ac.il/~koppel/constitution-english-04%5B1%5D.07.06-pulblished.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/it00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/it00000_html
http://www.solon.org/Constitution/Japan/English/english-Constitution.html
http://www.solon.org/Constitution/Japan/English/english-Constitution.html
http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20Kenya.pdf
http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20Kenya.pdf
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http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Ko
sovo.pdf 

http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf
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 قيرغيزستان:

http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Kyrgyzstan/Ky
rgyzstan%20Constitution%20f%20Kyrghyz%20Republic.html 

 
 الكويت:

tml_.hhttp://www.servat.unibe.ch/icl/ku00000 
 

 التفيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/lg00000 

 
 لبنان:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/le00000 
 

 ليبيريا:
http://www.liberianlegal.com/constitution1986.htm#_Article_65 

 
 ليتوانيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/lh00000 

 
 مقدونيا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/mk00000 

 
 مدغشقر:

Constitution.pdf-Rev-http://www.primature.gov.mg/webfiles/Projet 
 

 :ماالوي
http://www.sdnp.org.mw/constitut/dtlindx.html 

 
 ماليزيا:

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf 
 

 المالديف:

http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Kyrgyzstan/Kyrgyzstan%20Constitution%20f%20Kyrghyz%20Republic.html
http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Kyrgyzstan/Kyrgyzstan%20Constitution%20f%20Kyrghyz%20Republic.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/ku00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/ku00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/lg00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/lg00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/le00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/le00000_html
http://www.liberianlegal.com/constitution1986.htm#_Article_65
http://www.liberianlegal.com/constitution1986.htm#_Article_65
http://www.servat.unibe.ch/icl/lh00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/lh00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mk00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mk00000_html
http://www.primature.gov.mg/webfiles/Projet-Rev-Constitution.pdf
http://www.primature.gov.mg/webfiles/Projet-Rev-Constitution.pdf
http://www.sdnp.org.mw/constitut/dtlindx.html
http://www.sdnp.org.mw/constitut/dtlindx.html
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf
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http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/upload/downloads/Compilation.pdf 
 

 موريتانيا:
html_.http://www.servat.unibe.ch/icl/mr00000 

 
 موريشيوس:

http://www.gov.mu.portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c6045125170106
5c521ca 

 
 المكسيك:

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/consting.pdf 
 

 نيزيا:و ميكر 
http://www.fsmlaw.org.fsm/constitution/ 

 
 منغوليا:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/mg00000 

 
 المغرب:

radc.org.za/sites/default/files/morocco_eng.pdf-http://www.ancl 
 

 موزنبيق:
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/moz.pdf 

 
 ماينمار:
en.pdf-2008-http://www.burmalibary.org/docs5/Myanmar_Constitution 

 
 ناميبيا:

http://www.orusovo.com/namcon 
 

 نيجيريا:
-http://www.nigeria

RepublicOfNigeria.htm#Powers_of_Federal_Republaw.org/ConstitutionOfTheFederal
lic_of_Nigeria 

http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/upload/downloads/Compilation.pdf
http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/upload/downloads/Compilation.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/mr00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mr00000_html
http://www.gov.mu.portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c60451251701065c521ca
http://www.gov.mu.portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c60451251701065c521ca
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/consting.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/consting.pdf
http://www.fsmlaw.org.fsm/constitution/
http://www.fsmlaw.org.fsm/constitution/
http://www.servat.unibe.ch/icl/mg00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mg00000_html
http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/files/morocco_eng.pdf
http://www.ancl-radc.org.za/sites/default/files/morocco_eng.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/moz.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/moz.pdf
http://www.burmalibary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
http://www.burmalibary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
http://www.orusovo.com/namcon
http://www.orusovo.com/namcon
http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#Powers_of_Federal_Republic_of_Nigeria
http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#Powers_of_Federal_Republic_of_Nigeria
http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#Powers_of_Federal_Republic_of_Nigeria
http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#Powers_of_Federal_Republic_of_Nigeria
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 هولندا:

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000 
 

 عمان:
_.htmlunibe.ch/icl/mu00000http://www.servat. 

 
 باكستان:

http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/ 
 

 باراغواي:
html_.http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000 

 
 بيرو:

http://congreso.gob.pe/_igles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf 
 

 الفيليبين:
http://www.lawphil.net/consti/cons1987.pdf 

 
 دا:بولن

_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000 
 

 البرتغال:
tigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitihttp://app.parlamento.pt/site_an

ve.pdf 
 

 قطر:
http://www.qaterembassy.net/constitution.asp 

 
 جمهورية الكونغو:

_.htmlw.servat.unibe.ch/icl/cf00000http://ww 
 

 روسيا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mu00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/mu00000_html
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/
http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000_html
http://congreso.gob.pe/_igles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf
http://congreso.gob.pe/_igles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf
http://www.lawphil.net/consti/cons1987.pdf
http://www.lawphil.net/consti/cons1987.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000_html
http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitive.pdf
http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revisao_definitive.pdf
http://www.qaterembassy.net/constitution.asp
http://www.qaterembassy.net/constitution.asp
http://www.servat.unibe.ch/icl/cf00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/cf00000_html
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01.htm-http://www.constitution.ru/en/10003000 
 

 رواندا:
dfhttp://www.rwandahope.com/constitution.p 
 

 العربية السعودية:
_.htmlhttp://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000 

 
 السنغال:

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-
%20SenegalC%20_english%20Summary__rev_.pef 

 
 :سيراليون

leone.org/Laws/constitution1991.pdf-www.sierra 
 

 سنغافورة:
http://www.wipo.int/wiplex/en/text.jsp?file_id=188428 

 
 كيا:سلوفا

http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html 
 

 سلوفينيا:
http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html 

 
 إسبانيا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html 
 

 جنوب أفريقيا:
http://www.info.org.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm 

 
 السودان:

http://www.sudanembassy.ca/docs/THE%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20R
EPUBLIC%20OF%20THE%20SUDAN%201998.pdf 

 

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm
http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm
http://www.rwandahope.com/constitution.pdf
http://www.rwandahope.com/constitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000_html
http://www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf
http://www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf
http://www.wipo.int/wiplex/en/text.jsp?file_id=188428
http://www.wipo.int/wiplex/en/text.jsp?file_id=188428
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html
http://www.info.org.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm
http://www.info.org.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm
http://www.sudanembassy.ca/docs/THE%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20THE%20SUDAN%201998.pdf
http://www.sudanembassy.ca/docs/THE%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20THE%20SUDAN%201998.pdf
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 جنوب السودان:
http://www.unchr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html%c2%A0 

 
 سورية:

on_2012.htmlbab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constituti-http://www.ak 
 

 السويد:
http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html 

 
 :سوازيالند

-ilo---protrav/---ed_protect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
aids/documents/legaldocument/wcms_125409.pdf 

 
 سويسرا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_html 
 

 تنزانيا:
http://www.judiciary.go.tz/downloads/constitution.pdf 

 
 تايالند:

http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html 
 

 تونس:
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf 

 
 تركيا:

http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html 
 

 أوغندا:
http://www.ugandaembassy.com/constitution_of_Uganda.dpf 

 
 الواليات المتحدة:

http://www.findlaw.com/casecode/constitution/ 

http://www.unchr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html%c2%A0
http://www.unchr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html%c2%A0
http://www.ak-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.html
http://www.ak-bab.com/arab/docs/syria/syria_draft_constitution_2012.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo-aids/documents/legaldocument/wcms_125409.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo-aids/documents/legaldocument/wcms_125409.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_html
http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_html
http://www.judiciary.go.tz/downloads/constitution.pdf
http://www.judiciary.go.tz/downloads/constitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/th00000_.html
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/tu00000_.html
http://www.ugandaembassy.com/constitution_of_Uganda.dpf
http://www.ugandaembassy.com/constitution_of_Uganda.dpf
http://www.findlaw.com/casecode/constitution/
http://www.findlaw.com/casecode/constitution/


194 
 

 أوكرانيا:
http://gska2.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm 

 
 اإلمارات العربية المتحدة:

www.uaecabinet.ae/English/UAEGovernment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspxhttp:// 
 

 فنزويال:
http://www.helplinelaw.com/law/venezuela/constitution07.php 

 
 اليمن:

---protrav/---ed_protect/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125895.pdf 

 
 زيمبابوي:

http://www.servat.unibe.ch/icl/zi00000_.html 
 

 مسودة دستور زيمبابوي:
raft%20Constitution%20ofhttp://www.swadioafrica.com/Documents/COPA%20%20D

1.pdf-%20Zimbabwe%202012 

http://gska2.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm
http://gska2.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm
http://www.uaecabinet.ae/English/UAEGovernment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspx
http://www.uaecabinet.ae/English/UAEGovernment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspx
http://www.helplinelaw.com/law/venezuela/constitution07.php
http://www.helplinelaw.com/law/venezuela/constitution07.php
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125895.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/zi00000_.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/zi00000_.html
http://www.swadioafrica.com/Documents/COPA%20%20Draft%20Constitution%20of%20Zimbabwe%202012-1.pdf
http://www.swadioafrica.com/Documents/COPA%20%20Draft%20Constitution%20of%20Zimbabwe%202012-1.pdf
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 اللغة العينة: 2الملحق 

 
 أحكام تمهيدية

 
 : هوية الدولةلغة عينة

 نوع الحكومة
 ]الدولة[ هي ]نوع الحكومة )مثال: جمهورية برلمانية([.

 
 السيادة

قابلة للتجزئة وغير قابلة للتحويل، هي دولة مستقلة ذات سيادة. السيادة غير قابلة للتصرف فيها، غير ]الدولة[ 
 وهي متأتية من وممنوحة إلى شعب ]الدولة[.

 
 الحدود

حدود ]الدولة[ هي ]الوصف الجغرافي للحدود[. يمكن تغيير الحدود فقط طبقا للقانون الدولي، بالوسائل ا لسلمية 
 والتوافق.

 
 : سيادة الدستورلغة عينة

 دولة[. أي قوانين غير متماشية مع هذا الدستور يجب اعتبارها الغية.هذا الدستور هو القانون األعلى لـ ]ال
 

 لغة عينة: الهوية الوطنية
]الدولة[ هي دولة متعددة العرقيات والجنسيات. ]الدولة[ تنتمي إلى جميع من يعيش فيها، موحدة بتنوعنا، تاريخنا 

 يد والرفاهية لجميع المواطنين.المشترك، غرضنا ومصيرنا، ومتعهدين بالعمل معا لترويج الحكم الرش
 

 خيار بالنسبة للدول ذات الحضور العربي المعتبر
 : ارتباط وثيق باألمة العربية1خيار

 األغلبية العربية في ]الدولة[ تعتبر بحد ذاتها جزءا ال يتجزأ من األمة العربية الكبيرة.
 

 للدولة ةالعربيالصفة : إقرار 2خيار
 ]الدولة[ هي عربية الهوية.
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 : إعالن العضوية في الجامعة العربية3خيار

 ]الدولة[ هي عضو في الجامعة العربية ومتعهدة بأسلوبها.
 

 لغة عينة: الشريعة
 : ارتباط خاص بالشريعة1خيار

 اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة والشعب والشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.
 

 للشريعةضيقة : مرجعية 2خيار
 إلهام للتشريع. الشريعة هي مصدر

 
 : مرجعية واسعة للشريعة3خيار

 مبادئ الشريعة سوف تكون األساس للتشريع.
 

 لغة عينة: االلتزامات الدولية
 يجب أن تراعي ]الدولة[ مبادئ حسن الجوار.

 
 يجب أن تقوم ]الدولة[ بالتزاماتها وفق القانون الدولي.

 
لخاصة[، سوف تسعى ]الدولة[ لمحاربة ومنع اإلرهاب، الجريمة طبقا اللتزاماتها وفق ]القانون الدولي/المعاهدة ا

 عبر الحدود، والتهديدات األخرى لألمن الدولي أو اإلقليمي.
 

تتعهد ]الدولة[ بحفظ السلم واألمن الدوليين من خالل التمسك بميثاق األمم المتحدة، ]المنظمة اإلقليمية[، والمبادئ 
 العامة للقانون الدولي العرفي.

 
 عينة: المواطنة لغة

 : حقوق وواجبات المواطنة1خيار
جميع مواطني ]الدولة[ مخولون بشكل متساو بحقوق، مزايا ومنافع المواطنة، ويخضعون بالتساوي لواجبات 

 ومسؤوليات المواطنة.



197 
 

 
 : متطلبات المواطنة2خيار

، ن قد تجنس كمواطن لـ ]الدولة[أي شخص يولد في ]الدولة[، يولد ألب أو أم مواطنين في ]الدولة[، أو الذي كا
 يجب اعتباره مواطنا لـ ]الدولة[.

 
 لغة عينة: الزواج

 : المواطنة من خالل الزواج1خيار
 سنة يكون مخوال بطلب تسجيله كمواطن.]×[ الشخص الذي تزوج من مواطن)ة( لمدة 

 
 للدولة لغة عينة: العاصمة، العلم،النشيد الوطني، الرمز والعطل الرسمية

 : العاصمة، العلم، النشيد الوطني، الرمز، والعطل الرسمية للدولة في الدستور1خيار
 

 عاصمة ]الدولة[ هي ]المدينة العاصمة[.
 

 العلم الوطني هو ]وصف العلم[.
 

 ]ختم/رمز[ ]الدولة[ هو ]وصف الختم/الرمز[.
 

 النشيد الوطني لـ ]الدولة[ هو ]عنوان النشيد الوطني[.
 

 الدولة[ هي ]عنوان وتاريخ العطل الرسمية[.العطل الوطنية لـ ]
 

 للقانون لعاصمة، العلم، النشيد الوطني، الرمز، والعطل الرسمية للدولةللخاصة ل: ترك التعيينات 2خيار
والرموز، محتوى نص النشيد الوطني،  تحديد المدينة العاصمة، العطل الرسمية، شكل وأبعاد العلم الوطني

 القانون.واستعماله يجب أن ينظمه 
 

 لغة عينة: لغة الدولة الرسمية
 : تفويض لغة رسمية واحدة أو أكثر 1خيار

 ]اللغة/اللغات[ يجب أن تكون اللغة/اللغات الرسمية للدولة.
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 : تفويض لغة/لغات رسمية، ولكن حماية جميع اللغات2خيار

جميع اللغات في ]الدولة[ مضمونة، ]اللغة/اللغات[ يجب أن تكون اللغة/اللغات الرسمية للدولة، غير أن حماية 
 ويكون لمواطني ]الدولة[ حق تعليم أوالدهم لغتهم األم.

 
 هيكل وتفويض الصالحيات

 
 لغة عينة: وحدة الدولة

 ]الدولة[، أرضا وشبعا، هي دولة موحدة.
 

 لغة عينة: الدولة الفيدرالية
 ]الدولة[ هي دولة فيدرالية.

 
 الكونفيدراليةلغة عينة: 

ونفيدرالية[ هي اتحاد ]أسماء الواليات المنضمة[. يجب أن يكون لـ ]الكونفيدرالية[ دستورها، قانونها والية ]ك
ومؤسساتها الحكومية الخاصة. جميع الصالحيات غير المخصصة خصيصا للحكومة المركزية يجب االحتفاظ 

 بها للواليات.
 

 المحافظات ترسيملغة عينة: 
 [.لمقاطعاتا]الدولة[ هي: ]قائمة  محافظات 
 

 الصالحيات الحصرية للحكومة المركزيةلغة عينة: 
الحكومة المركزية لـ ]الدولة[ يجب أن يكون لها سيطرة حصرية على جميع األمور المتعلقة بـ ]الشؤون الخارجية؛ 

 المصالح المسلحة واألمن القومي؛ الهجرة والتجنس؛ الدساتير؛ النقل؛ التجارة والمبادالت الخارجية[.
 

 للحكومات اإلقليميةالصالحيات الحصرية غة عينة: ل
الحكومات اإلقليمية لـ ]الدولة[ يحب أن تحتفظ بسيطرة حصرية على األمور المتعلقة بـ ]التعليم؛ الرفاهية 

 .االجتماعية؛ الصحة؛ صالحيات الشرطة؛ الضرائب المحلية؛ النقل اإلقليمي؛ الموارد الطبيعية[
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 متشاطرةالصالحيات اللغة عينة: 

يجب أن تمارس الحكومية المركزية لـ ]الدولة[ اختصاصات تضامنية مع الحكومات اإلقليمية في األمور المتعلقة بـ 
 ]الصحة؛ الرفاهية االجتماعية؛ التعليم؛ اإلسكان؛ النقل ولوائح المرور؛ إدارة الشرطة والسجون؛ الموارد الطبيعية[.  

 
 بشكل خاصالصالحيات غير المخصصة لغة عينة: 

 : الصالحيات المتبقية للحكومة المركزية1خيار
 جميع الصالحيات غير المعينة صراحة في هذا الدستور يجب أن تقع في النطاق القضائي للحكومة المركزية.

 
 : الصالحيات المتبقية للحكومات اإلقليمية2خيار

 لنطاق القضائي للحكومات اإلقليمية.جميع الصالحيات غير المعينة صراحة في هذا الدستور يجب أن تقع في ا
 

 األيلولة غير المتماثلة للصالحياتلغة عينة: 
 ]المناطق[ لها أشكال وأوضاع خاصة من االستقاللية تبعا للتشريعات الخاصة المتبناة بالقانون التأسيسي.

 
 .يجب أن تتبنى محكمة ]المنطقة[ قرارات ومقررات إلزامية التنفيذ بالنسبة لـ ]المنطقة[

 
 المسائل التالية يجب أن تكون تحت سلطة ]المنطقة[: ]قائمة المسائل[.

 
 يجب أن تضع ]المناطق[ الئحة معيارية لألمور التالية: ]قائمة األمور[.

 
خالل الفترة االنتقالية، يجب أن يكون لـ ]اإلقليم[ صالحية تسيير ]األمور[، حتى يحدد القانون الوطني خالف 

 ذلك.
 

 لي الصالحيات عبر الزمنتو لغة عينة: 
جميع المقاطعات يمكنها تولي صالحية أو مسؤولية بعد انقضاء ]واحدة/ثالث/خمس[ سنوات على الصالحيات 

]التعليم؛ الرفاهية االجتماعية؛ الصحة؛ صالحيات الشرطة؛ الضرائب المحلية؛  التالية بعد سريان هذا الدستور:
 النقل اإلقليمي؛ الموارد الطبيعية[.
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 لمعايير المستعملةا

لتولي هذه الصالحيات والمسؤوليات، يجب أن تستوفي المقاطعات بعض المعايير الموضوعية المؤسسة بموجب 
القانون. مثل هذا القانون يجب أن يتضمن المتطلبات المتعلقة بـ ]عدد السكان/نضج اإلدارة العامة والبنية التحتية/ 

 المالية[. درجة التنمية االقتصادية/تحديد القدرة
 

 تقييم المعايير
بناء على قرار المقاطعة/المقاطعات حول تولي مسؤوليات إضافية، هيئة خبراء مستقلين معينة من قبل ]المحكمة 

 الدستورية[ يجب أن تحدد ما إذا كانت المعايير الموضوعية قد تم استيفاؤها.
 

 قرار ]الجمعية[ يمكن استئنافه أمام ]المحكمة الدستورية[.
 

 تشريعات اإلطار العامغة عينة: ل
بالنسبة لتلك التشريعات ضمن الصالحية الحصرية لحكومة المركزية وتلك الصالحيات المتشاطرة بين الحكومات 
 المركزية واإلقليمية، يمكن للحكومة المركزية تبني تشريعات تحدد السياسة الوطنية والتوجيهات حول أمور خاصة.

 
 ليمية بسن السياسات والتشريعات التطبيقية التي تكون متماشية مع ذلك اإلطار العام.بعدئذ يسمح للحكومات اإلق

 
عند الضرورة للمصلحة العامة للدولة، يمكن للحكومة المركزية سن تشريعا تجانس القانون والسياسات للمقاطعات، 

 حتى في حالة األمور التي تكون ذات صالحية وسلطة متشاطرة مع الحكومة المركزية.
 

 من ]الجمعية[.]×[ قرار مجانسة التشريعات بهذه الطريقة يجب أن يتطلب دعم 
 

 التعاون بين الحكومات المركزية واإلقليميةلغة عينة: 
يجب أن يكون للحكومة المركزية ممثل خاص لكل إقليم كما هو محدد وفق القانون. يجب أن يعمل الممثل 

اإلقليم ويجب أن يسمح له بحضور جلسات الهيئة التشريعية الخاص كحلقة اتصال بين الحكومة المركزية و 
اإلقليمية. إجراءات التعيين، شروط الخدمة والواجبات والوظائف لهؤالء الممثلين يجب تحديدها بقانون الحكومة 

 ]المركزية/اإلقليمية[.
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الحكومة اإلقليمية  يجب أن يعين كل إقليم ممثال خاصا. يجب أن يعمل هذا الممثل الخاصة كحلقة اتصال بين
والحكومة المركزية ويجب أن يسمح له بحضور جلسات ]الجمعية[. إجراءات التعيين، شروط الخدمة والواجبات 

 اإلضافية، والوظائف لهؤالء الممثلين يجب تحديدها بقانون الحكومة ]المركزية/اإلقليمية[.
 

 حل النزاعاتلغة عينة: 
ر حول النزاعات بين الحكومات المركزية واإلقليمية المتعلقة بالوضع الدستوري، يمكن لـ ]المحكمة الدستورية[ التقري

 الصالحيات والوظائف ألي من تلك الحكومات، إداراتها ووكالئها.
 

يمكن لـ ]المحكمة الدستورية[ مراجعة دستورية أي تشريعات وطنية أو إقليمية بناء على طلب من عضو من 
 ة اإلقليمية ألجر أمر يقر بأن كامل أو جزء من قانون ما هو غير دستوري.]الجمعية[ أو الهيئة التشريعي

 
 التعديالت الدستوريةلغة عينة: 

]×[ تعديل ما في هذا الدستور والذي يغير العالقة المتأصلة بين الحكومة المركزية واألقاليم يجب أن يتطلب 
 المصوتين المؤهلين في استفتاء شعبي ما. من]×[ صوت للجمعية وللهيئات التشريعية اإلقليمية/موافقة من 

 
 الهيئة التنفيذية

 
 النظام الرئاسيلغة عينة: 

 يجب أن يكون للدولة رئيس واحد.
 

 يجب أن يكون الرئيس هو رأس الدولة وممثل مجلس الدولة.
 

 دولة.بالتعاون مع الحكومة والجمعية البرلمانية لضمان السير المنتظم والفعال لل يجب أن يعمل الرئيس
 

 النظام البرلمانيلغة عينة: 
 يجب أن تختار ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ رئيس وزراء.

 
يجب أن يكون لرئيس الوزراء )رئيس الحكومة( المسؤولية اليومية عن إدارة الحكومة المركزية وتنفيذ القوانين 

 الفيدرالية.
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 رشادات العامة للسياسة.يحدد رئيس الوزراء، ويكون مسؤوال عن، اإل
 

يقوم رئيس الوزراء بإجراءات الحكومة المركزية طبقا لقواعد اإلجراء المتبناة من قبل الحكومة والمعتمدة من قبل 
 ]الرئيس[.

 
 النظام المختلط الرئاسي/البرلمانيلغة عينة: 

 أصوات الناخبين.يجب أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا من قبل ]أغلبية مطلقة/أغلبية بسيطة[ من 
 

 يجب أن يتصرف الرئيس بناء على مشورة رئيس الوزراء.
 

 من بين الوزراء، واحد يجب أن يكون رئيسا للحكومة ولديوان الوزراء، وواحد يجب أن يكون رئيسا للوزراء.
 

 بناء على اقتراح رئيس الوزراء، يجب أن يعين الرئيس األعضاء اآلخرين للحكومة وينهي تعييناتهم.
 

 : يجب أن يعين رئيس الجمهورية كرئيس للوزراء العضو البرلماني الذين يحوز على األرجح ثقة البرلمان.خيار
 

 الصالحيات والوظائفلغة عينة: 
 يحمي ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ويدعم الدستور كأساس للنظام القانوني.

 
 الصالحيات المحليةلغة عينة: 

 الصالحيات الجوهرية
يس الوزراء[ على مشاريع القوانين واللوائح الممررة من قبل ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية يوقع ]الرئيس/رئ

 .الوطنية[
 

 يعلن ]الرئيس/رئيس الوزراء[ القوانين.
 

 ينفذ ]الرئيس/رئيس الوزراء[ القوانين.
 

من قبل الهيئة التشريعية. يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الوزراء[ االعتراض )ممارسة حق الفيتو( على اللوائح الممررة 
 فيتو ]الرئيس/رئيس الوزراء[ يمكن إبطاله من قبل ]نصف/ثلثي[ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[.
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يعلن ]الرئيس/رئيس الوزراء[ حالة الطوارئ، تسري بناء عند اعتمادها من قبل ]نصف/ثلثي[ ]الهيئة 

 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[.
 

 يمنح ]الرئيس/رئيس الوزراء[ األلقاب، الرتب واألوسمة.
 

 يمنح ]الرئيس/رئيس الوزراء[ الصفح والعفو العام.
 

 يعين ]الرئيس/رئيس الوزراء[ مسؤولي وقضاة الدولة.
 

 الصالحيات االختيارية
 يعلن ]الرئيس/رئيس الوزراء[ االنتخابات.

 
 يدعو ]الرئيس/رئيس الوزراء[ لالستفتاءات.

 
 لـ ]الرئيس[ حل الجمعية البرلمانية، بعد التشاور مع وموافقة من ]رئيس الوزراء[، وطبقا لهذا الدستور. يمكن

 
 يحل ]الرئيس/رئيس الوزراء[ الهيئة التشريعية.

 
 الصالحيات المحلية )األنظمة المختلطة(لغة عينة: 

ين لصالحيات ووظائف منصب رئيس يجب أن يكون الرئيس مسؤوال تجاه البرلمان عن التنفيذ واألداء الصحيح
 الرئيس وفق الدستور ووفق أي قانون آخر.

 
 حاالت الطوارئ داخل البالد طبقا ألحكام الدستور.يجب أن يعلن الرئيس 

 
 يجب أن يترأس الرئيس الجلسات الرسمية للبرلمان.

 
 يجب أن يقوم الرئيس، بدعوة، تأجيل وحل البرلمان.

 
 وزراء، الوزراء اآلخرين لديوان الوزراء، ونواب الوزراء.يجب أن يعين الرئيس رئيس ال
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 يجب أن يتصرف الرئيس بطريقة متماشية مع أحكام الدستور أو القوانين المكتوبة.

 
 يجب أن يتصرف الرئيس طبقا للقانون والعرف الدوليين.

 
 يمكن أن يمنح الرئيس عفوا كامال أو مشروطا.

 
 ان الوزراء.يجب أن يوجه رئيس الوزراء سير ديو 

 
 يجب أن يكون رئيس الوزراء مسؤوال عن الدفاع الوطني.

 
 يجب أن يضمن رئيس الوزراء تطبيق التشريعات.

 
 يجب أن يحدد رئيس الوزراء عدد الوزراء والوزارات وتحديد مواضيع ومهام الوزراء.

 
 صالحيات الشؤون الخارجيةلغة عينة: 

 الخارج.يمثل ]الرئيس/ رئيس الوزراء[ الدولة في 
 

 يتفاوض ]الرئيس/رئيس الوزراء[ حول شروط المعاهدات.
 

 يعين ]الرئيس/رئيس الوزراء[ السفراء والبعثات.
 

 يعتمد ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ويستقبل السفراء والبعثات.
 

 القائد العاملغة عينة: 
 ]الرئيس/رئيس الوزراء[ للدولة يجب أن يكون القائد العام للقوات المسلحة.

 
 ون للقائد العام صالحية تعيين وفصل مستخدمي القوات المسلحة.يك
 

 يكون للقائد العام صالحية إعالن الحرب بموافقة ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[.
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 : يجب أن يقدم ]مجلس/ديوان األمن القومي[ المشورة إلى القائد العام حول مسائل األمن القومي والدفاع.خيار

 
 دور ديوان أو مجلس الوزراءعينة: لغة 

يجب أن يعين ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ]ديوان/مجلس وزراء[ يكون مكلفا بتوجيه ومراقبة األمور التي يكونون 
 مسؤولين عليها.

 
 يكون للوزارات صالحية إصدار قواعد ولوائح إدارية.

 
 الوزارات

 وزارة الشؤون الخارجية
 وزارة الدفاع
 وزارة العدل

 الداخلية وزارة
 وزارة النفط/الموارد الطبيعية

 وزارة المالية
 وزارة التربية والتعليم
 وزارة األشغال العامة

 وزارة الصحة
 وزارة التجارة

 وزارة االتصاالت
 وزارة التنقل والهجرة

 وزارة الثقافة
 وزارة الموارد المائية

 وزارة العمل
 ]وأي وزارات أخرى منشأة من قبل الحكومة[

 
قالة ديوان أو مجلس الوزراء: لغة عينة  اختيار وا 

 يجب أن يعين أعضاء الديوان من قبل ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
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ي/أكثر من نصف[ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية ث: يجب أن يعتمد ]أعضاء الديوان[ من قبل ]ثلخيار
 الوطنية[.

 
ة[ مذكرة سحب ثقة من ]الديوان[، فإن عضو/أعضاء : إذا ما مررت ]أغلبية بسيطة/ثلثا[ ]الهيئة التشريعيخيار

 ]الديوان[ يجب أن يستقيلوا.
 

 : يمكن إقالة ]أعضاء الديوان[ بقرار من ]الرئيس/رئيس الوزراء[.خيار
 

 اختيار الرئيس أو رئيس الوزراءلغة عينة: 
 ون االنتخابي.انتخاب ]الرئيس/رئيس الوزراء[ يجب أن يكون وفق الشروط المنصوص عليها بموجب القان

 
يجب أن ينتخب ]الرئيس/رئيس الوزراء[ باقتراع عام، حر، مباشر وسري، ومن قبل أغلبية مطلقة من أصوات 

 الناخبين.
 

 يجب أن ينتخب ]الرئيس/رئيس الوزراء[ من قبل الهيئة التشريعية.
 

 عجز أو وفاة الرئيس أو رئيس الوزراءلغة عينة: 
يجب أن يضطلع  اء[ غير قادر مؤقتا على الوفاء بواجباته، فإن ]نائب الرئيس[في حالة كان ]الرئيس/رئيس الوزر 

 مؤقتا بواجباته.
 

في حالة كون ]الرئيس/رئيس الوزراء[ غير قادر على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز دائم أو وفاة، فإنه يجب الدعوة 
 إلى انتخابات جديدة طبقا للقانون.

 
كان ]الرئيس/رئيس الوزراء[ قادرا على الوفاء بالتزاماته، فإن ]مجلس  إذا كان من غير الواضح فيما إذا

 الوزراء/الديوان[ يجب أن يحدد لياقة ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
 
  

 إقالة الهيئة التنفيذيةلغة عينة: 
 يجب أن يكون لـ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ صالحية إقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
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 يمكن لـ ]ثلث/نصف/ثلثي[ ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ تقديم مذكرة إلقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[.
 

إقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[، فإنه يجب  ىمن ]الهيئة التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ عل]×[ إذا ما صوت 
 أن يتخلى عن المصب فورا.

 
 يوما طبقا للقانون.]×[ بات ]رئاسية/تنفيذية[ جديدة خالل يجب الدعوة النتخا

 
 أجل المنصبلغة عينة: 

 يجب أن يكون ]الرئيس/رئيس الوزراء[ ]منتخبا/معينا[ ألجل ]أربع/سبع[ سنوات.
 

 ال يمكن ألي فرد أن يعمل ألكثر من ]اثنين/ثالثة[ آجال كـ ]رئيس/رئيس وزراء[.
 

 األهليةلغة عينة: 
 [ سنة.31/41عمر ]الرئيس/رئيس الوزراء[ عن ] يجب أن ال يقل

 
 يجب أن يكون ]الرئيس/رئيس الوزراء[ مواطنا للدولة.

 
، ال يمكن أن يعمل ]الرئيس/رئيس الوزراء[ في منصب قيادي لحزب سياسي، أو أي منصب تعييني أو انتخابي

 بينما يعمل كـ]رئيس/رئيس وزراء[.
 

 ء[ عضوا في أي فرع حكومي آخر أو حكومة ]إقليم/مقاطعة[.ال يمكن أن يكون ]الرئيس/رئيس الوزرا
 

ال يمكن أن يحتفظ ]الرئيس/رئيس الوزراء[ بأي منصب مأجور آخر، أو التعهد بأي تجارة أو مهنة، أو االنتماء 
 ربحية. مؤسسةإلى إدارة أو مجلس استشاري ألي 
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 أداء اليمين للمنصبلغة عينة: 

]الهيئة ؤدي ]الرئيس/رئيس الوزراء[ القسم الرسمي أمام قبل اضطالعه بواجبه، يجب أن ي
 التشريعية/البرلمان/الجمعية الوطنية[ حالفا بالوفاء للدولة وللدستور.

 
 محتوى اليمين الرسمية يجب تزويده بموجب قانون.

 
 لم يتم انتخابه.إذا ما رفض ]الرئيس/رئيس الوزراء[ أداء اليمين أو أداها بتحفظ، فإنه يجب أن ينظر إليه كما لو 

 
 الهيئة التشريعية

 
 هيكل الفرع التشريعيلغة عينة: 

 الصالحية التشريعية في ]الدولة[ ممنوحة لـ ]الهيئة التشريعية/ الجمعية الوطنية[.
 

 المجلس التشريعي الوحيدلغة عينة: 
 يجب أن يكون لـ ]الهيئة التشريعية[ ]غرفة[ واحدة.

 
 و.عض]×[ يجب أن يكون لـ ]الغرفة[ 

 
 المجلس التشريعي المزدوجلغة عينة: 

يجب أن يكون لـ ]الهيئة التشريعية[ غرفتان. الغرفة العليا يجب أن تدعى ]مجلس الشيوخ/اسم آخر[ والغرفة الدنيا 
 يجب أن تدعى ]الجمعية/اسم آخر[.

 
 [ سنوات.9-4عضو. يجب أن ينتخب األعضاء كل ]]×[ يجب أن يكون لـ ]الغرفة العليا[ 

 
 [ سنوات.5-2عضو. يجب أن ينتخب األعضاء كل ]]×[ أن يكون لـ ]الغرفة الدنيا[  يجب

 
: المقاعد في الغرفة الدنيا يجب تخصيصها بين الدوائر االنتخابية بناء على عدد سكان كل دائرة، طبقا خيار

 لقانون االنتخابات.
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 لعليا.: كل دائرة يجب أن يضمن لها مقعد واحد على األقل في الغرفة اخيار
 

 المتحدثلغة عينة: 
 يجب أن تختار ]الهيئة التشريعية[، بأغلبية ]النصف/الثلثين[، من بين أعضائها، متحدثا باسمها.

 
 : يجب أن يكون المتحدث مسؤوال عن السير الفعال لـ ]الهيئة لتشريعية[.خيار

 
 خرى.أمام الفروع الحكومية األ: يجب أن يمثل المتحدث ]الهيئة التشريعية[ خيار

 
: يجب أن يدعو المتحدث لعقد جلسات استثنائية لـ ]الهيئة التشريعية[ حسبما يكون ضروريا ومحددا بموجب خيار

 القانون.
 

 : يجب أن يؤدي المتحدث الواجبات األخرى كما هو معرف بالقانون وبلوائح ]الهيئة التشريعية[.خيار
 

 الصالحيات والوظائفلغة عينة: 
 ة التشريعية[ المؤسسة األولى لحكومة الدولة المكلفة بتمثيل أهداف ومصالح شعب الدولة.يجب أن تكون ]الهيئ

 
 يجب أن تعتمد ]الهيئة التشريعية[ التشريعات بتصويت ]أغلبية بسيطة[.

 
 أعضاء ]الهيئة التشريعية[ يمكنهم سن تشريعات.

 
 ها من قبل ]ثلثي[ ]الهيئة التشريعية[.قواعد ]الهيئة التشريعية[ يجب تأسيسها بموجب القانون ويجب اعتماد

 
يجب أن تنشر ]الهيئة التشريعية[ سجال كامل عن مداوالتها ويجب، فيما عدا ظروف استثنائية طبقا لقواعدها، أن 

 تجري مداوالتها علنا.
 

 الجلسات العامة لـ ]الهيئة التشريعية[ يجب تحديدها بموجب القانون.
 

 [ مسؤولة على تمرير القوانين واإلجراءات اإلدارية.يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية
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 يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن تمرير تعديالت دستورية. :خيار
 

: يجب أن تصوت ]الهيئة التشريعية[ بواقع ]الثلث/النصف/الثلثين[، إلقالة ]الرئيس/رئيس الوزراء[ نتيجة خرق خيار
 كتشاف ارتكابه جريمة ما.جسيم للدستور، نقض اليمين، أو ا

 
: يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن التقرير حول مصادر ومبالغ العائدات عن عمليات خيار

 والتزامات الدولة.المؤسسات 
 

 يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن اعتماد ميزانية لمؤسسات الدولة.: خيار
 

ية[ مسؤولة عن المصادقة على المعاهدات الموقعة من قبل ]الرئيس/رئيس : يجب أن تكون ]الهيئة التشريعخيار
 الحكمة[.

 
 : يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن اإلشراف على إدارة الحكومة.خيار

 
 : يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن اإلشراف على صالحيات التنظيم واإلنفاق للحكومة.خيار

 
 تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن جميع الصالحيات األخرى الممنوحة بموجب هذا الدستور. : يجب أنخيار

 
 الصالحيات والوظائف )النظام البرلماني(لغة عينة: 

 يجب أن تكون ]الهيئة التشريعية[ مسؤولة عن انتخاب ]رئيس الوزراء[ و]مجلس الوزراء[ ]باقتراع سري[.
 

 ة[ لجانا. كل لجنة يجب أن تكلف باإلشراف على المجاالت القانونية المنوطة بها.يجب أن نشئ ]الهيئة التشريعي
 

 بعد قراءتها أوال، يجب أن ترسل مشاريع القوانين إلى اللجنة المناسبة لالطالع.
 

 يكون للجنة واجب التدقيق في كل جزء من التشريعات.
 

 ويت عليه.بعد اطالع اللجنة، يجب أن يعاد التشريع إلى البرلمان للتص
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، ]الميزانية[، [الخدمات المسلحة: يجب تضم ]الهيئة التشريعية[ اللجان التالية: ]الزراعة[، ]المخصصات[، ]خيار
 ]التعليم[، ]الطاقة[، ]المالية[، ]الشؤون الخارجية[، ]السلطة القضائية[، ]القواعد[ و]خالفه[.

 
 أجل وأهلية األعضاءلغة عينة: 

 سنة[، ما لم يتم حل ]الهيئة التشريعية[ طبقا لهذا الدستور.]× ية[ يجب أن يخدموا آلجال أعضاء ]الهيئة التشريع
 

 [ من العمر يمكنه عن طريق االنتخابات أن يخدم كعضو في ]الهيئة التشريعية[.31أي مصوت مؤهل والذي بلغ ]
 

 حل الهيئة التشريعيةلغة عينة: 
الدستور أن يحل ]الهيئة التشريعية[ عندما تفشل في التصويت  يجب على ]الرئيس أو رئيس الوزراء[ طبقا لهذا

 بالثقة. سوف يدعو ]الرئيس أو رئيس الوزراء[ النتخابات جديدة.
 

 [ يوما من حل ]الهيئة التشريعية[.31/61/91يجب ترتيب االنتخابات الجديدة خالل ]
 

ب ]الهيئة التشريعية الجديدة[. حال انتخاب ]الهيئة التشريعية[ المحلة يجب أن تستمر في الخدمة حتى يتم انتخا
 ]الهيئة التشريعية[ الجديدة، فإن أعضاء ]الهيئة التشريعية[ المحلة يجب أن يخلو مقاعدهم. 

 
 حل الهيئة التشريعية )النظام البرلماني(لغة عينة: 
مرشح أغلبية ]الثلثين[  [ يوما من جلسة جديدة إذا لم يتلق أي31/61/91يجب أن تحل ]الهيئة التشريعية[ خالل ]

 لمنصب رئيس الوزراء.
 

[ يوما من جلسة جديدة أغلبية ]الثلثين[ لمنصب 21يجب أن تحل ]الهيئة التشريعية[ إذا لم يتلق أي مرشح خالل ]
 رئيس الوزراء.
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 قانون األخالقياتلغة عينة: 

صداقية ]الهيئة التشريعية[، يجب أن يتصرف أعضاء ]الهيئة التشريعية[ في جميع األوقات بطريقة تعكس م
 وتحافظ على وتقوي ثقة الشعب في استقامة ]الهيئة التشريعية[.

 
يجب أن يحافظ أعضاء ]الهيئة التشريعية[ على أعلى معايير االستقامة لضمان أن استقامتهم واستقامة المؤسسة 

 السياسية التي يخدمون فيها هي فوق كل طعن.
 

أي مظهر من هذا القانون، فإن النية الحسنة للعضو  معنى لمجال، تطبيق أوفيما يتعلق باعند وجود أي شك 
 المعتبر يجب أن تكون المبدأ المرشد.

 
 : يجب أن يكشف أعضاء ]الهيئة التشريعية[ سجالتهم المالية.خيار

 
 دوالر[ كهدية من شخص واحد. 2111: يجب أن ال يتلقى أعضاء ]الهيئة التشريعية[ أكثر من ]خيار

 
 : يجب أن تنشئ ]الهيئة التشريعية[ لجنة تنظيمية لتعزيز قانون األخالقيات.رخيا
 

 : يجب أن يكون هناك لجنة تنظيمية مستقلة لتعزيز قانون األخالقيات.خيار
 

 الحصانة التشريعيةلغة عينة: 
 ول به.يجب عدم مالحقة أي ممثل ]تشريعي[ قضائيا، أو احتجازه أو معاقبته لرأي معبر عنه أو صوت مدل

 
يتمتع عضو ما لـ ]الهيئة التشريعية[ بحصانة من المسؤولية القانونية. التهم الجنائية يمكن فقط رفعها ضده باقتراح 

 من ]مسؤول معين[ وبموافقة أغلبية باقي ]الهيئة التشريعية[.
 

 طنية.: المزايا األخرى والحصانات ألعضاء ]الهيئة التشريعية[ يمكن وصفها بالتشريعات الو خيار
 

 متطلبات النصابلغة عينة: 
 بالمائة[ من أعضاء ]الهيئة التشريعية[ يجب أن يمثلوا النصاب. 41/51/61]
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[ عضوا حاضرا، فإن 21/81/111عندما في أي وقت خالل اجتماع ما لـ ]الهيئة التشريعية[ يكون هناك أقل من ]
 الشخص المترئس يجب أن يؤجل الجلسة دون اعتراض.

 
 ضائيةالسلطة الق

 
 الصالحيات والوظائفلغة عينة: 

يجب أن تضمن المحاكم عدالة متساوية للجميع. يجب أن تحفظ الحقوق والمصالح الشرعية لجميع المواطنين، 
 األفراد، الكيانات القانونية، والدولة.

 
يجب أن تكون المحاكم مسؤولة عن إدارة العدالة طبقا للدستور، وكذلك التشريعات والقوانين والنظم الدولية 

 الملزمة. 
 

 استقالل القضاءلغة عينة: 
 فصل السلطات

 مستقال وحرا. يجب أن يكون قضاء ]الدولة[
 

 يجب أن يكون القضاة مستقلين، أحرارا وملزمين فقط بالقانون.
 

نشاطات قاض ما أو المحاكم القانونية بأي مؤسسات لسلطة الدولة، األحزاب السياسية، المنظمات  التداخل بين
 العامة، أو المواطنين، يجب أن يكون محظورا ويرتب مسؤولية قانونية كما منصوص عليه بالقانون.

 
الكيانات أن تغير من  مؤسسات الدولة والجهات اإلدارية يجب أن تتقيد بقرارات المحكمة؛ ال يمكن ألي من هذه

 قرارات المحكمة في أي جانب وال تأخير تنفيذها.
 

 لجنة الخدمة القضائية
 يجب أن تضمن لجنة الخدمة القضائية استقاللية، حرية، حيادية، اختصاص وفعالية النظام القضائي.

 
شراف على الميزانية مسؤوليات لجنة الخدمة القضائية يجب أن تضم، غير أنه ال يجب أن تكون محدودة في، اإل

النواب العامين، مساعديهم والقضاة، إلى جانب قضاة المحكمة  وعزلالقضائية؛ إدارة القضاء؛ وتعيين، تأديب 
 اإلضافية للجنة الخدمة القضائية يجب تعريفها بالقانون.الدستورية. تركيبة والمسؤوليات 
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عضوا من بين أساتذة ]×[ يس، تختار الجمعية عضوا. بناء على مقترح للرئ]×[ يتكون المجلس القضائي من 

عضوا ]×[ الجامعات في القانون، المحامين ورجال القانون؛ القضاة الشاغلين لمناصب قضائية دائمة، كما تختار 
 من بين أعضائها. يختار أعضاء المجلس رئيسا من بينهم.

 
سؤولياتهم التأديبية يجب أن تقرر طبقا يجب أن يكون للمجلس القضائي مسؤولية تعيين، تأديب وعزل القضاء وم

 للدستور والقانون.
 

 الهيئة القضائيةلغة عينة: 
مؤسسات الدولة والجهات اإلدارية يجب أن تتقيد بقرارات المحكمة؛ ال يمكن ألي من هذه الكيانات تغيير قرارات 

 المحكمة بأي وجه وال تأخير تنفيذها.
 

ل أمور القانون المدني والقانون الجنائي، ويمكنها مراجعة قرارات محاكم القانون يمكن أن تصدر قرارات حو 
 الجهات اإلدارية.

 
ما لم يحدد خالفه في القانون النافذ لغرض حماية حياة األحزاب، حماية مصالح األقليات، حماية أسرار تجارية، 

إجراءاتها علنا وجميع  أو حماية مصلحة عامة أو أمنية أخرى مهمة، فإن جميع محاكم القانون يجب أن تعقد
 القرارات القضائية يجب إعالنها على رؤوس العامة.

 
يجب أن يتمتع ال يمكن إدارة القضاء بأي حال من األحوال من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك وزارة العدل. 

لتشريعية أو القضاء باختصاص حصري في تحديد براءة أو ذنب المتهم تبعا للقانون، دون تدخل من السلطات ا
 التنفيذية.

 
 يجب أن تكون منفصلة ومستقلة إحداها عن األخرى. -التشريعية، التنفيذية والقضائية –السلطات الثالث 

 
 يمكن لمحاكم القانون التقرير بأن الفرع التشريعي أو التنفيذي قد فشل في اإليفاء بالتزاماته الدستورية.

 
 هيكل النظام القضائيلغة عينة: 

 : قائمة المحاكم المعترف بها دستوريا1الخيار
 يجب أن تتكون المحاكم من ]تزويد أسماء المحاكم[.
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 : تأسيس المحاكم2الخيار

، محاكم بلدية ومحاكم الجنح كما يجب أن تتكون محاكم القانون من محكمة دستورية، محكمة عليا، ومحاكم جزئية
 هو محدد بالقانون.

 
 المحكمة الدستوريةلغة عينة: 

 كن أن تقرر المحكمة الدستورية فقط في األمور والمسائل الدستورية المتعلقة بقرارات حل األمور الدستورية.يم
 

تصدر المحكمة الدستور القرار الفصل حول ما إذا كان أمر ما دستوريا أو ما إذا كانت مسألة ما تتعلق بقرار ما 
 حول أمر دستوري ما.

 
 العليا في جميع األمور الدستورية.إن المحكمة الدستورية هي المحكمة 

 
 يشمل أمر دستوري ما أي مسألة تتعلق بتفسير، حماية أو تعزيز الدستور.

 
 أو
 

يكون للمحكمة العليا صالحية إعالن أن أي حكم قضائي أو قرار من قبل المحاكم هو غير دستوري، بالطريقة 
 وضمن المجال المحددين في هذا الدستور والقانون.

 
 تركيبة المحكمة الدستورية: لغة عينة

 من القضاة اآلخرين.×[ تتكون المحكمة الدستورية من رئيس المحكمة العليا، نائب رئس المحكمة العليا و]
 

 قاض.]×[ أمر ما أمام المحكمة الدستورية يجب سماعه من قبل على األقل 
 

تجعله غير صالح ألداء وظيفته، ]أو[ يجب أن يعفى قاض محكمة دستورية ما من واجبه فقط إذا ما أدين بجريمة 
 إذا ما أصبح غير قادر بشكل دائم على أداء الوظيفة، ]أو ألي سبب آخر يصفه القانون[.

 
 ما لم يستقيلوا أو يقالوا بحكم ما.]×[ يجب أن يخدم قضاة المحكمة الدستورية حتى سن 
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 اختيار المحكمة الدستوريةلغة عينة: 
 : الترشيح واالعتماد1خيار
ويجب أن يتطلب تعيينهم  المحكمة الدستورية يجب تسميتهم من قبل ]الرئيس/البرلمان/المجلس القضائي[ ةقضا

 اعتماد أغلبية األعضاء الحاضرين والمصوتين في ]غرفة/غرفتي الحكومة[.
 

 أو 
 

 : التعيين واالعتماد2خيار
اد أغلبية األعضاء الحاضرين والمصوتين[ قضاة المحكمة الدستورية يجب تعيينهم من قبل ]الرئيس[ أو بـ ]اعتم

 في ]الغرفتين[ من قائمة المرشحين المعتمدين من قبل المجلس القضائي.
 

 السلطان القضائي للمحكمة الدستوريةلغة عينة: 
 دستورية التشريعات والقوانين التنفيذية

 الدستورية يمكنها النظر في التشريعات والتعديالت الدستورية.فقط المحكمة 
 

إذا ما عبرت الهيئة . دستورية أي تشريعات برلمانية أو إقليميةحول فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير 
إعادة التشريعات إلى البرلمان أو اإلقليم. بينما على تحفظات تتعلق بدستورية التشريعات، فإنه يمكنها التنفيذية 

حالتها إلى المحكمة يعتبر البرلمان واإلقليم التشريعات، يمكن للهيئة الت نفيذية مواصلة االحتفاظ بالتحفظات وا 
 الدستورية.

 
فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير حول دستورية أي تشريعات برلمانية أو إقليمية إذا طلب عضو ما من 

 الجمعية أو اإلقليم استصدار أمر يعلن بأن كامل أو جزء من قانون ما هو غير دستوري.
 

الدستورية القرار الفصل حول ما إذا كان قانون ما للجمعية أو إلقليم ما، أو تصرف هيئة تنفيذية تصدر المحكمة 
 ما، هو دستوري.

 
 الفشل في تطبيق الدستور

 بالتزامه الدستوري. الوفاءالفرع التشريعي أو التنفيذي قد فشل في فقط المحكمة الدستورية يمكنها تقرير بأن 
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 النزاعات الدستورية
 للمحكمة الدستورية تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية واألقاليم. يمكن

 
فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير حول النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات اإلقليمية المتعلقة بالوضع 

 صالحيات ووظائف أي من تلك الحكومات، إداراتها ووكالئها.الدستوري، 
 

 ري يمكنها المصادقة على دستور إقليم ما.فقط المحكمة الدستو 
 

 التعديالت الدستورية
 فقط المحكمة الدستوري يمكنها التقرير حول دستورية أي تعديالت في الدستور.

 
 المثول أمام المحكمة الدستوريةلغة عينة: 

ح العدالة، التشريعات الوطنية أو قواعد المحكمة الدستورية يجب أن تسمح لشخص ما، عندما يكون من مصال
رفع أمر مباشرة إلى المحكمة الدستورية، أو االستئناف مباشرة لدى المحكمة ، وبإذن من المحكمة الدستورية

 الدستورية من أي محكمة أخرى.
 

أي شخص يمكنه رفع إجراءات قضائية أمام المحكمة الدستورية إذا ما كان هذا الشخص يعتقد أن حقا أو 
ية بموجب هذا الدستور قد تم انتهاكها. يمكن للمحكمة الدستورية التقرير حول مصلحة تعود لذلك الشخص ومحم

مثل هذه الشكوى فقط عندما يكون الطرف الملتمس قد استنفد جميع المعالجات القضائية أو اإلدارية األخرى 
 المتوفرة بشكل معقول.

 
ئية في حالة عدم موافقة على توافق أي من أعضائها رفع إجراءات قضا]×[ يمكن لـ ]الرئيس/الجمعية[ بتحريك من 
 قانون أو تصرف للدولة مع الدستور.

 
يمكن للمحكمة الدستورية في حد ذاتها رفع إجراءات قضائية لتقييم دستورية وقانونية تصرفات للدولة، حسبما هو 

 منصوص عليه في الدستور.
 

 األثر اإللزامي ألحكام المحكمة الدستوريةلغة عينة: 
 قبل المحكمة الدستورية يجب أن يكون بشكل عام ملزما، فعاال ونهائيا.حكم ما من 
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 المحكمة العليالغة عينة: 
استئنافية في الدولة ويجب أن تحوز على السلطان عدالة يجب أن تكون المحكمة العليا هي أعلى محكمة 

 القضائي االستئنافي على أي محاكم أخرى، بما في ذلك المحاكم المتخصصة.
 

 المحاكم.ن تضمن المحكمة العليا التطبيق الموحد للقانون من قبل جميع يجب أ
 

 تركيبة المحكمة العليالغة عينة: 
عفاؤهم من الواجب من قبل  قضاة جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، يجب تعيينهم، تعليقهم وا 

 ]الرئيس/البرلمان[ بموافقة مسبقة لـ ]للمجلس القضائي/البرلمان[.
 
 سنة.]×[ ضاة المحكمة العليا يجب تعيينهم من ألجل ق
 

 السلطان القضائي للمحكمة العليالغة عينة: 
 يجب أن يكون للمحكمة العليا القضاء األصلي كما هو منصوص عليه في التشريعات.

 
يجب أن تكون المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في الدولة ويجب أن تحوز على السلطان القضائي 

 على المحاكم األخرى، بما في ذلك المحاكم المتخصصة. االستئنافي
 

إن المحكمة العليا هي أعلى قضاء في جميع األمور باستثناء األمور الدستورية. يجب أن تحال األمور الدستورية 
 إلى المحكمة الدستورية.

 
 المثول أمام المحكمة العليالغة عينة: 

 مة بداية أو كمحكمة استئناف في القضايا المحددة بالقانون.يجب أن تتصرف المحكمة العليا كمحك
 

 األثر اإللزامي للمحكمة العليالغة عينة: 
 قرارات المحكمة العليا يجب أن تكون نهائية وملزمة.

 
 الحياديةلغة عينة: 

 يجب أن تكون المحاكم مستقلة وحرة من أي عضو، هيئة، منصب، مجموعة أفراد أو فرد.
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المنصب، يجب أن ال يشغل القضاة أي منصب عام آخر وال التعهد بأي خدمة أخرى أو مهنة  خالل أجلهم في
 يحدد القانون بأنها متعارضة مع الوظيفة القضائية.

 
 تركيبة المحاكم األخرىلغة عينة: 

 يجب تنظيمها بالقانون. للمحاكماإلنشاء، مجال النشاطات، السلطان القضائي، التركيبة والهيكل 
 

 تعيين القضاةنة: لغة عي
 : االختيار التعاوني1خيار

قاض، ويجب أن تعين ]×[ تتكون المحكمة ]العليا/الدستورية/األخرى[ من ]تسعة[ قضاة. يجب أن يعين الرئيس 
 قاض للمحكمة ]العليا/الدستوري/األخرى[.]×[ من القضاة ويجب أن يعين المجلس القضائي ]×[ الجمعية 

 
 : االختيار الرئاسي2خيار

قضاة جميع المحاكم يجب اختياره من قبل الرئيس واعتماده من قبل ]نصف/ثلثي[ أعضاء البرلمان ]والمجلس 
 القضائي[.

 
 : االختياري البرلماني3خيار

قضاة جميع المحاكم يجب اختيارهم من قبل ]نصف/ثلثي[ أعضاء البرلمان ]واعتمادهم من بل المجلس 
 القضائي[.

 
 وعالمؤهالت والتنلغة عينة: 

قضاة جميع المحاكم يجب أن يكونوا مستقلين ومحايدين. يجب أن يكونوا ضالعين في القانون بشكل متميز وذوي 
أخالق عليا، بمؤهالت مناسبة، بما في ذلك التعليم القانوني العالي. عضوية القضاء يجب أن تعكس تنوع 

 الشعب. 
 

 القضاة الدوليون
طبيقها على القضاة الدوليين كما هي مطبقة على أي عضو في قضاء نفس متطلبات المعرفة والمسؤولية يجب ت

 ]الدولة[.
 

قالة القضاة الوطنيين. قالة القضاة الدوليين يجب أن تتبع ذات المعايير لعملية اختيار وا   عملية تعيين وا 
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 ييناتهم.قبل اضطالعهم بتع لـ ]الدولة[يجب أن يتلقى القضاة الدوليون تدريبا حول المنظومة القانونية 
 

 األجل بالسنوات واإلقالةلغة عينة: 
سنة ويمكن إعادة تعيينهم في المنصب. آجال قضاة المحاكم ]×[ قضاة المحكمة العليا يجب تعيينهم ألجل 

 األخرى يجب تحديدها بالقانون.
 

قالة القضاء ]حسبما هو منصوص عليه بالقانو   ن[.يجب أن يكون للمجلس القضائي المسؤولية عن تأديب وا 
 

يمكن فقط عزل القضاة، تعليقهم، نقلهم أو إحالتهم على التقاعد على األسس، وخضوعا للضمانات، المنصوص 
 عليها قانونا.

 
يجب إعفاء قاض ما من واجبه إذا ما أدين بجريمة تجعله غير صالح ألداء وظيفته، ]أو[ إذا ما أصبح غير قادر 

 خر يصفه القانون[.بشكل دائم على أداء الوظيفة، ]أو ألي سبب آ
 

 االلتزامات القانونية الدولية
 

 الوحدويةلغة عينة: 
المعاهدات المبرمة، والمتماشية مع الدستور، يجب أن تكون جزءا من المنظومة القانونية 
 ]الداخلية/الفيدرالية/الوطنية/المحلية[. يمكن إبطال أحكام المعاهدة فقط بطريقة متماشية مع المعاهدة في حد ذاتها

 أو بالقواعد العامة للقانون الدولي.
 

 القواعد العامة للقانون الدولي يجب أن تكون جزءا من المنظومة القانونية ]الداخلية/الفيدرالية/الوطنية/المحلية[.
 

جميع االتفاقات الدولية المبرمة من قبل ]الدولة/صفة أخرى[ قبل المصادقة على الدستور ملزمة لـ ]الدولة/صفة 
 د سريان الدستور.أخرى[ عن

 
القانون الدولي العرفي نافذ على المحاكم ما لم يمكن ذلك متعارضا مع الدستور أو قانون ]فرع حكومي مسؤول 

 عن إصدار القوانين[.
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يجب أن تراعي الدولة ميثاق األمم المتحدة، االتفاقات بين الدول، وكلك المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا 
 الن العام لحقوق اإلنسان.فيها، واإلع

 
 االزدواجيةلغة عينة: 

المعاهدات، االتفاقات، أو االتفاقيات الدولية يمكن أن تسري فقط بعد المصادقة عليها أو اعتمادها بموجب قانون 
 ما.
 

يجب أن باسم الدولة يجب اعتمادها من قبل ]الفرع التشريعي[، و  [الفرع التنفيذي/القائدالمعاهدات المبرمة من قبل ]
 تسري فقط طبقا لقرار ]الفرع التشريعي[.

 
االتفاقيات أو المعاهدات المتعلقة بالهدنات، السالم، التحالفات، حدود الدولة، أو المصاريف غير المنصوص 
عليها في ميزانية الدولة يتم المصادقة عليها من قبل ]الهيئة التنفيذية[ فقط بعد موافقة صريحة من ]الفرع 

 التشريعي[.
 

 العالقة بين القانون الدولي والمحليلغة عينة: 
إن القانون الدولي العرفي نافذ في المحاكم ما لم يتعارض ذلك مع الدستور أو قانون ]فرع حكومي مسؤول عن 

 إصدار القوانين[.
 

ا سلطة ]عليا المعاهدات واالتفاقات الصحيحة المصادق عليها طبقا لـ ]الدستور/القانون[ والقانون الدولي العرفي له
 على/مساوية لـ[ تلك للقوانين المحلية.

 
 معاهدة، اتفاق أو اتفاقية دولية مخالفة للدستور يجب عدم المصادقة عليها وال يكون لها أي أثر.

 
 إن الدستور هو القانون األعلى في األرض؛ وأي قانون، دولي أو محلي، غير متماش مع الدستور يكون باطال.

 
يع، فإنه يجب على كل محكمة أن تفضل أي تفسير معقول للتشريع يكون متماشيا مع القانون عند تفسير أي تشر 

 الدولي على أي تفسير بديل يكون غير متماش مع القانون الدولي.
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 النظام االنتخابي

 
 كثريةاأل لغة عينة: 

ترشح على عدد أعلى من  يجب انتخاب ]الرئيس/الممثل[ باقتراع سري. ليتم انتخابه للمنصب، يجب أن يحصل الم
 األصوات الصحيحة.

 
 من غير األصوات البيضاء أو الالغية، يجب اعتباره منتخبا. أصوات، أكثريةالمرشح الحاصل على 

 
 نظام األغلبيةلغة عينة: 

 المرشح الحاصل على أكثر من نصف األصوات االنتخابية الصحيحة يجب اختياره ]رئيسا/ممثال[. 
 

ن اقتراعا ثان يجب القيام به. في االقتراع الثاني، فقط إح على تلك النسبة من األصوات، فمرشإذا لم يحصل أي 
 المرشحان االثنان الحاصالن على أغلبية األصوات في االقتراع األول، ولم ينسحبا، يجب أن يدخال االنتخابات.

 
 ن يصبح ]الرئيس/الممثل[.المرشح الحاصل على أغلبية األصوات في الجولة الثانية من االنتخابات يجب أ

 
 التمثيل النسبيلغة عينة: 

 االنتخابات في الجمعية العمومية يجب القيام بها بنظام التناسب الوطني. 
 

 تتكون المجموعة من ممثلين عن الشعب، منتخبين، بنظام نسبي، في كل إقليم، منطقة ودائرة.
 

 نظام دائرة العضو الواحدلغة عينة: 
 تخابه من كل دائرة  ليمثل الشعب.ممثل ]واحد[ يجب ان

 
( فائزة، فإن أعلى مرشحين اثنين من 1بالمائة زائد  51: إذا لم يكن هناك أغلبية صافية )خيار لنظام األغلبية

 الجولة األولى من التصويت يشاركان في جولة ثانية من التصويت لتحديد ممثل الدائرة.
 

 نظام دائرة العوض المتعددلغة عينة: 
 مقاعد ضمن الدوائر االنتخابية بناء على عدد السكان لكل دائرة، طبقا للقانون االنتخابيصيص يجب تخ
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أعضاء الجمعية يجب انتخابهم من قبل الشعب من الدوائر االنتخابية للدولة متعددة األعضاء، يمثلون مختلف 

 دوائر الدولة.
 

 التمثيل النسبي
خابية، والتي يتم تعيين حدودها بموجب القانون، والتي يمكن أن ينص يجب أن ينتخب النواب من قبل الدوائر االنت

 أيضا على وجود الدوائر االنتخابية من أجل ضمان نظام التمثيل النسبي.
 

لكل دائرة انتخابية، يجب أن يكون متناسبا مع عدد لناخبين المسجلين في السجل  عدد النواب المخصص
 االنتخابي لتلك الدائرة االنتخابية.

 
 آليات األقليةلغة عينة: 

 بالمائة يجب أن يكونوا أفرادا ينتمون إلى أقليات وطنية ودينية في الدولة.]×[ 
 

في الجمعية الوطنية لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد مقعدا محجوزا ]×[ يجب أن يكون هناك 
 المحجوزة لكل أقلية سوف يعكس نسبة تمثيلها في المجتمع.

 
 آليات النساءلغة عينة: 

 بالمائة من كل قائمة وطنية ووالئية يجب أن تكون للمرشحات من النساء.]×[ 
 

 مقعد في الجمعية للنساء.]×[ يجب أن يكون هناك 
 

 غرفة واحدةب الهيئة التشريعيةلغة عينة: 
 : الدائرة األحادية1خيار 

ن الذين يحصلون على ]أكثرية/أغلبية[ األصوات سوف يصوت المواطنون للمرشحين الذين يختارونهم. المرشحو 
 يجب منحهم المقاعد.

 
 : التناسبية متعددة الدوائر2خيار

سوف يصوت المواطنون لقائمة وطنية من اختيارهم، وكل قائمة يجب منحها مقاعد تناسبيا مع حصة تلك القائمة 
 في التصويت الوطني.
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بالمائة كحد أدنى من األصوات ليتم منحها مقاعد في ]×[ على  : القوائم الوطنية والوالئية يجب أن تحصلخيار

 الجمعية.
 

 الهيئة التشريعية بغرفتين اثنتينلغة عينة: 
 عضوا. يجب انتخاب األعضاء على أساس ]تناسبي/أكثرية/أغلبية[.]×[ يجب أن يكون للغرفة األولى 

 
 ى أساس ]تناسبي/أكثرية/أغلبية[.عضوا. يجب انتخاب األعضاء عل]×[ يجب أن يكون للغرفة الثانية 

 
المقاعد في الغرفة ]األولى/الثانية[ يجب تخصيصها بين الدوائر االنتخابية بناء على عدد السكان لكل دائرة، طبقا 

 لقانون االنتخابات.
 

 يجب يضمن لكل دائرة مقعد واحد على األقل.
 

ئة كحد أدنى من األصوات ليتم منحها مقاعد في بالما]×[ القوائم الوطنية والوالئية يجب أن تحصل على : خيار
 الجمعية الوطنية.

 
 إجراء انتخاب الهيئة التنفيذيةلغة عينة: 

 الترشيح إلى الهيئة التنفيذية
 عضوا من الجمعية البرلمانية.]×[ يمكن تسمية مرشحين من قبل على األقل 

 
 صب الرئيس.كل عضو من الجمعية البرلمانية يمكنه فقط تسمية مرشح واحد لمن

 
 أو
 

 مواطنا مخوال بالتصويت كحد أدنى.]×[ الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية تتطلب دعم 
 

 كل عضو من الجمعية يجب أن يكون له صوت واحد.
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ليتم انتخابه كـ ]رئيس/رئيس وزراء[، يجب أن يحصل المرشح على ]أغلبية[ إجمالي أصوات أعضاء الجمعية 
 البرلمانية.

 
أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة، فإنه يجب على الجمعية البرلمانية تنظيم جولة ثانية من  إذا لم يحصل

 يوما.]×[ التصويت خالل 
 

 إذا ما حصل مرشح ما على ]األغلبية[ المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت، فإنه يجب أن يكون الرئيس.
 

الجولة الثانية، فإنه يجب القيام بجولة إعادة بين المرشحين إذا لم يحصل أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة في 
 االثنين الحاصلين على أغلبية األصوات في الجولة الثانية من التصويت.

 
 المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة من األصوات في جولة اإلعادة يجب أن يكون الرئيس.

 
 أو
 

 كل ناخب مؤهل ومسجل يجب أن يكون له صوت واحد.
 
 يتم انتخابه كـ ]رئيس/رئيس وزراء[، يجب أن يحصل المرشح على ]أغلبية[ إجمالي األصوات.ل
 

 يوما.]×[ إذا لم يحصل أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة، فإنه يجب تنظيم جولة ثانية من التصويت خالل 
 

 نه يجب أن يكون الرئيس.إذا ما حصل مرشح ما على ]األغلبية[ المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت، فإ
 

إذا لم يحصل أي مرشح على ]األغلبية[ المطلوبة في الجولة الثانية، فإنه يجب القيام بجولة إعادة بين المرشحين 
 االثنين الحاصلين على أغلبية األصوات في الجولة الثانية من التصويت.

 
 يجب أن يكون الرئيس.المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة من األصوات في جولة اإلعادة 
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 المؤهالت لمنح حق التصويت للناخبينلغة عينة: 

[ عاما يجب أن يكونوا مؤهلين للتصويت في جميع االنتخابات البلدية 18جميع المواطنين الذين بلغوا سنة ]
 والوطنية ويجب أن يضمن له حقوق عامة ومتساوية لفعل ذلك.

 
طنية يجب أن تكون من خالل حق اقتراع عام، متساو ومباشر، وباقتراع االنتخابات بالنسبة ألعضاء الجمعية الو 
 [ عاما يجب أن يكون لهم حق التصويت.18سري. جميع المواطنين الذين بلغوا سن ]

 
 اللجنة االنتخابيةلغة عينة: 

ه من قبل يجب إنشاء لجنة انتخابية من أجل اقتراح قانون انتخاب وأحزاب سياسية متماش مع الدستور ليتم تبني
 الجمعية.

 
بحالة يجب أن تخول الجمعية بالقيام بدراسات، نشر تقارير، وتزويد توجيهات وتوصيات إلى الجمعية فيما يتعلق 

 وفعالية المنظومات االنتخابية والحزبية المتواجدة، وكذلك حول الحاجة إلى إصالحها.
 

يجب أن يعين األعضاء من قبل الجمعية  عضوا.]×[ يجب أن تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة وتتكون من 
سنة. في تحديد العضوية في اللجنة، سوف تبذل جهود العتبار الجغرافيا، الجنس والتنوع ]×[ ليخدموا إلى أجل 

 في اآلراء والمصالح بالنسبة للشعب.
 

 ي.من قبل المجلس القضائ×[ من قبل الرئيس و]]×[ عضوا من قبل الجمعية، ]×[ يجب أن يتم تعيين 
 

يجب أن تكون لجنة االنتخابات جهة دائمة والتي يجب أن تعد، تشرف على، توجه وتحقق من جميع الجوانب 
 التي تتعلق باالنتخابات واالستفتاءات ويجب أن تعلن نتائجها.

 
 العضوية في لجنة االنتخابات يجب أن تكون غير متوافقة مع أي نشاط سياسي آخر.

 
ات صالحياتها، وظائفها وواجباتها وفق هذا المقطع بشكل مستقل عن أي توجيه أو يجب أن تمارس لجنة االنتخاب

 تدخل من قبل أي هيئة أو شخص.
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أي شخص، طبيعي أو قانوني، يمكنه رفع التماس أو شكوى إلى لجنة االنتخابات يتعلق بمسائل في دائرة 
 مكن استئنافه لدى المحكمة الدستورية.اختصاصها. قرار لجنة االنتخابات في مثل هذا االلتماس أو الشكوى ي

 
 القانون االنتخابيلغة عينة: 

يجب أن يؤسس القانون االنتخابي القواعد واإلجراءات التي تحكم إجراء االنتخابات، شامال، ولكن ليس محدودا 
 في، موعد االنتخابات، متطلبات تعريف وتسجيل الناخبين، وآليات عد األصوات وفض النزاعات.

 
من األعضاء من ]×[ يجب أن يهدف القانون االنتخابي إلى تحقيق غاية تشكيل المرأة لما ال يقل عن : خيار

 الجمعية العمومية وأن يكون لها تمثيل عادل في جميع مجتمعات الدولة.
 

 قانون األحزاب السياسيةلغة عينة: 
 يجب أن يؤسس قانون األحزاب السياسيةلترويج حق تأسيس الجمعيات الحرة واألفكار واآلراء السياسية المتقدمة، 

 شروط تنظيم وتسجيل األحزاب السياسية، وكذلك متطلبات تقديم جميع قوائم المرشحين لالنتخابات
 

يجب أن يهدف قانون األحزاب السياسية إلى تحقيق غاية تطوير األحزاب والمرشحين االنتخابيين الباحثين عن 
 والموطنين في الدولة بطريقة تشجع على الوحدة الوطنية. تمثيل مصالح جميع المناطق، المجتمعات

 
 األمور المالية والمصرف المركزي

 
 صندوق العائد والضرائبلغة عينة: 

 صندوق العائد
هناك صندوق عائد وطني والذي يتم دفع إليه جميع األموال المستلمة من قبل الحكومة الوطنية، باستثناء األموال 

 موجب قانون لـ ]الجمعية[.المستثناة بشكل معقول ب
 

 الضرائب
يجب فرض الضرائب وفق القانون، والذي يجب أن يحدد الوقوع، النسب، االمتيازات والضمانات لدافعي 

 الضرائب.
 

 أن يكون مجبرا على دفع أي ضريبة يكون لها أثر عكسي.ال أحد يجب 
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 الميزانيةلغة عينة: 

 ميزانية يتم تعريفها بالقانون.المبادئ واإلجراءات لصياغة وتطبيق مشروع 
 

 يجب أن يتم إعداد، هيكلة، سن وتطبيق الميزانية ]سنويا/كل سنتين[.
 

 تطبيق الميزانية يجب أن يكون موضوع مراجعة من قبل ]الجمعية[.
 

 متطلبات المراجعة القانونية )التدقيق(لغة عينة: 
 واجبات المراجع العام

يقوم بمراجعة العائدات والنفقات والعمليات المالية األخرى للحكومة والذي يجب أن يكون هناك مراجع عام والذي 
 يقوم بالتقرير ]سنويا[ عن نتائجه إلى ]الجمعية[.

 
 يجب أن يكون المراجع العام مسؤوال تجاه ]الجمعية[.

 
 [.الصالحيات المباشرة، الواجبات والتنظيم للمراجع العام يجب ]تحديدها بالقانون/إدراج الواجبات

 
 تعيين المراجع العام

 سنة من قبل ]الرئيس[ مع اعتماد ]الجمعية[.]×[ يجب أن يعين المراجع العام لفترة 
 

 غرض المصرف المركزيلغة عينة: 
مصرف ]الدولة[ المركزي هو المصرف المركزي لألمة. الغرض األولي للمصرف هو حماية القيمة النقدية لصالح 

 نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
 

 صالحيات ووظائف المصرف المركزيلغة عينة: 
 السلطة الوحيدة إلصدار وتنظيم دوران العملة وترويج االستقرار لعملة وطنية جيدة.مصرف ]الدولة[ المركزي هو 

 
 أن يقوم المصرف بصياغة وتطبيق السياسة النقدية للدولة.يجب 
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ألخرى عبر األمة ويجب عليه ممارسة يجب أن يكون للمصرف إشراف على العمليات األخرى للمصارف ا
الصالحيات التنظيمية حسبما هو منصوص عليه بالقانون على عمليات الشركات المالية والمؤسسات األخرى 

 المؤدية لوظائف مماثلة.
 

 استقاللية المصرف المركزيلغة عينة: 
 باة أو إجحاف.ودون خوف، محا المصرف، تبعا لغرضه المبدئي، يجب أن يؤدي وظائفه باستقاللية

 
ومع ذلك، فإن المصرف مسؤول أمام ]الجمعية[ ويجب أن يكون هناك مشاورات منتظمة بين المصرف 

 و]وزير/لجنة الديوان[ المسؤول عن األمور المالية الوطنية.
 

 حوكمة )إدارة( المصرف المركزيلغة عينة: 
 تعيين رئيس مجلس اإلدارة

يقدم ة[ إلى ]الجمعية[ مرشحا لتعيينه في منصب رئيس المصرف. يجب أن يقدم ]رئيس/رئيس وزراء[ ]الدول
 ]الرئيس/رئيس الوزراء[ أيضا إلى ]الجمعية[ مقترحات إلعفاء رئيس المصرف من واجباته.

 
 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

بناء على قائمة  عضو في مجلس إدارة المصرف يتم تعيينهم من قبل ]الجمعية[]×[ يجب أن يكون هناك 
 شحين مقترحة من قبل ]الرئيس/رئيس الوزراء[.مر 
 

 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
كل عضو في مجلس اإلدارة يجب أن يكون مواطنا طبيعيا بالوالدة لـ ]الدولة[ ويجب أن يكون معروفا استقامته، 

 أمانته ووطنيته.
 

 أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة يجب أن تكون من القطاع الخاص.
 
 دارة يجب أن يخضعوا لمؤهالت واشتراطات األخرى حسبما يمكن أن يحدده القانون.اء مجلس اإلضأع
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 حقوق اإلنسان

 
 معايير حقوق اإلنسان الدوليةلغة عينة: 

 يجب أن تحترم الدولة حقوق اإلنسان طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها.
 

بل الدولة تكون ملزمة للدولة ويجب أن تأخذ األولوية على القوانين المعاهدات والمواثيق الدولية المعتمدة من ق
 المحلية، ما لم تضمن تلك القوانين حقوقا أكبر مدى من تلك في المعاهدات والمواثيق الدولية النافذة.

 
يجب أن تضمن الدولة جميع حقوق اإلنسان طبقا لـ، أو أكبر من، تلك الحقوق المضمونة في المعاهدات 

 ثيق التالية:والموا
 
 [؛حول منع والمعاقبة على جريمة اإلبادة 1948اتفاقية ]
 

 المتعلقة بها؛[ 2-1 1977حول حماية ضحايا الحرب وبروتوكوالت جنيف  4-1 1949]اتفاقيات جنيف 
 

 حول حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية وبروتوكوالتها؛[ 1951]الميثاق األوروبي 
 

 الخاص بها؛[ 1966ة بوضع الالجئين وبرتوكول المتعلق 1951]معاهدة 
 

 حول جنسية المرأة المتزوجة؛[ 1957]معاهدة 
 

 حول الحد من انعدام الجنسية؛[ 1961]معاهدة 
 

 حول استبعاد جميع أشكال التمييز العنصري؛[ 1965]االتفاقية الدولية 
 

 االختيارية لها؛[ 1989و 1966ت حول الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكوال 1966]الميثاق الدولي 
 

 حول الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛[ 1966]ميثاق 
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 حول استبعاد جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛[ 1979]اتفاقية 
 

 ضد التعذيب والمعاملة الوحشية، الالإنسانية أو المنحطة أو المعاملة القاسية؛[ 1984]اتفاقية 
 

 [حول منع التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المنحطة أو المعاملة القاسية؛ 1987ية األوروب]االتفاقية 
 

 حول حقوق الطفل؛[ 1991]اتفاقية 
 

 حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم؛[ 1991]اتفاقية 
 

 حول اللغات اإلقليمية ولغات األقلية؛[ 1992]الميثاق األوروبي 
 

 حول حماية األقليات الوطنية؛[ 1994طارية ]االتفاقية اإل
 

 ]اتفاقيات أو معاهدات أخرى[.
 

 الحقوق األساسيةلغة عينة: 
جميع الناس يملكون حقوقا غير قابلة للمساس بها. هذا الميثاق ليس قائمة حصرية لحقوق الناس، هو يقر بأن 

وق غير المدرجة في الميثاق تستحق الحماية الناس يملكون حقوقا ال يمكن حصرها في هذا الميثاق، وأن تلك الحق
 ذاتها كتلك المدرجة/المضمنة فيه.

 
 الحقوق المدنيةلغة عينة: 

 الحق في الحياة
 جميع الناس لهم حق الحياة وحق عدم حرمانهم بشكل تعسفي من حياتهم.

 
 الكرامة اإلنسانية

هذه الكرامة مضمونة من خالل حماية بعض  بموجب إنسانيتهم.جميع الناس يستحقون أن يعاملوا بكرامة واحترام 
 الحقوق، شامال وليس مقتصرا على :

 
 حق جميع الناس في حمل اسم وتسجيله؛
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الحق في التحرر من التعذيب، والمعاملة الوحشية، االستثنائية أو غير اإلنسانية أو المعاملة القاسية، والحق في 

 أن يكون لهم سالمة بدنية، عقلية ونفسية محترمة؛
 

 حق السجناء في المعاملة المناسبة؛
 

 الحق في حماية شرفهم وسمعتهم من التشويه؛
 

الحق في التحرر من التحريض على التمييز، الكراهية أو العنف، وفي الحماية من خالل حظر التمييز الوطني، 
 العرقي أو الديني؛

 
 خص؛الحق في المطالبة بالجنسية واالستفادة من حماية دولة اإلقامة للش

 
الحق في رفض وفقا للضمير أداء الخدمة العسكرية اإللزامية ألسباب ضميرية، أو قناعات عميقة دينية، أخالقية 

 أو ما شابه؛
 

 خدمة بديلة ذات طبيعة مدنية بدال من الخدمة العسكرية اإللزامية؛ والحق في أداء 
 

لجبري أو اإللزامي، أو ألي شكل من الحق في عدم الخضوع للعبودية، الخدمة غير الطوعية، أو العمل ا
 االستغالل أو االتجار.

 
 المساواة

 جميع الناس متساوون ومخولون بالمساواة أمام القانون.
 

جميع الناس لهم حق عدم الخضوع للتمييز بسبب العرق، الجنس، الدين، الفئة االجتماعية، التوجه السياسي، أو 
ا أساسيا من أسلوبه، أو من غير الممكن، غير العملي أو غير أي خاصية أخرى، معتقد أو ممارسة تكون جزء

 المعقول تغييرها.
 

 البلوغ إلى العدالة
 جميع الناس لهم حق االعتراف بهم كشخص أمام القانون. 
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 جميع الناس لهم حق تقيم التماس إلى المحكمة للنظر في مطالبهم.

 
وني من اختيارهم، وأن يتم تمثيلهم إذا لم يستطيعوا تحمل جميع الناس المتهمين بجريمة ما لهم حق التمثيل القان

 ذلك.
 

 جميع الناس المتهمين بجريمة ما لهم حق سماع وتقديم دفاعهم شخصيا.
 

 جميع الناس لهم حق االستئناف ضد إدانتهم أو الحكم الخاص بهم لدى محكمة أعلى.
 

هيئة قضائية مختصة، محايدة ومستقلة بدون  جميع الناس المتهمين بجريمة ما لهم حق في محاكمة علنية أمام
 تأخير غير ضروري.

 
 إدارة العدالة

جميع الناس لهم حق عدم حرمانهم من الحياة، الحرية أو الملكية باستثناء ما كان بموجب إجراءات محددة قانونا، 
 اإلشعار وفرصة االعتراض على الحرمان.بما في ذلك وليس مقتصرا على 

 
ين بجريمة ما لهم حق إخبارهم بالتهم الموجهة ضدهم، وأن يتم اعتبارهم أبرياء حتى يتم جميع الناس المتهم

 إدانتهم.
 

ال يمكن جبر الناس على اإلدالء بشهادة ضد أنفسهم. جميع الناس في اإلجراءات القضائية لهم حق البلوغ إلى 
 المعلومات ذات العالقة.

 
 م حق في الوقت المالئم وفي التسهيالت إلعداد دفاع ما. جميع الناس المعنيين باإلجراءات القضائية له

 
جميع الناس المعنيين باإلجراءات القضائية لهم حق االتصال المتميز والسري مع محاميهم، خاليا من أي تدخل 

 من قبل الدولة أو األطراف المعارضة.
 

يتهم أمام المحكمة، وفق شروط ال لعرض قضجميع الناس المعنيين باإلجراءات القضائية مخولون بفرصة معقولة 
 تضعهم في موقف أقل حظوة من خصومهم.
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جميع األشخاص المتهمين بجريمة ما لهم حق مواجهة واستجواب متهميهم والشهود ضدهم، وفي الطعن في الدليل 

 المقدم ضدهم.
 

 جميع الناس لهم حق عدم محاكمتهم أكثر من مرة على نفس الجرم.
 

 إلى عقوبة أقسى من تلك النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ال يمكن إخضاع أي أحد
 

 ال يمكن إخضاع أي أحد إلى قوانين ذات أثر رجعي.
 

جميع الناس لهم حق عدم الحرمان من الملكية، باستثناء ما كان طبقا إلجراءات محددة بالقانون، بما في ذلك 
 أخوذة منهم لالستعمال العام.اإلشعار وفرص السماع لهم، واستالم تعويض عادل عن الملكية الم

 
 حرية وأمن شخص ما

 جميع الناس لهم حق الحرية.
 

حجزهم ضد إرادتهم دون سبب وجيه أو اتهامات رسمية، وحق الطعن في صحة  جميع الناس لهم حق عدم 
 اعتقالهم.

 
 ة.جميع الناس مخولون بوسيلة إنصاف أمام السلطات في حالة انتهاكات للحقوق والحريات المضمون

 
 جميع الناس مخولون بالحماية من تعسف السلطات.

 
جميع الناس لهم حق األمان في شخصهم، منزلهم، أوراقهم، اتصاالتهم وأغراضهم ضد عمليات التفتيش 
والمصادرة غير المعقولة، باستثناء ما كان بناء على إصدار مذكرة تفصيل بشكل خاص طبيعة وحدود التفتيش 

 والمصادرة.
 

 لهم حق السفر والتنقل حسبما يريدون، وفي دخول ومغادرة الدولة. جميع الناس
 

 جميع الناس لهم حق العيش حيثما يرغبون.
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 إخفاق العدالة.جميع الناس مخولون بالحصول على تعويض في حالة 

 
 ال يمكن إخضاع أي أحد إلى تجارب طبية أو علمية دون موافقة مقدمة بشكل حر وكاف.

 
 بسبب الدين. ال يمكن اعتقال أحد

 
 ال يمكن نفي أحد تعسفيا.

 
عالن المعلومات واآلراء من خالل  جميع الناس لهم لحق استالم، البحث على، ونقل المعلومات، وحق نشر وا 

 الكتابة، الطباعة، الوسائل اإللكترونية أو أي وسائل أخرى.
 

 الحقوق السياسيةلغة عينة: 
 ة، بما في ذلك االعتقادات الدينية والسياسية، وبحرية الضمير.جميع الناس لهم حق االحتفاظ بآرائهم بحري

 
 جميع الناس لهم حق التعبير عن آرائهم واعتقاداتهم بحرية.

 
 جميع الناس لهم حق التجمع سلميا واالنضمام إلى آخرين.

 
 جميع الناس لهم حق التصويت في االنتخابات.

 
لك وليس مقتصرا على القيام بحمالت والمشاركة في أحزاب جميع الناس لهم حق المشاركة السياسية، بما في ذ

 سياسية.
 

 الناس مخولون بالقيام بانتخابات حرة ودورية الختيار حكومتهم.
 

 جميع الناس لهم حق البلوغ إلى الخدمة العامة، بما في ذلك حق انتخابهم إلى منصب ما.
 

 الحقوق االقتصاديةلغة عينة: 
 حق اختيار استخدامهم.جميع الناس لهم حق العمل، و 
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 جميع الناس لهم حق الرعاية الصحية من الدولة، بما في ذلك التطعيمات والوقاية من األمراض.

 
 جميع الناس لهم حق الملكية الخاصة.

 
 جميع الناس لهم حق في الحد الكافي للعيش.

 
 جميع الناس لهم حق في التعليم.

 
 جميع الناس لهم حق في الضمان االجتماع.

 
 ميع الناس لهم حق في التأمين.ج
 

 جميع الناس لهم حق في المساعدة االجتماعية والطبية.
 

 جميع الناس لهم حق في الغذاء المناسب.
 

 جميع الناس لهم حق في التمتع باإلنجازات العلمية.
 

 الحقوق االجتماعيةلغة عينة: 
 ذا ما اختار ذلك.جميع الناس لهم حق في إنشاء عائلة، واالنخراط في تخطيط عائلي إ

 
 جميع الناس لهم حق في الزواج، وحق عدم االرتباط بزواج دون إعطاء موافقته الحرة والكاملة.

 
 للعائلة الحق في االحترام والحماية كوحدة أساسية في المجتمع.

 
 الحقوق الثقافيةلغة عينة: 

 اللغة
 واصل علنا بغلتهم الخاصة بهم.جميع الناس لهم حق التحدث بلغتهم الخاصة بهم، وفي التعلم والت
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 الثقافة

جميع األفراد داخل الدولة يجب أن يكون لهم حق تعليم والحفاظ على لغتهم الخاصة وعلى العادات الثقافية التي 
 يختارونها.

 
 جميع األفراد داخل الدولة لهم حق المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم العرفية.

 
 صالة الثقافية تشمل حرية االنخراط في األصالة الفكرية، الفنية والعلمية، بحماية متساوية من القانون. حرية األ

 
 الدين

 جميع الناس لهم حق اعتناق الدين الذي يختارونه بشكل مستقل عن تدخل الحكومة، أو عدم اعتناق أي دين.
 

 داء وتنظيم العبادة حسبما تحددها.أماكن العبادة يجب أن تكون مستقلة عن الدولة وهي حرة في أ
 

ال يمكن مساءلة أي أحد من قبل أي سلطة حول معتقداته أو طقوسه الدينية باستثناء ألغراض إحصائية ويجب 
 األفكار الدينية. وأعدم إجباره على إظهار المعتقدات 

 
 لغة الحد المحتملةلغة عينة: 
ر يمكن فقط حدها طالما تعلقت باألمن القومي، السالمة أو الحقوق والحريات األساسية المؤكدة في هذا الدستو 

 الصحة العامة، لمنع الفوضى العامة أو الجريمة، أو لحماية حقوق وحريات اآلخرين.
 

أي قانون ينص على الحد من الحقوق والحريات األساسية المؤكدة في هذا الدستور يجب أن يتماشى مع مبادئ 
د بشكل خاص مدى مثل هذا الحد، ويعرف المادة أو المواد في الدستور التي تنص الديمقراطية والعدالة، وأن يحد

 على صالحية سن مثل هذا الحد.
 

 الحقوق التالية يجب أن ال تخضع للحد أو االنتقاص، حتى في أوقات طوارئ الدولة:
  

 الحق في الحياة؛
 

 حظر العبودية واالستغالل؛
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 حق الشخصية القضائية؛

 
 المعاملة الوحشية، غير اإلنسانية أو المنحطة أو المعاملة القاسية؛حظر التعذيب، 

 
 الحرية ضد التطبيقي الرجعي للقانون؛

 
 حظر السجن بسبب العجز عن دفع دين؛

 
 حق المساواة أمام القانون؛

 
 حق عدم التمييز على أساس العرق، اللون، اإلثنية أو األصل االجتماعي، الجنس، الدين أو اللغة؛ و

 
 ية الفكر، الضمير واالعتقاد.حر 
 

 أمين المظالملغة عينة: 
 منصب أمين المظالم يجب أن يكون منصبا أساسيا مكلفا بحماية الحقوق الفردية والجماعية.

 
 يجب أن يكون هناك منصب محقق مظالم على مستوى الدولة في الدولة، منظم وفق القانون.

 
ب لرفع إجراءات قضائية إلى المحاكم المحلية لحماية الحقوق يجب أن يكون ألمين المظالم صالحية تقديم طل

 ولتعزيز تطبيق قراراتها.
 

يجب أن يحقق أمين المظالم في الشكاوى المتعلقة بفشل مسؤول، مستخدم أو وكالة حكومية في التقيد بالقانون، أو 
في ضرر غير عادل  في أداء أو إغفال تصرف ما من قبل مسؤول، موظف أو وكالة حكومية، والذي يتسبب

 للمشتكي.
 

 إذا ما طرحت الشكوى مسألة دستورية، فإنه على أمين المظالم تقديم القضية إلى المحكمة الدستورية.
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 لجان حقوق اإلنسانلغة عينة: 

يجب أن يتم تأسيس بموجب القانون لجنة لحقوق اإلنسان. يجب أن يكون للجنة صالحية مراقبة، التحقيق في، 
، البحث، التثقيف، كسب التأييد، تقديم النصيحة، التعليق على واقتراح تشريعات، والتقرير حول ا رفع الدعاوى

 لمسائل المتعلقة بترويج وحماية الحقوق المؤكدة في هذا الدستور والمعترف بها بموجب مبادئ القانون الدولي.
 

 ة قد تم تهديدها أو نفيها.كل فرد له الحق في التشكي إلى اللجنة، وادعاء أن حقا أو حرية أساسي
 

 للمساعدة في القيام بهذه الوظائف، داخل اللجنة يجب أن يتم تأسيس لجنة فرعية تعنى بحقوق اإلنسان. :خيار
 

 لجان حقوق اإلنسان الهجينةلغة عينة: 
 .يمكن ألمين المظالم تزويد المساعدة القانونية إلى األفراد المطالبين بانتهاكات للحقوق األساسية

 
يكون على أمين المظالم واجب التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالحاالت المزعومة أو الظاهرة النتهاكات الحقوق 
والحريات األساسية، إساءة استعمال السلطة، المعاملة غير العادلة، الخشنة، عديمة اإلحساس أو الفظة لفرد ما 

ركزية أو محلية(، جهور ظاهر، فساد أو تصرف )سواء كانت م من قبل مسؤول ما يعمل في أي جهاز للحكومة
من قبل مثل هذا المسؤول الذي يمكن أن ينظر إليه بشكل مالئم أنه غير قانوني، اضطهادي أو غير عادل في 

 مجتمع ديمقراطي.
 

يجب أن يكون ألمين المظالم صالحية مراقبة، التحقيق في، رفع القضايا، التفتيش، التثقيف، كسب التأييد، 
، التعليق على واقتراح التشريعات، والتقرير حول المسائل المتعلقة بتشجيع وحماية الحقوق المؤكدة بالدستور النصح

 المعترف بها بموجب مبادئ القانون الدولي.
 

 المحاكم الدستوريةلغة عينة: 
ستورية، يجب أن يكون لألفراد الحق في رفع ]طلب إقامة إجراءات قضائية[ ]إلى غرفة خاصة[ للمحكمة الد

 لحماية الحقوق المكفولة في الدستور.
 

 يجب أن يطلب من المحكمة الدستورية إصدار حكم على طلب فرد ما خالل ]عدد[ يوم.
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األحزاب السياسية، المجالس البلدية، مجالس المدينة، منظمات المجتمع المدني، والكيانات األخرى يمكنها أيضا 
 المحكمة الدستورية لحماية حقوق األفراد و/أو المجموعات.رفع ]طلب إقامة إجراءات قضائية[ إلى 

 
يمكن ألمين المظالم رفع ]طلب إقامة إجراءات قضائية[ مباشرة إلى المحكمة الدستورية نيابة عن األفراد 

 والمجموعات لحماية حقوقهم.
 

 حقوق األقلية
 

 الحماية العامة لألقليةلغة عينة: 
تساوية وفق هذا الدستور، بغض النظر عن الجنسية، اللغة، اإلثنية، العرق، جميع األفراد لهم حقوق وواجبات م

 اللون، االنتماء القبلي، الدين، الجنس، أو الرأي السياسي.
 

 جميع األشخاص يجب أن يكون لهم حقوق والتزامات متساوية.
 

 الحماية الخاصة لألقليةلغة عينة: 
 على أساس كونهم أقلية وطنية. أفراد األقليات الوطنية يجب عدم التمييز ضدهم

 
 يجب أن تضمن الدولة حماية األقليات ويجب أن تحتفظ بحقوق السكان ]األهليين/القبليين[ طبقا للقانون.

 
أعضاء األقليات الوطنية يجب أن يكون لهم حق تعزيز تراثهم الثقافي من خالل استعمال لغتهم  ولهجتهم وتعزيز 

 طبقا للقانون.مؤسساتهم وجمعياتهم الثقافية، 
 

جميع المواطنين/المقيمين المنتمين ألقليات وطنية أو دينية يجب أن يكون لهم حق الممارسة الكاملة والفعالة، 
]بشكل فردي، وكذلك جماعيا مع آخرين[، للحقوق المؤكدة بهذا الدستور والمعترف بها بموجب مبادئ القانون 

 قتصر على حق:. مثل هذه الحقوق تشمل، غير أنها ال تالدولي
 

 المحافظة على هوياتهم وخصوصياتهم المتميزة وتوريثها إلى أبنائهم؛
 

 ممارسة ونشر تقاليدهم وعاداتهم الثقافية؛
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 ممارسة ونشر تقاليدهم، عاداتهم وطقوسهم الروحية والدينية؛
 

بلغتهم وحق فهم وتفهيم استعمال لغاتهم ولهجاتهم وتوريثها إلى األجيال المستقبلية )شامال حق تعليم أوالدهم 
 اإلجراءات السياسية، القانونية واإلدارية، متى ما لزم األمر، بتزويد ترجمة(؛ و

 
الحفاظ على مؤسساتهم الخاصة )شامال المؤسسات الحاكمة، القضائية والتعليمية المحلية( إلى المدى المتماشي 

 مع هذا الدستور.
 

ألقلية الوطنية ال يمكن أن تحرض على التمييز ضد المواطنين ممارسة هذه الحقوق من قبل أعضاء مجموعات ا
 اآلخرين.

 
 الحقوق الدينيةلغة عينة: 

 جميع األفراد يجب أن يتمتعوا بحرية الدين والعبادة.
 

 وحرة في أداء شعائر العبادة وتنظيمها حسب ما تحدده هي.أماكن العبادة يجب أن تكون مستقلة عن الدولة وهي 
 

ساءلته من قبل أي سلطة حول معتقداته أو طقوسه الدينية باستثناء ألغراض إحصائية ويجب عدم ال أحد يمكن م
 إجباره على إظهار المعتقدات أو األفكار الدينية.

 
 الحقوق الثقافيةلغة عينة: 

 
جميع األفراد داخل الدولة يجب أن يكون لهم حق تعليم والحفاظ على لغتهم، لهجتم الخاصة وعلى العادات 

 لثقافية التي يختارونها.ا
 

 يكون لألقليات حق المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعهم طبقا لممارساتهم العرفية.
 

حرية األصالة الثقافية تشمل حرية األقليات في االنخراط في األصالة الفكرية، الفنية والعلمية، بحماية متساوية من 
 القانون. 
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 تحزبمتطلبات الحياد أو اللغة عينة: 

 بالمائة يجب أن يكون أفرادا ينتمون إلى األقليات الوطنية والدينية للدولة.]×[ 
 

مقعد في الجمعية الوطنية محجوز لكل أقلية وطنية أو دينية في الدولة. عدد المقاعد ]×[ يجب أن يكون هناك 
جوز لـ ]األقليات بأقل من أقلية سوف يعكس نسبة تمثليها في المجتمع بمعقد واحد على األقل محالمحجوزة لكل 

 واحد بالمائة من السكان الوطنيين[.
 

 يجب انتخاب ]الممثلين[ على أساس إقليمي.
 

 )خيار( حقوق النقض )الفيتو( للمجموعةلغة عينة: 
 لها حق متأصل لحماية مصالحها الوطنية.األقليات المكونة لـ ]الدولة[ 

 
 من خالل حقوق النقض للمجموعة.يجب حماية المصالح الوطنية على مستوى الدولة 

 
 يمكن أن تمارس حقوق النقض للمجموعة فيما يتعلق:

 حقوق كامل الشعب المكون لتكون ممثلة بشكل مالئم في الهيئات التشريعية، التنفيذية والقضائية؛
 

 هوية شعب مكون ما؛
 

 التعديالت الدستورية؛
 

 تنظيم جهات الهيئة العامة؛
 

 مكونة في عمليات اتخاذ القرار؛حقوق متساوية للشعوب ال
 

 التنظيم اإلقليمي؛
 

 تعليم المواطنين؛
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 استعمال اللغات والخطوط؛
 

 الشعارات واألعالم الوطنية؛
 

 اإلرث الروحي، السيما لتعزيز وتأكيد الهوية والعادات الدينية والثقافية؛
 

 حفظ وحدة أراضي الدولة؛
 

 األنظمة اإلعالمية العامة؛
 

 إذا ما تم المطالبة بها كذلك من قبل ]ثلثي[ ممثلي الحكومة في واحدة من الغرفتين. أي مسائل أخرى
 

 : الغرفة المزدوجة والغرفة الواحدة المعدلة1الخيار
يمكن استعمال الفيتو من قبل أغلبية بسيطة لممثلي أحد الشعوب المكونة في ]الغرفة الثانية[ أو عضو ما من 

 لي أحد الشعوب المكونة يجب أن يحدث الفيتو.من ممث]×[ الهيئة التنفيذية. 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية ما لممثلي أحد الشعوب المكونة األخرى أو عضو ما من الهيئة التنفيذية بأن الفيتو تم 
 استعماله بشكل غير مناسب، فإنه يمكنها استئنافه لدى ]الغرفة األولى[.

 
 متعلقة باستعمال الفيتو.يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ لحل النزاعات ال

 
يجب أن تتوسط ]الغرفة األولى[ بين ممثلي أو عضو الهيئة التنفيذية التي قامت أصال باستعمال الفيتو والممثلين 

 البرلمانيين أو أعضاء ]الهيئة التنفيذية[ المعارضين الستعمال الفيتو.
 

 ائها.يجب أن تصدر ]الغرفة األولى[ ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعض
 

يوما من يوم رفع األمر ]×[ يجب أن تقرر ]الغرفة األولى[ حول قرارها إلى ]الغرفة الثانية[ والهيئة التنفيذية خالل 
 إليها.

 



244 
 

قرار ]الغرفة األولى[ يجب أن يكون كتابيا ومقدما إلى ]الغرفة الثانية[ بعد تقريره إلى ]الغرفة الثانية[ والهيئة 
 التنفيذية.

 
 لى ]الغرفة الثانية[، ال يمكن أن يخضع القرار إلى الفيتو.عند إعادته إ

 
أعضاء ]الغرفة الثانية[ يجب أن يصوتوا حول قرار ]الغرفة األولى[، ما لم يتم استئناف القرار إلى المحكمة 

 الدستورية.
 

 انونا.من ]الغرفة الثانية[ فإن القرار يصبح ق]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 
 

 : الغرفة الواحدة )مستعمل من قبل الهيئة التشريعية والنزاعات المحالة إلى لجنة مؤقتة/دائمة(2الخيار
يمكن استعمال الفيتو من قبل أغلبية بسيطة لممثلي أحد الشعوب المكونة في الهيئة التشريعية أو من قبل عضو 

 يجب أن يستعملوا الفيتو. من ممثلي أحد الشعوب المكونة]×[ من الهيئة التنفيذية. 
 

إذا ما اعتقدت أغلبية ما لممثلي أحد الشعوب المكونة األخرى أو عضو ما من الهيئة التنفيذية بأن الفيتو تم 
 استعماله بشكل غير مناسب، فإنه يمكنها استئنافه لدى لجنة ]مؤقتة/دائمة[.

 
 ة باستعمال الفيتو.يجب أن تتوسط اللجنة ]المؤقتة/الدائمة[ لحل النزاعات المتعلق

 
يجب أن تتوسط اللجنة بين ممثلي أو عضو الهيئة التنفيذية التي قامت أصال باستعمال الفيتو والممثلين 

 البرلمانيين أو أعضاء ]الهيئة التنفيذية[ المعارضين الستعمال الفيتو.
 

 يجب أن تصدر اللجنة ]قرارها الملزم[ بإجماع جميع أعضائها.
 

يوما من يوم رفع األمر ]×[ خالل  [الهيئة التنفيذية][ والهيئة التشريعيةإلى ] [قرارها]حول نة اللجيجب أن تقرر 
 .إلى اللجنة

 
 والهيئة التنفيذية. الهيئة التشريعيةبعد تقريره إلى  الهيئة التشريعيةيجب أن يكون كتابيا ومقدما إلى اللجنة قرار 

 
 ن يخضع القرار إلى الفيتو.، ال يمكن أالهيئة التشريعيةعند إعادته إلى 
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 ، ما لم يتم استئناف القرار إلى المحكمة الدستورية.اللجنةيجب أن يصوتوا حول قرار  الهيئة التشريعيةأعضاء 

 
 فإن القرار يصبح قانونا. فرع الهيئة التشريعية من]×[ إذا لم يتم استئناف القرار، وتم اعتماده من قبل 

 
 ممثال من الهيئة التشريعية.]×[ يجب أن تتكون اللجنة من 

 
 من أعضاء الهيئة التشريعية.]×[ أعضاء اللجنة يجب تسميتهم من قبل الهيئة التنفيذية واعتمادهم من قبل 

 
 لفيتونظر المحكمة الدستورية في ا

يتو إذا ما حدد أحد الشعوب المكونة أو أعضاء الطرف التنفيذي لوساطة اللجنة بأن قرار اللجنة يخرق يخالف الف
خاصتها، ]أو أن استعمال الفيتو كان غير مناسب،[ فإنه يمكنها طلب رفع إجراءات قضائية إلى المحكمة 

 الدستورية لحماية الفيتو خاصتها.
 

 يجب أن تحدد المحكمة الدستورية، من خالل غرفة خاصة، ما إذا كان الفيتو قد تم استعماله بشكل مناسب.
 

 عضو.]×[ يجب أن تتشكل الغرفة الخاصة من 
 

 إجراءات تعيين الغرفة الخاصة يجب أن تنظم بموجب القانون.
 

 قرارات المحكمة الدستورية حول استعمال الفيتو يجب أن تكون ملزمة.
 

يبطل إذا ما حددت المحكمة الدستورية بأن القانون المتنازع بشأنه يخرق مصلحة وطنية حيوية، فإن القانون 
 مكن للمقترح إعادة تقديم القانون األصلي.ويجب إعادته إلى مقترحه. ال ي

 
إذا ما حددت المحكمة الدستورية بأنه ليس هناك مصلحة وطنية منتهكة، فإن القانون يعتبر متبنى/يمكن تبنيه 

 بأغلبية بسيطة.
 

 الحكم الذاتي المحلي واإلقليميلغة عينة: 
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هم الجغرافية. يمكن لحكومة الدولة مجموعة يجب أن ينشئوا مجموعات حكمهم الذاتي في مناطق]×[ أعضاء 
لمثل هذه الوظائف. التزامات المجموعات المحلية أموال تخويل بعض الوظائف تحت السلطان القضائي وتزويد 

 في الحكم الذاتي يجب تنظيمها بموجب القانون.
 

لية كما هو محدد بالقانون. على التنمية التعليمية والثقافية للمناطق ذات الكثافة السكانية العايجب أن تنص الدولة 
دارته من قبل الهيئة التشريعية كما هو محدد   بالقانون.سوف يتم ضمان التمويل بالدستور وا 

 
 حقوق المرأة

 
 اللغة المحايدة للجنسلغة عينة: 

رأي وفق القانون بدون تمييز من أي نوع، كالعرق، اللون، الجنس]النوع[، اللغة، الدين، الجميع المقيمين متساوون 
 السياسي أو خالفه، المنشأ الوطني أو االجتماعي، الملكية، المولد أو أي حالة أخرى.

 
 التمييز محظور على مثل هذه المميزات. الفرص المتساوية ممنوحة للجميع طبقا للقانون.

 
 اللغة الخاصة بالجنس في هذا الدستور يجب تطبيقها بالتساوي على الذكور واإلناث.

 
 وق والحريات األساسية العامة الحقلغة عينة: 

جميع األفراد يضمن لهم الحقوق والحريات األساسية المعددة في هذا الدستور وفي المعاهدات واالتفاقيات الدولية 
 التي تكون الدولة طرفا فيها.

 
لدولة طرفا الحقوق والحريات األساسية المضمونة في هذا الدستور وفي المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون ا

فيها يجب تأمينها لجميع األشخاص في الدولة دون تمييز على أي أساس كان مثل الجنس، العرق، اللون، اللغة، 
الدين، الرأي السياسي أو خالفه، المنشأ الوطني أو االجتماعي، االنضمام إلى أقلية وطنية ما، الملكية، المولد أو 

 أي حالة أخرى.
 

 اإلنسان طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها. يجب أن تحترم الدولة حقوق
 

المعاهدات واالتفاقيات الدولية المعتمدة من قبل الدولة تكون ملزمة للدولة ويجب أن تأخذ األولوية على القوانين، 
 ما لم تكن تلك القوانين تضمن حقوقا أكبر مدى من تلك في المعاهدات واالتفاقيات النافذة.
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يجب أن تضمن الدولة جميع حقوق اإلنسان طبقا لـ، أو أكبر من، الدرجة المضمونة لتلك الحقوق في المعاهدات 

 :698واالتفاقيات التالية
 

 حول جنسية المرأة المتزوجة؛[ 1957]اتفاقية 
 
 ؛[ 1989و 1966الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوالته االختيارية  1966]
 
 ميثاق حول الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية؛[ 1966]
 
 اتفاقية حول نبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛[ 1979]
 

 ]اتفاقيات أخرى[
 

 الحقوق المدنية والسياسية للمرأةلغة عينة: 
رادة فردية.  يجب أن يتمتع النساء بحرية متساوية وا 

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحرية التعبير.

 
 .الدولةيجب أن تتمتع النساء بحرية متساوية في تكوين جمعيات والسفر داخل وخارج 

 
 يجب أن تمنح النساء الكرامة الشخصية الكاملة والمتساوية مع الرجل.

 
 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في المواطنة.

 
 وية أمام المحاكم.يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في المحاكمة العادلة وحقوقا متسا

 
                                              

لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وبروتوكوالتها؛ االتفاقية  1951روبية اختيار أيضا تضمين االتفاقية األوروبية يمكن للدول األو  698
 للغات الدينية أو لغات األقليات. 1992حول منع التعذيب والمعاملة أو العقاب غير اإلنساني أو المنحط؛ والوثيقة األوروبية  1987األوروبية 
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 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق سياسية مساوية للرجل، شامال ودون حد:

 حق المشاركة والتمثيل الكامل في العملية السياسية؛
 

 الحق في صوت مساو؛ و
 
 أي منصب سياسي، تنفيذي، تشريعي، قضائي أو إداري.الحق في تقلد  
 

 الثقافية للنساء: الحقوق االقتصادية، االجتماعية و لغة عينة
 الحقوق االقتصادية

يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في ملكية، استعمال، نقل الملكية، وورث الممتلكات العقارية والشخصية. 
يجب أن يكون للنساء الحق في امتالك الملكية واألسهم في العقارات ألزواجهن المتوفين مع أي وريث قانوني 

 على قيد الحياة للمتوفى.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية إلبرام عقود والقيام بأعمال وتجارة.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق وفرص متساوية في العمل واالستخدام.
 

 .بالنسبة لالستقاللية في الشؤون االقتصاديةيجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية 
 

للرجل المؤهل بشكل مماثل لها والمستخدم في منصب مماثل يجب أن يكون للمرأة الحق في تلقي مكافأة متساوية 
 أو مشابه.

 
 يكون للمرأة الحق في إجازة مدفوعة األجر لألمهات العامالت خالل فترة معقولة قبل وبعد والدة الطفل.

 
 يجب أن يتمتع النساء بحقوق متساوية في التعليم، التدريس والتعلم.

 
 في منافع الرفاهية االجتماعية. يجب أن تتمتع النساء بحقوق متساوية
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 الحقوق االجتماعية

 يكون للنساء حق متساو في الزواج.
 

 يجب أن تتمتع المرأة بحقوق زوجية مساوية للرجل بما في ذلك ودون حد:
 

 حق حرية اختيار الزوج 
 

 حق الطالق بعد عملية قانونية صحيحة 
 

 حق حضانة األطفال 
 

 أوالدها تحت سن الرشد؛ و حق الموافقة على تزويج أي من 
 

 حق رفع دعوى قضائية ضد من يظلمها، بما في ذلك زوجها وأقاربها. 
 

 يجب أن تتمتع النساء بحق تقرير المصير االجتماعي واألخالقي.
 

 الحقوق الثقافية
 حق تدريس والحفاظ على لغتهن وعاداتهن الثقافية.يجب أن يكون للنساء 

 
 الحياة الثقافية لمجتمعهن طبقا لممارساتهن العرفية.يكون للنساء حق المشاركة في 

 
 : حماية خاصة في الشروط االنتخابيةلغة عينة

 
 بالمائة من كل قائمة حزب يجب أن تكون من المرشحات النساء.]×[ 
 

 مقعدا في الجمعية الوطنية للنساء.]×[ يجب أن يحجز عدد 
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 : لجنة مساواة الجنسينلغة عينة

 
 اواة الجنسين أن تشجع، تحمي وتعزز التنمية لمساواة الجنسين.يجب على لجنة مس

 
 صالحيات، وظائف وواجبات لجنة مساواة الجنسين يجب أن تحدد في التشريعات.

 
 الدفاع واألمن

 
 : دور القوات المسلحةلغة عينة

 يجب أن تتصرف القوات المسلحة طبقا لهذا الدستور والقانون.
 

ة حدود الدولة للتصرف على حدود دولة أخرى فقط بناء على قرار وموافقة مسبقة يمكن أن تعبر القوات المسلح
 من ]الهيئة التشريعية[.

 
 .العسكري لـ ]الدولة[تتحمل القوات المسلحة مسؤولية توفير الدفاع 

 
 : الدور المحلي للقوات المسلحةلغة عينة

متلكات المدنية إلى المدى الالزم الستكمال ألغراض الدفاع، يجب أن يكون للقوات المسلحة صالحية حماية الم
 مهمة الدفاع خاصتها؛ في هذه الظروف، يجب أن تتعاون القوات المسلحة مع السلطات المختصة.

 
لغرض الدفاع، يجب أن يكون للقوات المسلحة صالحية أداء وظائف مراقبة حركة المرور إلى المدى الالزم 

 .مهمتهاالستكمال 
 

ذا ما فشلت قوات الشرطة في فعل ذلك، يمكن للحكومة نشر القوات من أجل تجنب خطر وش يك لوجود الدولة، وا 
المسلحة لدعم الشرطة في حماية الممتلكات المدنية ومقاتلة التمرد المسلح المنظم. أي استخدام كهذا للقوات 

 ما طلبت اللجنة التشريعية ذلك.يجب إيقافه إذا المسلحة 
 

لقطاع األمني، مثال: الشرطة، القوات المسلحة، ...الخ[ يجب أن تكون تحت المراقبة جميع ]اذكر قائمة أعضاء ا
 المدنية، بما في ذلك جميع كامل التنظيم واإلشراف.
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 لقوات المسلحةالدور الدولي ل: لغة عينة

ة[ ذات الطابع القوات المسلحة للدولة يجب أن تكون مسؤولة، طبقا للقانون، عن استيفاء التعهدات الدولية لـ]الدول
 العسكري.

 
يجب أن تشارك القوات المسلحة في المهام اإلنسانية وحفظ السالم المتعهد بها من قبل منظمات دولية تشمل 

 ]الدولة[.
 

 : تنظيم القوات المسلحةلغة عينة
لبحرية[، القوات المسلحة للدولة يجب أن تتكون من ]الجيش/القوات البرية/الحرس الجمهوري[، ]البحرية/القوات ا

 و]القوات الجوية/قوات الدفاع الجوي/جنود البحرية/حرس السواحل/خدمات الحدود[.
 

 : متطلبات الخدمة للمواطنينلغة عينة
 : الخدمة اإللزامية1الخيار 

 كل مواطن قادر عليه واجب المشاركة في الدفاع عن الدولة.
 

خالقية[ الخدمة في القوات المسلحة مجبرون على المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أ
 أداء خدمة بديلة، حسبما ينص عليه القانون.

 
المواطنون الذين يعارضون ألسباب ضميرية ]أسباب دينية أو أخالقية[ الخدمة في القوات المسلحة ويؤدون خدمة 

 نص القانون على خالفه فيها. بديلة يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الدستورية، بعيدا عن الحاالت التي ي
 

 : الخدمة التطوعية2الخيار 
طرق التجنيد في ]القوات العسكرية/المسلحة[ يتم تحديدها بالقانون. يؤسس القانون أيضا أمور الترقية والحقوق 

 وااللتزامات للعمالة العسكرية.
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 : األهلية للخدمةلغة عينة

 ي ]الدولة[.حصريا من مواطنأن تتكون القوات المسلحة يجب 
 

 األعضاء الحاليون للقوات المسلحة يجب عدم انتخابهم أو تعيينهم في مناصب عامة.
 

 أعضاء القوات المسلحة يجب أن يحظر عليهم المشاركة في األحزاب السياسية أو المنظمات السياسية.
 

 حة.خيار: ال يطلب من النساء بموجب القانون أداء الخدمة في أي وحدة من القوات المسل
 

 خيار: يجب عدم استخدام المرأة ألي اعتبار كان في أي خدمة تتضمن استعمال السالح.
 

 خيار: األفراد المدانون بجرائم حرب يجب حرمانهم من المشاركة في القوات المسلحة.
 

 : القائد العاملغة عينة
 يجب أن يكون ]رئيس/رئيس الوزراء[ الدولة القائد العام للقوات المسلحة.

 
 ن للقائد العام صالحية تعيين وفصل عمالة القوات المسلحة.يكو 
 

 يكون للقائد العام صالحية إعالن الحرب بموافقة من ]الهيئة التشريعية[.
 

 يجب أن يتصرف القائد العام ]بموافقة/اعتماد[ ]رئيس الوزراء/الهيئة التشريعية[.
 

 العام[ حول مسائل األمن والدفاع الوطني.خيار: يجب أن يقدم مجلس األمن الوطني النصح إلى ]القائد 
 

 : حيادية القوات المسلحةلغة عينة
 يجب أن تراعي القوات المسلحة الحيادية تجاه األمور السياسية.

 
يجب أن تكون القوات المسلحة غير متحزبة بشكل صارم؛ يجب أن ال يستفيد أعضاؤها بسبب أسلحتهم، مراكزهم 

 األمور السياسية.أو وظائفهم من فرص التدخل في 
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 : إعادة إدماج المليشياتلغة عينة

يجب أن تنص الدولة على إعادة إدماج كاملة للمليشيات المستقلة والمجموعات المسلحة كما هو مبين في 
 القانون.

 
الرسمي للثورة[ يجب أن يكونوا مؤهلين بالمشاركة في القوات المسلحة. في ]االسم مواطنو الدولة الذين شاركوا 

 جراء وعملية العضوية في القوات المسلحة وفق هذا الحكم يجب مراقبتها بالقانون.إ
 

 الدين في الحكومة ردو 
 

 : دين الدولة الرسميلغة عينة
 ]الدين[ هو الدين الرسمي للدولة.

 تجاه دعوة اهلل.إنه يستوفي الواجب تحمي الدولة ]الدين[؛ إنه ينظم الناس لعمل الخير وتجنب السيئ؛ 
 

 ي الدولة جميع األديان وحرية العبادة مضمونة.تحم
 

ال أحد يجب أن يتابع أو يحرم من حقوقه على أساس الدين أو االعتقادات الدينية. الدولة هي الضامن لحرية 
 الممارسة الدينية.

 
 دين رسميال يوجد : لغة عينة

 ال يمكن اإلقرار بأي دين للدولة.
 

 الكنيسة والدولة ينبغي فصلهما.ال يمكن االعتراف بأي دين للدولة، و 
 

 جميع الموطنين يتمتعون بحرية الدين.
 

حرين الضمير الديني ال يمكن المساس بها. التمتع بالحقوق المدنية والفردية ال تعتمد على القناعة الدينية ألي 
 فرد.
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على أساس الدين وقه تحترم الدولة جميع األديان وحرية العبادة مضمونة. ال يمكن متابعة أي شخص أو نفي حق
 أو المعتقدات الدينية.

 الدولة هي الضامن لحرية الممارسة الدينية.
 

من قبل الدولة وتحت حماية كل دين معروف هو حر وأشكال التعبد خاصته يجب ممارستها دون أي إعاقة 
 القانون. ممارسة العبادة يجب ال تتعارض مع النظام العام أو تسيء إلى األخالق.

 
مواطنين متساوون أمام القانون، وسوف لن يكون هناك أي تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية، جميع ال

 االجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، الرأي أو الحالة االجتماعية.
 

 لغة عينة: الدين كمصدر للتشريع
 : الدين كمصدر واحد للتشريع1الخيار 

 يع. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.]الدين[ هو مصدر أساسي للتشر 
 

 : الدين كمصدر للقانون2الخيار 
 ]الدين[ هو مصدر التشريع لحكم ]الدولة[. ال يمكن إصدار قانون تخالف أحكامه أحكام ]الدين[.

 
 : المرجعية الدينية3الخيار 

 ن أساسا للتشريع.و مبادئ ]الدين[ سوف تك
 

 ريات الدينية: حماية الحلغة عينة
 حماية الحرية الدينية والتعبير الديني

كل مواطن مخول بحرية التفكير، الضمير، والدين. حرية ممارسة دين أحدهم ومعتقداته ال يمكن أن تكون 
بتشكيل تجمعاتهم لعبادة اهلل بطريقة متماشية مع قناعاتهم، شريطة يجب أن يكون المواطنون مخولين مشروطة. 

ألخالق الجيدة أو النظام العام يجب تعليمه أو فعله. تكون الدولة الضامن لحرية الممارسة أن الشيء يمس ا
 الدينية.

 
 حظر التمييز ضد األديان
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جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وسوف لن يكون هناك تمييز في الحياة السياسية، االقتصادية، 
الرأي، أو الحالة االجتماعية. التمتع بالحقوق المدنية االجتماعية أو الثقافية على حساب الجنس، الدين، 

 واالجتماعية ال يعتمد على المعتقدات الدينية للفرد.
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 القانونية العرفيةالنظم 

 
 : هرمية القوانينلغة عينة

 القانون العرفي باطل إذا ما تعارض مع القوانين األخرى
ا الدستور أو قانون تشريعي يكون باطال إلى مدى مثل ذأي قانون، شامال القانون العرفي، والذي يتعارض مع ه

 هذا التعارض.
 

هذا الدستور أو أي قانون هذه القوانين والممارسات مع القوانين والممارسات العرفية صحيحة طالما لم تتعارض 
 تشريعي.

 
 القانون العرفي باطل إذا ما ناقض حقوق اإلنسان

 ساسية للفرد باطلة.األعراف والممارسات التي تخرق الحقوق األ
 

 : االعتراف بأنواع خاصة من القواعد العرفيةلغة عينة
 االعتراف بحقوق األرض التقليدية

يجب أن يتم امتالك األرض طبقا لنظام حيازة األرض العرفي. جميع المواطنين المالكين لألرض وفق حيازة 
 .عرفية يمكنهم طلب شهادات ملكية بالطريقة المنصوص عليها قانونا

 
 االعتراف بقانون األسرة العرفي

 القوانين المعترفة بعقود الزواج المبرمة وفق أي تقاليد، أو نظام قانون ديني، شخصي أو أسري مسموح بها.
 

 : االعتراف العام بالممارسات التقليدية والعرفيةلغة عينة
 االعتراف العام بالقانون العرفي

معينة[ شكل الحياة، العادات، التقاليد، أشكال التنظيم االجتماعي ]وآلية تعترف الدولة، تحترم وتشجع ]المجموعة ال
 حل النزاعات[ ]للمجموعة المعينة[.

 
الضمانات الدستورية وقوانين الدولة يجب عدم فهمها بأنها تلغي أو تنتقص من الحقوق والحريات التي تتمتع بها 

 ]المجتمعات[.
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 القانون العرفي كمصدر لقانون الدولة

 صادر التشريع يجب أن تشمل العادات، التقاليد والممارسات العرفية لـ ]الشعب/المجتمعات[.م
 

 : تجسيد السلطات التقليدية في الهيئة التنفيذيةلغة عينة
 : االعتراف بالسلطات/الزعامات التقليدية1الخيار

فية وهي مسؤولة عن تطبيق مؤسسة ]مجلس الشيوخ/بيت الزعماء[ مضمونة بهذا طبقا للقانون والمعاملة العر 
 القوانين العرفية والتشاور مع الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية حول األمور ذات الصلة.

 
 : االعتراف بالسلطات والمؤسسات التقليدية2الخيار

 ]حالة/دور[ مؤسسات ]السلطة العرفية[ ]معترف بها/مضمونة[ طبقا للقوانين العرفية خضوعا للدستور.
 

 : القانون والنظام القضائي العرفينةلغة عي
 المحاكم العرفية

 الدستور.]حسبما هو مبين[ في [ /معترف بهاالمحاكم ]العرفية/التقليدية[ يجب أن تكون ]منظمة
 

يمكن أن تمارس المحاكم ]العرفية/التقليدية[ السلطان القضائي على القضايا المدنية المرتبطة بالقانون العرفي، 
 والنزاعات الزوجية، ....الخ. ملكية األراضي،

 
 القوانين العرفية المطبقة على محاكم الدولة

بها وتعزيزها من قبل ]جميع[ المحاكم باستثناء في الحاالت التي يجب االعتراف القوانين ]العرفية/التقليدية[ 
 تتعارض فيها هذه القوانين مع الدستور، القوانين التشريعية، أو المصلحة العامة.

 
 رد الطبيعيةالموا

 
 : الملكية الوطنيةلغة عينة

 دولة ]الدولة[ يجب أن تمتلك جميع الموارد الطبيعية، ليتم استعمالها لمنفعة كامل شعب جميع ]مقاطعات[ ]الدولة[.
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 : الملكية اإلقليميةلغة عينة

ب أن يكون ]اإلقليم[ مسؤوال الموارد والثروات الطبيعية في كل ]إقليم[ يجب اعتبارها ملكا عاما لذلك ]اإلقليم[. يج
 عن الحماية واالستغالل الجيد لمثل هذه الموارد والثروات الطبيعية لفائدة االقتصاد الوطني.

 
 : الملكية المشاطرةلغة عينة

ملكية الموارد الطبيعية يمكن أن يكون لحكومة إقليمية، حكومية مركزية، أو في أشكال أخرى. حيازة، استغالل 
دارة الموارد الطبيعية هي حرة الممارسة من قبل المالكين لها، شريطة أن ال تسبب مثل هذه الممارسة ضررا بيئيا  وا 

 ال يمكن معالجته أو تخرق حقوق المصالح الشرعية ألشخاص آخرين أو للدولة.
 

 لغة عينة: تخصيص العائد
نون المؤسس من قبل ]الدولة[ التخصيص العادل العوائد الناجمة عن الموارد الطبيعية يجب أن يتم طبقا للقا

 ]الجمعية[.
 

 : الصالحية والمسؤوليةلغة عينة
 صالحية التنظيم وتزويد اإلشراف

يجب أن يكون للدولة صالحية تنظيم وتزويد اإلشراف على جميع الموارد الطبيعية، بما في ذلك االستكشاف، 
 اإلنتاج والتوزيع للموارد الطبيعية.

 
 تراخيص واتفاقات مشاطرة اإلنتاجصالحية منح االمتيازات، ال

الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن يكون لها صالحية منح االمتيازات، التراخيص واالتفاقات 
 .لـ ]الدولة[المصاحبة لإلنتاج والتوزيع للثروات الطبيعية 

 
 صالحية تنظيم اإلنتاج

شرف على سير إنتاج الموارد الطبيعية بما في ذلك الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن ت
 االستخراج، التكرير والنقل لهذه الموارد.

 
 صالحية فرض الضريبة

الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن يكون لها صالحية فرض ضريبة على الموارد الطبيعية، بما 
 في ذلك على إنتاج وتوزيع الموارد الطبيعية.
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 الستكشافصالحية ا

 الحكومة ]الحكومات[ ]الوطنية، اإلقليمية[ يجب أن تحكم جميع األحكام المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية.
 

 اإلجراءات االستثنائية
 

 : تعريف حالة طوارئلغة عينة
 : تعريف صريح1الخيار 

يان مسلح عام، فوضى، بحرب، اجتياح، عصكانت حياة األمة مهددة إعالن حالة طوارئ يمكن فقط عمله إذا ]
 [؛ ويكون اإلعالن ضروريا السترداد األمن والنظام.طوارئ عامة أخرىكارثة طبيعية، أو 

 
 : السماح للحكومة بالتعريف2الخيار

في حالة أحداث تبدو بحد ذاتها، عن  وهناك خطرا وشيكا ينجم عنه تهديد خطير للنظام العام أعندما يبدو أن 
عامة أو كارثة طبيعية، فإن ]الرئيس/رئيس الحكومة/أغلبية صفة نكبة ، أن لها طريق طبيعتها أو خطورتها

 األعضاء في الجمعية[ لـ]الدولة[ يمكنه)م( إعالن حالة طوارئ.
 

 : صالحية اإلعالنلغة عينة
 : يمكن للهيئة التنفيذية إعالن1الخيار

 يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الحكومة[ إعالن حالة طوارئ.
 

 للهيئة التشريعية إعالن:: يمكن 2الخيار
 من أعضاء ]الجمعية[.]×[ حالة طوارئ ما يمكن إعالنها بتصويت مؤيد من قبل 

 
ذا لم يكن باإلمكان دعوة ]الجمعية[ لالنعقاد خالل حالة الطوارئ، فإن ]الرئيس[، باقتراح من ]مجلس الوزراء[، إ

ادها من قبل ]الجمعية[ في أول اجتماع لها. إذا لم يكون له حق إصدار قرارات لها قوة القانون، والتي ينبغي اعتم
يتم اعتماد القرارات من قبل ]الجمعية[ خالل أول اجتماع لها بعد إصدار القرارات، فإنه يجب أن تتوقف عن كونها 

 لها قوة القانون فورا بعد التصويت.
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 : االشتراطاتلغة عينة

 ال تعديالت دستورية
 ر خالل حالة طوارئ ما.ال يمكن عمل أي مراجعة للدستو 

 
 ال تعديالت دستورية تتعلق بالحقوق األساسية

في حالة طوارئ ما أو حرب، فإن حقوق اإلنسان والحريات كما هي معرفة في الدستور وفي القوانين األخرى 
 تخضع للحد فقط بموجب القانون.

 
، والدين، وكذلك الحق في عدم الضميرالحياة، حرية التفكير، مثل هذا القانون ال يمكن أن يؤثر على الحق في 

 التعرض للتعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية.
 

 ال تحل الحكومة
 ال يمكن حل ]الجمعية[ خالل حالة طوارئ ما.

 
 : المدةلغة عينة

، والتي في جزء واحد من أو في كامل البالدحالة طوارئ ما يمكن لـ ]الرئيس/رئيس الوزراء/مجلس الوزراء[ تقرير 
 يوما./×[ 31/61/91تدوم طالما استمر الخطر، غير أنه ليس أبعد من ]

 
يوم لكل تمديد، وذلك لفترة زمنية ال /×[ 31بموافقة ]الجمعية[، بواقع ]يمكن عمله فقط تمديد أجل حالة الطوارئ 

 يوما./×[ 91تتعدى ]
 

 التاريخ المحدد: لغة عينة
 [ أو بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أيهما يأتي أوال.يجب أن يسري هذا الدستور في ]التاريخ

 
 

 : تصويت الهيئة التشريعيةلغة عينة
 األصوات إلجمالي عدد األعضاء في ]الجمعية[.×[ ]ثلثي/ثالثة أرباع/بأغلبية يتم تبني هذا الدستور 

 
 يسري هذا الدستور في يوم إعالنه من قبل ]الجمعية[.
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 بي: االستفتاء الشعلغة عينة

يجب أن يصبح هذا الدستور ساريا في اليوم الموالي إلعالن نتائج االستفتاء، شريطة أن يكون االستفتاء لصالح 
الدستور أكثر من ]نصف/ثلثي[ األصوات. ومع ذلك، فإن نتائج االستفتاء تسري فقط إذا ما صوت على األقل 

 ]نصف[ عدد الناخبين في االستفتاء.
 

 الت: اقتراح التعديلغة عينة
 : تصويت الهيئة التشريعية1الخيار

أعضاء ×[ قل من ]خمس/ربع/ثلث/نصف/ثلثي/أمبادرة مراجعة هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل ليس 
 ]الجمعية[.

 
 : اقتراح الهيئة التنفيذية2الخيار

 اقتراح ما لتعديل أي حكم في هذا الدستور يمكن تقديمه من قبل ]الرئيس/رئيس الحكومة[.
 

 : الجمعية التأسيسية3رالخيا
من ]×[ مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل ]مجموعة مختارة/جمعية تأسيسية[، مكونة من 

 المخولين بالتصويت.
 

 : االستفتاء الشعبي4الخيار
 مقترحات تعديل هذا الدستور يمكن تقديمها من قبل الشعب من خالل استفتاء شعبي.

 
 ديالت: صياغة التعلغة عينة

 : إنشاء لجنة خاصة1خيار
تكون من أعضاء ]الحكومة، الجمعية، تمن أجل تطبيق المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور، يجب إنشاء لجنة 

 المحكمة العليا[، بموجب مرسوم ]رئاسي[، ويجب ن تعد اللجنة مسودة التعديالت.
 

 : تقديم التعديالت إلى الهيئة التشريعية2خيار
 يوما من افتتاح النقاش./×[ 31/61/91الت يجب تقديمها إلى ]اللجنة[ قبل ]مسودة التعدي
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 : اعتماد التعديالتلغة عينة

 : موافقة الهيئة التشريعية الوطنية1خيار
 يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ ]الجمعية[.

 
 وعة باعتماد الهيئة التنفيذية.: موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متب2خيار

اعتماد الهيئة بعد  .يجب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[
 يجب أن يقوم ]الرئيس/رئيس الوزراء[ بتظهير التعديل قبل سريانه. ،التشريعية

 
 : موافقة الهيئة التشريعية متبوعة باستفتاء شعبي3خيار

جب اعتماد التعديالت الدستورية بموافقة أغلبية ]ثلثي/ثالثة أخماس[ أعضاء ]الجمعية[. حالما يتم تمريرها من ي
قبل ]الجمعية[، يجب طرحها إلى التصديق عن طريق االستفتاء، والذي يجب إجراؤه طبقا لقانون االستفتاء لـ 

 ]الدولة[.
 

 : استفتاء شعبي4خيار
بعد موافقة ]ثلثي[ المخولين بالتصويت في استفتاء شعبي. لتكون نتائج االستفتاء يجب أن يتم تصديق التعديل 

 نافذة يجب أن يشارك في االستفتاء ]نصف[ الناخبين المسجلين على األقل.
 

 : اعتماد الهيئة التشريعية للدولة5خيار
الواليات/األقاليم[ أو باتفاقيات يجب التصديق على التعديل من قبل الهيئات التشريعية لـ ]ثلثي/ثالثة أخماس[ من ]

 لـ ]الثلثين/ثالثة األخماس[.
 

 : موافقة الهيئة التشريعية الوطنية متبوعة بحوار عام واستفتاء شعبي6خيار
لى استفتاء.  تعديل مقترح ما، بعد تبنيه من قبل ]الجمعية[، يجب تقديمه إلى حوار عام وا 

 
 : االشتراطاتلغة عينة

 رئ أو الحربال تعديالت خالل الطوا
 ال يمكن تعديل هذا الدستور خالل ]حالة طوارئ[.

 
 ال تعديالت تتعلق بالدين
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 التعديالت المتعلقة بالتمسك بمبادئ دين الدولة ال يمكن السماح بها.
 

 ال إضعاف للحقوق األساسية
 التعديالت المتعلقة بالحقوق األساسية للشعب يسمح بها فقط من أجل جعلها أكثر فعالية.

 
  تغيير في طبيعة الدولةال

 أي تعديل دستوري ال يمكنه خرق طبيعة الدولة وال وحدة التراب الوطني.
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 (PILPG) اتحول مجموعة القانون الدولي العام والسياس

 
هي منظمة غير ربحية والت تعمل كشركة قانون للمصلحة ( PILPGإن مجموعة القانون الدولي العام والسياسة )

ود مساعدة قانونية مجانية إلى الدول، الحكومات والمجموعات المفاوضة وتطبيق اتفاقيات العامة عالمية تز 
السالم، وصياغة دساتير مع بعد الصراع، ومالحقة مجرمي الحرب. لتسهيل استعمال هذه المساعدة القانونية، 

 أيضا مشورة وتدريب الصياغة حول األمور المتعلقة بحل الصراع. PILPGتزود 
 

 :PIPLGلممارسة األولية لمجموعة مجاالت ا
x مفاوضات السالم 
x صياغة دستور ما بعد الصراع 
x مالحقة جرائم الحرب 
x تخطيط السياسة 
x الديمقراطية والحوكمة 
x دبلوماسية المياه 

 
على خدمات تطوعية ألكثر من  PILPGلتزويد المشورة القانونية خبرة صياغة السياسة للمصلحة العامة، تعتمد 

تعتمد من إدارة الدولة للواليات المتحدة ووزارات خارجية.  انونيا سابقا ومسؤول خدمة خارجية سابقستين مستشارا ق
PILPG  أيضا على المساعدة للمصلحة العامة من شركات قانون دولية كبرى بما في ذلك بايكر اند ماككنزي؛

دي ند واردويل؛ دوبوفواز اند بليمبتون؛ كليري، غوتليب، ستين اند هاملتون؛ كوفينغتون اند بورلينغ؛ ديفيس، بولك ا
ال أي بايبر/نيو بيريمتر؛ جونز داي ميبلبنك، تويد، هادلي اند ماككلوي؛ أوريك، هيرينغتون اند سوتليف؛ شيرمان 
اند ستيرلينغ؛ سكادن، آربس، ساليت، ميغر اند فلوم؛ سوليفان اند كرومويل؛ وايت اند كايس؛ وويلمرهايل. سنويا، 

مليون دوالر أمريكي مستحقة عن الخدمات القانونية الدولية  15قادرة على تزويد أكثر من  PILPGتكون 
 للمصلحة العامة.

 
أعضاء داخل البالد لتسهيل تزويد المساعدة القانونية؛ يعمل أعضاؤها غالبا في  PILPGبشكل متكرر، ترسل 

طن، مع مكاتب إضافية في نيويورك في مدينة واشن PILPGوفود زبائنها خالل مفاوضات السالم. إن مقر 
أيضا مكاتب في جورجيا، العراق، كينيا، كوسوفو، نيبال، الصومال، جنوب السودان،  PILPGشغلت وأمستردام. 

 سريالنكا، تانزانيا وأوغندا، وتحتفظ بعقود في ما يقارب اثنتي عشرة مدينة أساسية حول العالم.
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، حيث عملت تحت 1996، وانتقلت إلى واشنطن، في سنة 1995في لندن في عام  PIPLGلقد تم تأسيس 
، منحت األمم المتحدة الصفة الرسمية 1999رعاية مؤسسة كارنيجي للسلم العالمي لمدة سنتين اثنتين. في يوليو 

 .PIPLGلمنظمة غير حكومية إلى مجموعة 
 

لجائزة نوبل ألجل  PILPGبترشيح  PILPG، قام ستة زبائن المصلحة العامة لمجموعة 2115في يناير 
"المساهمة المعتبرة في ترويج السالم عبر العالم عن طريق تزويد مساعدة قانونية حاسمة للمصلحة العامة إلى 

 .الدول والكيانات األخرى المعنية بمفاوضات السالم وفي جلب مجري الحرب إلى العدالة"
 


