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ف�صول حتتوي على معلومات مقت�ضبة حول املجال�س
الأع�ضاء مبا يف ذلك البيانات التي تخ�ص الإط��ار
الإقليمي والعاملي الوا�سع الذي تعمل �ضمنه الأنظمة
الوطنية  .وي�سلط الف�صل الأول ال�ضوء على ال�سياق
العاملي الذي يعترب عام ًال مهم ًا ي�ؤثر ب�شكل م�ستمر
على جمريات التطورات ال�سيا�سية واالجتماعية التي
حت��دث يف كافة �أرج��اء العامل مبا يف ذل��ك �أفريقيا
والعامل العربي  .ويحتوي الف�صل الثاين على نبذه
تعريفية باملجال�س الأع�ضاء يف �إطار البيئة الإقليمية
العربية الأفريقية بوجه خا�ص والبيئة العاملية الأو�سع
بوجه عام .
وم ��ن امل���ؤم��ل �أن ي���س��اه��م ه ��ذا ال�ف���ص��ل يف تذكري
امل�ستخدمني بحقيقة مفادها �أن هناك دائم ًا فوارق
طبيعية معينة ب�ين ال ��دول الأع �� �ض��اء ميكن دائ�م� ًا
االع �ت�راف ب�ه��ا واال� �س �ت �ف��ادة منها ب�شكل عقالين
وح�صيف على اعتبار �أنها متثل نقاط ق��وة تعك�س
جمال وتنوع هذه الدول.
ويركز الف�صل الثالث على قوام املجال�س الأع�ضاء
من خالل تقدمي عر�ض منا�سب عن تركيبة املجال�س
الأع�ضاء و�شروط الع�ضوية والطرق املتبعة التي مت
اختيارها يف �إن�شاء هذه الهياكل الت�شريعية .ويتناول
الف�صالن الرابع واخلام�س من هذا الدليل الق�ضايا
ال�ت��ي تعك�س على الأرج���ح اخل�صائ�ص وال�سمات
الرئي�سية للمجال�س الأع�ضاء والتي تتعلق باملجاالت
الوظيفية املتنوعة لهذه املجال�س �إ�ضافة �إىل عملية
�صنع القرار ور�سم ال�سيا�سات التي تعد �ضمن �صميم
عملها .و�أخري ًا يتناول الف�صل ال�ساد�س من هذا الدليل
مالحظات ختامية مع الرتكيز على الفوائد التي ميكن
�أن يجنيها الربملانيون يف الدول الأع�ضاء من خالل
�إطالعهم على هذا الدليل .

مقدمة -:

تعد رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة
يف �أفريقيا والعامل العربي (�آ�سيكا) منظمة فريدة
من نوعها حيث �أنها ت�ضم يف ع�ضويتها جمموعتني
من ال��دول العربية والأفريقية املتجاورة جغرافي ًا
والتي تت�سم بوجود تنوع كبري فيها  .وين�ص النظام
الأ��س��ا��س��ي للرابطة على � �ض��رورة ال �ت��زام املجال�س
الأع�ضاء بالتعاون والعمل �سوي ًا يف �سبيل تعزيز نظام
الثنائية الربملانية والقيم الدميقراطية على اعتبار �أن
ذلك ي�ساهم ب�شكل كبري يف حتقيق امل�صالح امل�شرتكة
للدول الأع�ضاء وكذا الأهداف التي ت�سعى �إىل حتقيقها .
وبنا ًء عليه ف�إن الو�صول �إىل م�ستوى رفيع من التعاون
وال�شراكة الدائمة على النحو الذي تطمح �إليه هذه
الدول يتطلب قدر ًا كبري ًا من التقارب والتفاهم �إىل
جانب تقوية عرى الأخوة واجلوار بهدف احلفاظ على
وحدة ال�شعوب التي تقطن هذه املنطقة من العامل .
ويهدف هذا الدليل �إىل الإ�سهام يف تعزيز م�ستوى وعي
الربملانيني يف املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة بهدف
حتقيق قدر �أكرب من التفاهم املتبادل والقبول بالآخر
على نحو يتجاوز الفوارق اللغوية والثقافية والدينية
بني الدول الأع�ضاء .ويف �سبيل حتقيق هذه الغاية فقد
مت ت�صميم هذا الدليل بطريقة تعمل على �إثراء وتعميق
معرفة م�ستخدميه فيما يتعلق باملجال�س الأع�ضاء ،
ورمبا يت�ضح ذلك جلي ًا لدى �إطالع امل�ستخدمني على
املعلومات التي يت�ضمنها كل ف�صل من ف�صول هذا
الدليل وخ�صو�ص ًا تلك املعلومات والبيانات املتعلقة
باملجال�س الأع�ضاء والتي مت �سردها بطريقة تت�سم
بالرتابط املنطقي والرتكيز على ال�سمات الرئي�سية
لهذه املجال�س وخ�صو�ص ًا تلك ال�سمات املتعلقة بالبيئات
الوطنية التي تعمل فيها  .ويت�ألف هذا الدليل من �ستة
4

�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
الدول الأع�ضاء يف الرابطة �إىل تبني الآليات امل�ؤ�س�سية
التي تتعلق ب�إن�شاء الغرف الربملانية العليا  ،وعليه فرمبا
تكون هناك حاجة لفهم املربر املنطقي الذي جعلنا نركز
اهتمامنا على تلك املربرات والدوافع  .عالوة على ذلك
ف�إن تقدمي و�صف جمرد لتلك امل�ؤ�س�سات قد ال يكون مفيد ًا
يف ظل عدم وجود �شرح كاف ومف�صل مل�س�ألة اخليارات
املتعلقة بت�صميم بنى وهياكل املجال�س الأع�ضاء .
وبنا ًء عليه ف�إنه من املنا�سب تقدمي �شروح وتو�ضيحات
كافية للأ�سباب وامل�بررات التي جعلت ال��دول الأع�ضاء
تتبنى منط ًا معينا من �أمناط الأطر القائمة يف املجال�س
اخلا�صة بها  .وعليه ف ��إن ال�سادة ال�ق��راء قد يقومون
بت�صفح اجلزء الذي يحتوي على املربر املنطقي امل�شار
�إليه من خالل التعرف على الأ�ساليب �أو ال�صيغ املحددة
املتبعة يف كل دولة من الدول املمثلة يف الرابطة من خالل
غرفها الت�شريعية الثانية .
كما انه البد من االعرتاف بان مثل هذا الإ�سهاب مل يكن
بالقدر املطلوب من التف�صيل وذلك ب�سبب االفتقار �إىل
احل�صول على امل�صادر الر�سمية مثل حما�ضر �صياغة
الد�ساتري �أو هيئات الت�صديق  ,التي تكون متوفرة يف
البلدان املعنية فقط  ,وعليه ف�إننا نعتذر عن �أي ق�صور
بهذا اخل�صو�ص  .و�أخ�ي�ر ًا ولي�س ب��آخ��ر ف��ان الف�صل
الأخريوبخالف العادة ال يقود القراء �إىل فكرة نهائية
حم��ددة يفرت�ض �أن تنبثق ع��ن النقا�شات ال ��واردة يف
الف�صول ال�سابقة .
وعو�ضا عن ذلك فقد مت ت�صميمه ليلخ�ص الفوائد التي
ميكن �أن يجنيها القراء بعد �إطالعهم على ف�صول هذا
الدليل .
ولذا ف�إن الهدف الأ�سا�سي لهذا الدليل يتمثل يف عر�ض
البيانات واملعلومات الأ�سا�سية ب�شكل �أك�ثر تف�صي ًال
على نحو رمبا يكون من �ش�أنه حتقيق هدفني �أ�سا�سني
ومرتابطني فيما يخ�ص تزويد القراء باملعارف العملية
التي تلبي احتياجاتهم فيما يتعلق باملجال�س الأع�ضاء
وجماالتها الوظيفية و�إجراءات عملها �أما الهدف الثاين
فيتمثل يف �إذك��اء رغبة �أولئك الربملانيني يف املجال�س
الأع �� �ض��اء ال��ذي��ن ي�سعون �إىل تعميق معرفتهم بهذه
املجال�س من خالل جهودهم الذاتية .

كيفية ا�ستخدام الدليل -:
من املعلوم بداهة �أن الدليل يختلف ع��ادة عن الكتب
العادية التي يتم ت�أليفها لتحقيق �أغرا�ض �أكادميية معينة
وعليه ف ��إن ه��ذا الدليل يهدف �إىل تلبية االحتياجات
العملية للربملانيني يف جمال�س ال ��دول الأع �� �ض��اء يف
الرابطة من حيث تزويدهم مبعلومات �أ�سا�سية �شاملة
ووافيه على نحو ميكنهم من فهم وتقدير خ�صو�صيات
الدول الأع�ضاء وكذا اكت�شاف الفر�ص احلقيقيه للتعاون
بني البنى امل�ؤ�س�سية للرابطة  .ويف �سبيل حتقيق هذه
الغاية  ،فقد مت اقرتاح جملة من املوجهات والتي ي�ؤمل
�أن متكن م�ستخدمي الدليل من اال�ستفادة الق�صوى من
املعلومات ال��واردة فيه  .ووفق ًا لذلك ف�إنه ينبغي على
م�ستخدمي الدليل �أن ي�ضعوا يف ح�سبانهم حقيقة مفادها
�أن الدليل لي�س منهج ًا تقني ًا �شام ًال  ،كما �أن الإ�شارة
ب�شكل متكرر �إىل الد�ساتري �أو الأنظمة الأ�سا�سية اخلا�صة
بالدول الأع�ضاء ينبغي �أال جتعل ال�سادة القراء يفرت�ضون
ب�أن هذا الدليل ميثل �أطروحة قانونية .وقد وجدنا انه
المنا�ص من الإ�شارة �إىل هذه امل�صادر على اعتبار �أنها
حتدد �أ�صل ومن�ش�أ الربملانات واملكانة التي حتظى بها
حالي ًا .
وعليه ف�إنه من املنا�سب بل من املحبذ �أن يتم اكت�شاف
املعلومات الواردة يف الدليل واال�ستفادة منها بحرية تامة
بعيد ًا عن القيود الفنية �أي ًا كان �شكلها �أو نوعها .
ومن املهم على حد �سواء بان نذكر بان هذا الدليل ال
يهدف �إىل �إيجاد مقارنة بني املجال�س الأع�ضاء  ,ذلك
الن لكل جمل�س خ�صو�صياته وبيئته وتاريخه الوطني
الذي مت �إن�شائه فيه وعليه فانه لي�س هناك �أي �أ�سا�س يتم
مبوجبه عمل �أي �شكل من �أ�شكال املقارنة .ولذلك فانه
من املهم الإ�شارة �إىل �أن التطرق لأي جمل�س �أو لطريقة
�أدائ��ه ال يعني بال�ضرورة التف�ضيل بني هذه املجال�س �أو
مقارنة بع�ضها ببع�ض .وبعيدا عن ذلك فانه يق�صد من
مثل هذه الإ�شارات �إما تو�ضيح نقاط معينة �أو الإ�شارة
�إىل بع�ض التطورات امل�ؤ�س�سية .
وق��د يتعني على ال�سادة امل�ستخدمني لهذا الدليل �أن
ي��ول��وا اهتماما �أك�ثر بال�شروح والتو�ضيحات املو�سعة
ب�شكل ن�سبي فيما يتعلق بالأ�سباب و املربرات التي دفعت
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النظام الفيدرايل �أو �شبه الفيدرايل  ,وقد �سمحت بع�ض
هذه ال��دول للواليات �أو الأقاليم بتبني د�ساتري خا�صة
بها ( كل والية لها د�ستور خا�ص بها) �شريطة �أن تكون
هذه الد�ساتري خا�ضعة ل�سيادة الد�ساتري الوطنية  .فعلى
�سبيل املثال متتلك الواليات الفيدرالية يف �أثيوبيا د�ساتري
خا�صة بها � ,أما يف جنوب �أفريقيا فقد اختار �إقليم كيب
الغربي �أن يكون له د�ستوره اخلا�ص به .
وبالتايل فان هناك حاجة لطلب امل�شورة من مثل هذه
الأدوات واللوائح الد�ستورية متى ما كان ذلك ممكنا
ومالئما من اجل اخذ �صورة كاملة عن الأنظمة التي
تعمل مبوجبها الدول الأع�ضاء .
ويف حاالت �أخرى جتيز الد�ساتري للغرف العليا ب�أن تتبنى
�أدوات تنظيميه معينة بالقدر ال�لازم لتنظيم مهامها
ووفقا لذلك فان للمجال�س الأع�ضاء لوائحها الداخلية
اخلا�صة بها وذلك كما هو عليه احلال يف الغرف الأوىل .
لكن للأ�سف ال�شديد  ,فانه مل يكن ممكنا احل�صول
على ن�سخ ر�سمية لهذه الأدوات با�ستثناء بع�ض امل�صادر
التي ح�صلنا عليها من االنرتنت  ,وبالتايل فانه ب�إمكان
الأع�ضاء الربملانيني الكرام اال�ستعانة باللوائح الداخلية
للمجال�س متى م��ا دع��ت احل��اج��ة �إىل ذل��ك م��ن اجل
احل�صول على تفا�صيل �أكرث .
واىل جانب الد�ساتري ف��ان هناك م�صادر ثانوية مثل
الكتب و�سجالت املحا�ضر واملقاالت ال�صحفية وغريها
من امل�صادر التي ميكن �أن تزود القارئ بتفا�صيل �أكرث
عن املجال�س  .وعلى القارئ �أن يكون حذر ًا عند الرجوع
�إىل امل�صادر الثانوية  ،كما ينبغي عليه �أوال وقبل كل �شيء
�أن ي�أخذ بعني االعتبار �أن الأكادمييني يكتبون من منظور
خا�ص ي�ستند على �أحكامهم ال�شخ�صية اخلا�صة بهم .
وبالن�سبة للربملانيني الذين هم بحاجة لفهم الكثري عن
املجال�س الأع�ضاء لأغرا�ض عملية ف�إن هذه الأعمال
تزودهم ببع�ض املعلومات الثانوية فقط .
ويف هذا الإطار فقد مت ت�ضمني قائمة باملراجع املختارة يف
نهاية هذا الدليل بهدف م�ساعدة القراء على ا�ستخدامه .

وم��ن اج��ل حتقيق ذل��ك الهدف ف��ان اجل��زء التايل من
الدليل يزود القراء مبوجهات عامة عن كيفية البحث عن
تفا�صيل �أكرث .
يف البحث عن التفا�صيل
مدخل :
يتم �إن�شاء الغرف العليا وفقا للد�ساتري التي يتم مبوجبها
حتديد املجاالت الوظيفية لهذه الغرف �شانها يف ذلك
�شان بقية الأجهزة احلكومية الأخ��رى  ,وبالتايل ف�إنه
ينبغي ال��رج��وع �إىل د�ساتري ال��دول الأع�ضاء من اجل
احل�صول على تفا�صيل �أكرث بهذا اخل�صو�ص .
وي�ح�ت��وي اجل ��زء الأخ�ي�ر م��ن ه��ذا ال��دل�ي��ل على ملحق
يت�ضمن قائمة ب�أ�سماء الد�ساتري التي ميكن الرجوع �إليها
 ,كما مت اقتبا�س بع�ض الأحكام من الد�ساتري الوطنية
بطريقة متكن م�ستخدمي هذا الدليل من الرجوع �إليها
دون احلاجة �إىل الرجوع �إىل الد�ساتري ذاتها .وقد متت
طريقة االقتبا�س على نحو يالئم ال�سادة الربملانيني
واحتياجاتهم العملية بحيث ي�سهل عليهم البحث عن
الن�صو�ص الد�ستورية والرجوع �إليها كلما دعت احلاجة
�إىل ذلك .
وكقاعدة عامة  ،فان امل�ؤ�س�سات التي يتم منحها تفوي�ضا
معينا مبوجب الد�ستور ال ميكن �إلغائها �أو تقلي�صها
تع�سفيا با�ستخدام و�سائل غري د�ستورية .
وبالتايل ف�إنه يفرت�ض – من بني �أمور �أخرى � -أال تتدخل
احلكومات يف �أن�شطة الغرف العليا  ،و�إال ف�إن الأنظمة
الد�ستورية �سوف تفقد ا�ستقالليتها ب�سبب التدخالت
ال�سيا�سية غري الالزمة .
وي�ج��وز تعديل الد�ساتري �أو �إ�صالحها كلي ًا �أو �إج��راء
�إ�صالحات هامة عليها متى ما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك,
ولكن ذلك ي�ستلزم اللجوء �إىل �إجراءات معينة يحددها
الد�ستور لهذا الغر�ض .
وعليه ف��ان��ه ب��الإم�ك��ان احل�صول على تفا�صيل كثرية
حول املجاالت الوظيفية املختلفة للمجال�س الأع�ضاء يف
الرابطة من خالل الإطالع على د�ساتري هذه البلدان مبا
يف ذلك التعديالت التي يتم �إجرا�ؤها على بع�ض الأحكام
من خالل عملية تعديل الد�ساتري .
ومن املعروف �أن بع�ض الدول الأع�ضاء يف الرابطة تتبنى
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الدميقراطية باعتبارها متثل احد القيم الكونية جلميع
الأمم وال�شعوب  .ومن اجلدير باملالحظة �أن الأمم املتحدة
كانت قد �أقرت تدويل وعوملة القيم واملبادئ الدميقراطية
�أثناء تويل الدكتور  /بطر�س بطر�س غايل من�صب �أمني
عام الأمم املتحدة حيث ينتمي الدكتور  /بطر�س غايل
�إىل �أفريقيا والعامل العربي  .وقد نبه الدكتور  /غايل
يف تقريره التاريخي الذي قدمه �إىل اجلمعية العمومية
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة املجتمع ال ��دويل �إىل �أن االخ�ت�لاف��ات
وال�ف��وارق العقائدية والثقافية مل تعد ع��ذر ًا �أو مربر ًا
لعدم قيام الدول واحلكومات بتعزيز ودعم الدميقراطية
كقيمة عاملية وكونية  .كما �أو�ضح الأم�ين العام للأمم
املتحدة �آن��ذاك ب�أن الالعبني الإقليمني والدوليني رمبا
يعملون على دع��م وم�ساندة جهود ال��دول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة لكنه ال ينبغي عليهم �أن يت�صرفوا كبديل
للدول املعنية لأنه لي�س ب�إمكانهم القيام بذلك  .وقد و�صف
غايل يف ذات التقرير طموحات وتطلعات منظمة الأمم
املتحدة على النحو التايل� "-:إن منظمة الأمم املتحدة
وفق ًا لتعريفها و�أهدافها تعترب منظمة عاملية حمايدة .
ومبا �أن تبني النظام الدميقراطي ميثل قوة جديدة يف
�سياق ال�شئون العاملية �إىل جانب وجوب �إمكانية ا�ستيعاب
الدميقراطية من قبل جميع الثقافات  ،ف�إنه ال يحق
للأمم املتحدة �أن تقدم منوذج ًا دميقراطي ًا �أو �أن تقوم
بتعزيز الدميقراطية يف حالة حمددة  ،لأن ذلك ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل نتائج عك�سية ت�ضر بامل�شاريع الدميقراطية
التي يجب �أن تنبثق عن املجتمع نف�سه �إذا �أريد لها �أن
تنمو وترتعرع " .
ويبدو �أن تقرير الأمم املتحدة ي�شدد على حاجة الدول
الأع�ضاء �إىل مواكبة التطورات اخلا�صة بالنظام العاملي
اجلديد  .وم��ن ناحية �أخ��رى فقد ك��ان ل�ل�أمم املتحدة
موقف ًا وا�ضح ًا فيما يتعلق بقيام الدول املختلفة باحلفاظ
على خ�صو�صياتها الثقافية من خالل تبني قيم عاملية
تتنا�سب مع ظروفها املحلية .

الف�صل الأول
التوجه العاملي ودور الرابطة
( 1ــ  ) 1متهيد:
يهدف هذا الف�صل �إىل �إعطاء خلفية موجزة عن املوا�ضيع
والق�ضايا التي �سيتم تناولها يف الف�صول التالية � .إن التوجهات
والتطورات احلالية التي �أدت �إىل تدويل الدميقراطية
وامل�شاريع املرتبطة بها متثل انطالقة هامة وف�ق� ًا ملا
ي�شري �إليه هذا الدليل  .ع�لاو ًة على ذلك ي�شري الدليل
�إىل االهتمام اجلديد الذي �أبدته دول منطقتي �أفريقيا
والعامل العربي وخ�صو�ص ًا دول �شمال �أفريقيا الناطقة
بالعربية ودول ال�صحراء الأفريقية جتاه عملية االنخراط
اجلماعي يف الق�ضايا املتعلقة بتبني الدميقراطية واحلكم
الر�شيد .
وقد متت الإ�شارة �إىل التوجهات والتطورات الإقليمية
والعاملية يف هذا ال�سياق من خالل ت�سليط ال�ضوء على
الأهمية احلالية للق�ضايا املتعلقة بالثنائية الربملانية
واجل��وان��ب الأخ ��رى ال�ت��ي تخ�ص عملية تبني امل�ب��ادئ
الدميقراطية  .وي�شري هذا الف�صل �أي�ضا �إىل �أن امل�سئولية
الرئي�سية للرابطة املتمثلة يف تعزيز نظام الثنائية
الربملانية وااله�ت�م��ام��ات املرتبطة بها ال ت��زال �ضمن
ال�صالحيات وامل�سئوليات املناطة باملجال�س الأع�ضاء .
كما �أن هذا الف�صل ي�سلط ال�ضوء على م�سئولية الرابطة
يف تعزيز نظام الثنائية الربملانية كما تعرفه الآليات
امل�ؤ�س�سية اخلا�صة بالرابطة .
( 1ـ )2التوجه العاملي -:
من الوا�ضح �أن هناك نظام عاملي نا�شئ يتمو�ضع اليوم يف
ال�ساحة العاملية حيث يبدو �أن هذا النظام ي�سعى لإدخال
امل�شاريع الدميقراطية يف خمتلف البلدان ب�صرف النظر
عن اخللفيات الدينية والثقافية واللغوية وال�ساللية
ال�سائدة فيها .
وعندما �شهد العامل �إعالن حقوق الإن�سان الذي ت�ضمنه
الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان الذي مت تبنيه بعد �أن
و�ضعت احلرب العاملية الثانية �أوزاره��ا  ،ظهرت فكرة
جديدة يف عامل ما بعد احلرب الباردة متثلت يف عوملة
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( 1ــ  )3الرابطة و�أهميتها الإقليمية -:

الف�صل الثاين

ت�شجيع ودعم وتعزيز نظام الثنائية الربملانية يف منطقتي
�أفريقيا والعامل العربي  .وقد ن�ش�أت الرابطة يف حلظة
تاريخية حظي فيها نظام الثنائية الربملانية باهتمام
عاملي وا�سع وخ�صو�صا يف �أفريقيا والعامل العربي  .ومن
اجلدير مالحظته �أن التوجه الإقليمي يف هاتني املنطقتني
املتجاورتني يتميز ب�سمات وخ�صائ�ص فريدة وحمددة
فيما يتعلق بتبني الفكرة العاملية املتعلقة بنظام الثنائية
الربملانية واملبادئ الدميقراطية والتكيف معها على نحو
يتالءم مع الواقع املحلي اخلا�ص بدول املنطقتني .ويف
الواقع ف�إن ن�سبة الأ�صالة واالنفتاح الفكري اللذين تتمتع
بهما الدول الأع�ضاء تتجلى من خالل الآليات والو�سائل
التي تبنتها الرابطة فيما يتعلق بدعم وحتديد م�سميات
املجال�س املن�ضوية يف ع�ضويتها  .وبنا ًء عليه ف�إنه يبدو
�أن الدول الأع�ضاء قد �سجلت جناح ًا كبري ًا فيما يتعلق
باحلفاظ على دميومة م�ؤ�س�ساتها املحلية العريقة من
ناحية  ،واال�ستفادة من التوجه العاملي اخلا�ص بتحديث
امل�ؤ�س�سات احلكومية من خ�لال الرقابة الذاتية على
العملية الدميقراطية القائمة فيها من ناحية �أخرى .
وفيما يتعلق بال�سياق العربي الأفريقي ف�إن عملية تبنى
ال��دمي�ق��راط�ي��ة تتجلى م��ن خ�لال ال �ق��رارات احلكيمة
وال�صائبة ال�ت��ي ت�ق��وم ال �ق �ي��ادات الوطنية باتخاذها
�ضمن جهود �أخرى بهدف ت�أ�سي�س غرف ت�شريعية عليا
ذات �صالحيات كبرية ووا�سعة حيث ت�سعى تلك الغرف
�إىل خدمة �شعوبها باعتبارها متثل حار�س ًا �أمين ًا للقيم
الدميقراطية الأ�صيلة  ،ناهيك عن كونها تعد نربا�س ًا
لأوط��ان �ه��ا فيما يخ�ص ال�ت��زام�ه��ا مب��واك�ب��ة ال�ت�ط��ورات
وال �ت �ح��والت العاملية وال�ع�م��ل على حتقيق الطموحات
والتطلعات الوطنية  .وقد جاءت رابطة جمال�س ال�شيوخ
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي
كتج�سيد وا�ضح لاللتزام مبواكبة التحوالت املت�سارعة يف
�أفريقيا والعامل العربي .

( 2ــ  )1متهيد -:
ي�سلط هذا الف�صل ال�ضوء على بع�ض الق�ضايا الهامة
املتعلقة باملجال�س املن�ضوية يف ع�ضوية الرابطة على
اعتبار �أن التوزيع الإقليمي للع�ضوية يعد مبثابة تقدير
واع�تراف مب�ستوى التقارب الثقايف والتاريخي بني
ال��دول الأع�ضاء يف الرابطة  .ع�لاوة على ذلك ف�إن
�أهمية ع�ضوية هذه املجال�س من عدمها يتم النظر
�إليها من خالل الثقل ال��ذي تتمتع به تلك املجال�س
مقارنة بالغرف الأوىل لربملانات الدول الأع�ضاء .
كما �أنه ينظر �إىل امل�سميات التي تطلق على املجال�س
الأع�ضاء من خ�لال املعاين وال��دالالت التي تنطوي
عليها تلك امل�سميات �ضمن ال�سياق الوطني اخلا�ص
بتلك املجال�س .

تعترب �آ�سيكا منظمة �إقليمية هامة تعمل ب�شكل خا�ص على املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة

( 2ــ  ) 2املجال�س الأع�ضاء -:

تت�ألف الرابطة من الغرف الربملانية العليا للدول
العربية والأفريقية التي لعبت دور ًا كبري ًا يف ت�أ�سي�س
الرابطة � ،إال �أن ع�ضوية الرابطة ال تزال حم�صورة
يف الغرف الربملانية العليا التي ح�صلت على الع�ضوية
الر�سمية للرابطة وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي � .إ�ضافة �إىل
ذلك ف�إنه ال ميكن �إغفال حقيقة مفادها �أن الرابطة
ت�أ�س�ست وفق ًا لالتفاقية التي ن�صت على �أن ت�شمل
ع�ضوية الرابطة �أربعة وع�شرين جمل�س ًا من جمال�س
ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل
العربي حيث مت التو�صل �إىل تلك االتفاقية �أثناء
االجتماع ال��ذي انعقد يف الرباط مبملكة املغرب يف
الفرتة  6ــ  7يونيو 2002م  .وبنا ًء عليه ف�إنه ما من
�شك ب�أن ع�ضوية الرابطة قد تو�سعت منذ انعقاد ذلك
االجتماع حيث ان�ضمت عدة غرف برملانية عليا �إىل
الرابطة وذلك تقدير ًا منها للأهداف التي ت�أ�س�ست
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�صفتني �أو ت�سميتني حمددتني وهما جمال�س ال�شيوخ
وجمال�س ال�شورى  .ويبدوا �أن امل�سمى الأول ( جمال�س
ال�شيوخ) قد ن�ش�أ �ضمن الدميقراطيات الغربية بينما
يبدو �أن امل�سمى الآخر ( جمال�س ال�شورى ) مرتبط
تاريخي ًا بالتقاليد ال�سيا�سية الإ�سالمية ال�سائدة يف
العامل العربي .
وم ��ن ال�ل�اف��ت ل�لان �ت �ب��اه �أن ك�ل�ا امل���س�م�ي�ين ق��د مت
ا�ستخدامهما على م��ا يبدو يف �أغ��را���ض ال ترتبط
بال�ضرورة بالتقاليد الإ�سالمية �أو الغربية  .وبنا ًء
على ذل��ك  ،ف�إنه من املحبذ �أال يتم القيام بت�أويل
هذه امل�سميات والتي مت اختيارها لتعريف املجال�س
الأع�ضاء يف الرابطة وفق ًا للأ�صول التاريخية املفرت�ضة
لها  .وهناك بع�ض املجال�س الأع�ضاء التي ت�ستخدم
م�سميات و�صفات خا�صة بها  ،فعلى �سبيل املثال
تطلق اجلزائر على الغرفة الربملانية العليا اخلا�صة
بها م�سمى " جمل�س الأمة " بينما تطلق املغرب على
الغرفة ذاتها م�سمى " جمل�س امل�ست�شارين "  ،وعليه
ف�إن هناك حاجة لفهم هذه امل�سميات وغريها والتي
تتبع منط ًا معين ًا مع الإ�شارة �إىل ال��دالالت واملعاين
التي تت�ضمنها هذه امل�سميات التي ت�ستخدم من قبل
الدول املعنية  .وبتعبري �آخر ف�إنه ال ينبغي الرتكيز على
معاين هذه امل�سميات دون الإ�شارة �إىل اال�ستخدام
امل�ألوف واملتعارف عليه لهذه امل�صطلحات يف ال�سياق
املحلي .
وعلى �أي��ة ح��ال ميكن القول �أن االختالف احلا�صل
يف م�سميات املجال�س الأع�ضاء مبا يف ذلك املعاين
وال��دالالت امل�صاحبة لها يوحي ب��أن الرابطة لديها
فر�صة كبرية ونادرة تتمثل يف كيفية اال�ستفادة ب�شكل
فاعل من التنوع احلا�صل يف ال��دول الأع�ضاء على
اعتبار �أن��ه ميثل �سمة ب��ارزة لتلك ال��دول وم�صدر ًا
جلمالها على امل�ستوى البني �إقليمي .

الرابطة من �أجلها ناهيك عن الأهمية املتزايدة التي
حتظى بها هذه املنظمة الت�شريعية .
ويف الواقع ف�إن ع�ضوية الرابطة تقت�صر على الغرف
الربملانية العليا يف ال��دول العربية والأفريقية التي
عقدت العزم على العمل �سوي ًا باجتاه تعزيز وتطوير
نظام الثنائية الربملانية .

(  ) 3-2التوزيع الإقليمي لع�ضوية الرابطة -:

ل�ق��د ��ش��ارك��ت �أرب �ع��ة وع���ش��ري��ن غ��رف��ة م��ن ال�غ��رف
ال�برمل��ان�ي��ة العليا يف �أف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي يف
االجتماع التاريخي الذي انعقد يف الرباط باملغرب
يف الفرتة  6ــ7يونيو 2002م ,ت�ضمنت  13دولة �أفريقية
و11دول��ة عربية وميكن ت�صنيف ال��دول الأع�ضاء يف
الرابطة �إىل فئتني حيث حتتوي الفئة الأوىل على
ال��دول الناطقة باللغة العربية والواقعة يف منطقة
ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا ويف ال��واق��ع ف��إن
املجال�س الأع�ضاء التي متثل دول �شمال �أفريقيا ميكن
�أن يطلق عليها م�سمى املجال�س العربية الأفريقية
املن�ضوية يف ع�ضوية الرابطة  .ويف هذا الإطار ميكن
القول �أن املجال�س الأع�ضاء التي تنتمي �إىل دول �شمال
�أفريقيا متثل قا�سم ًا جغرافي ًا وثقافي ًا م�شرتك ًا بني كل
من �أفريقيا ودول جنوب ال�صحراء الأفريقية والدول
العربية الواقعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط .وعليه ف�إنه
لي�س من قبيل املبالغة �إذا اعتربنا وفق ًا لهذا املنظور
�أن الرابطة متثل ج�سر ًا م�ؤ�س�سي ًا جديد ًا بني �أفريقيا
والعامل العربي  .وكما �سيت�ضح من خالل الف�صل الرابع
ال��ذي يتناول املجاالت الوظيفية املختلفة للمجال�س
الأع�ضاء  ،ف�إن القوا�سم امل�شرتكة بني كال املنطقتني
�سوف متثل على ما يبدو فر�صة واعدة جد ًا فيما يتعلق
باحلفاظ على وحدة �شعوب الدول الأع�ضاء ومتا�سكها
نظر ًا لل�ضرورات التي متليها املوجة الطاغية لظاهرة
العوملة .

(  2ــ  )4م�سميات املجال�س الأع�ضاء -:

�إن معظم املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة ت�شرتك يف
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اجلزائر  ،وبوروندي و جمهورية الكونغو الدميقراطية
و �أثيوبيا ولي�سوثو وليربيا وموريتانيا وناميبيا ونيجرييا
وجنوب �أفريقيا وزميبابوي  ،وهذا العدد يتما�شى مع
املمار�سات العاملية املتبعة يف حتديد �أع�ضاء الغرف
العليا .
ولكن هناك �ست دول من الدول الأع�ضاء التي يزيد
عدد �أع�ضاء غرفها الربملانية العليا عن ن�صف عدد
�أع�ضاء الغرف الربملانية الأوىل  ،وت�شمل تلك الدول
الكونغو كين�شا�سا وال�ك��ام�يرون وغينيا اال�ستوائية
واجل��اب��ون والأردن وع�م��ان  .ويف احلقيقة ال ت��زال
�سلطنة عمان متثل حالة ا�ستثنائية يف هذا اخل�صو�ص
حيث �أن عدد �أع�ضاء غرفتها الربملانية العليا ال يقل
عن عدد �أع�ضاء الغرفة الربملانية الأوىل �سوى بع�ضو
واحد  .وعلى �أية حال فعلى الرغم من �أنه ينبغي على
امل��رء �أال يت�سرع يف الو�صول �إىل ا�ستنتاجات معينة
يف هذا الإط��ار �إال �أنه يبدو من الوا�ضح ب�أن الغرف
الربملانية العليا قد ح��ازت على ر�ضا وثقة خمتلف
احلكومات حتى يف تلك الدول التي مل تقم بعد ب�إن�شاء
هذا النوع من الغرف الت�شريعية .
وعلى الرغم من ذلك  ،ف�إننا بحاجة �إىل �أن ننظر
بواقعية �إىل القيم التاريخية العميقة التي ما زالت
ت�ستحق االح �ت�رام  ،وك��ذل��ك ال �ت �ح��والت اجل��ذري��ة
للأحداث التي تعر�ضت لها معظم بلدان املنطقة يف
ال�سنوات الأخرية ومبعنى �أخر ف�إن الد�ساتري تخلو من
مثل هذه الآليات املقيدة  ،لكن عندما يتعلق الأمر
مبمار�سة ه��ذه القيم ف ��إن ذل��ك يتطلب ب��ذل جهود
حثيثة وواقعية جلعل القيم وامل�ب��ادئ "املعرتف بها
قانونيا" جزء ًا من الواقع الفعلي للبلدان املعنية .
ونظر ًا لأن فكرة الغرف الثانية حظيت بقبول وا�سع
يف معظم الدول تقريب ًا  ،حتى يف تلك البلدان التي ال

الف�صل الثالث

تركيبة املجال�س الأع�ضاء

( )1-3متهيد -:
لقد ج��رت ال �ع��ادة يف ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول �أن ي�شكل
الأ�شخا�ص الذين يتمتعون ب�سمعة ح�سنة وخربة كبرية
ومهارات قيادية عالية ع�ضوية الغرف الربملانية العليا .
�إن تركيبة املجال�س الأع���ض��اء يف ال��راب�ط��ة تبدو
جتلي ًا وا�ضح ًا للأهداف واملقا�صد التي يتوقع من تلك
املجال�س �أن تقوم بتحقيقها يف �إطار ال�سياق الوطني
اخلا�ص بها .
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن كل �أ�سلوب من �أ�ساليب اختيار
الربملانيني يلعب دور ًا كبري ًا يف حتديد �صالحياتهم
ومدى ا�ستقاللهم يف ممار�سة تلك ال�صالحيات .
وبنا ًء عليه ف�إنه ينبغي علينا �أن نويل املمار�سات املتبعة
يف عملية اختيار الربملانيني يف املجال�س الأع�ضاء يف
الرابطة اهتماما خا�ص ًا وذل��ك كي يتم ا�ستيعابها
ب�شكل كاف.

()2-3قوام ع�ضوية الرابطة -:

جرت العادة على امل�ستوى العاملي ب�أن يتم تقلي�ص عدد
�أع�ضاء الغرفة الربملانية العليا �إىل ما يقارب الن�صف
من عدد �أع�ضاء الغرفة الأوىل �إال �أن الو�ضع يف مملكة
البحرين فيما يتعلق بقوام ع�ضوية جمل�س ال�شورى
ي�ستدعي االهتمام .
ولكن فيما يخ�ص بحثنا هذا  ،فقد يتطلب منا الأمر
�أن منعن النظر يف الإجراءات املتبعة عادة فيما يتعلق
بتحديد عدد الربملانيني العاملني يف املجال�س الأع�ضاء
يف الرابطة  .ويف الواقع فقد يكون عدد �أع�ضاء الغرف
العليا للمجال�س الأع�ضاء يف الرابطة �أقل من ن�صف
عدد �أع�ضاء الغرف الأوىل وذلك كما هو حا�صل يف
�إح��دى ع�شر دول��ة من ال��دول الأع�ضاء والتي ت�شمل
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يوجد فيها غرف �أوىل �أحيانا  ،ف�إن املجال�س الأع�ضاء الأخرى .1وتتبنى هذه الدول �آليات خمتلفة عند اختيار
يف الرابطة تبدو الأوفر حظ ًا للعب هذا الدور التاريخي الأع�ضاء الربملانيني  .فعلى �سبيل املثال يتم انتخاب

باعتبارها حار�سا �أمينا للقيم الدميقراطية والنهو�ض
ببلدانها م��ن خ�لال تبني احل�ك��م الر�شيد و�سيادة
القانون.

( )3-3اختيار الربملانيني -:

�إن تركيبة املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة تبدو جتلي ًا
وا��ض�ح� ًا ل�ل�أه��داف واملقا�صد ال�ت��ي يتوقع م��ن تلك
املجال�س �أن تقوم بتحقيقها يف �إطار ال�سياق الوطني
اخلا�ص بها .
وهناك عدد ال ب�أ�س به من املجال�س الأع�ضاء التي
تقوم باختيار �أع�ضاءها من خالل الأ�ساليب والآليات
االنتخابية التي اعتمدتها هذه املجال�س م�ؤخر ًا .
وعلى الرغم من �أن العملية االنتخابية التي يتم من
خاللها اختيار الربملانيني يف املجال�س الأع�ضاء تبدو
وك�أنها املمار�سة ال�سائدة �إال �أنها تتم وفق ًا لآليات
عملية خمتلفة ومتعددة .ويف الواقع ف�إن عملية اختيار
الربملانيني يف العديد من الدول الأع�ضاء يف الرابطة
تتم م��ن خ�لال �أ�ساليب التعيني امل��ذك��ورة �آن�ف� ًا لكن
غالبية الدول الأع�ضاء تقوم باختيار �أع�ضاء برملاناتها
وفق ًا ملعايري الكفاءة والأهلية التي تن�ص عليها د�ساتري
تلك الدول .
وعليه ف ��إن ه��ذا الف�صل يركز على ال��دول العربية
والأفريقية التي تتبنى الأ�ساليب ال�شائعة واملتبعة يف
عملية اختيار �أع�ضاء جمال�سها وذلك بغية ا�ستيعاب
وفهم هذه امل�س�ألة ب�شكل كاف .
ومتتلك �أثيوبيا واململكة العربية ال�سعودية واجلزائر
واملغرب ونيجريا وجمهورية الكوجنو الدميقراطية
واجلابون وجنوب �أفريقيا غرفا برملانية ثانية تعترب
الأكرب -من حيث قوام الع�ضوية فيها مقارنة باملجال�س
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جميع الأع�ضاء الربملانيني بطريقة غري مبا�شرة يف
كل من املجل�س الفيدرايل الأثيوبي وجمل�سي ال�شيوخ
يف اجلابون وجمهورية الكوجنو الدميقراطية وجمل�س
امل�ست�شارين يف مملكة املغرب �.أم��ا بالن�سبة لأثيوبيا
فان االنتخابات غري املبا�شرة يتم �إجرا�ؤها من قبل
جمال�س الواليات الت�سعة � ,أما يف جمهورية الكوجنو
الدميقراطية فان مثل هذه االنتخابات تتم عن طريق
جمال�س الأقاليم .
و�سنتناول يف البداية جمل�س �شورى مملكة البحرين
الذي ميثل الغرفة الربملانية العليا التي تعمل جنب ًا �إىل
جنب مع الغرفة النيابية الأوىل  ,ويت�ألف هذا املجل�س
من �أربعني ع�ضو ًا يتم تعيينهم من خالل مر�سوم ملكي
ي�صدره امللك .
�إ�ضافة �إىل ذلك ف��إن عملية تعيني الأع�ضاء تخ�ضع
ل�شروط معينة من�صو�ص عليها يف د�ستور البالد ،
وت�شمل ه��ذه ال�شروط �إىل جانب �أم��ور �أخ��رى قدرة
الأع�ضاء على ممار�سة احلقوق املدنية وال�سيا�سية
ب�شكل كامل �إىل جانب �ضرورة متتعهم ب�سمعة ح�سنة
وخربة عالية و�أن يكون قد �سبق لهم تقدمي خدمات
جلية لبلدهم .
ومبعنى �آخر ف�إن اختيار املر�شحني لع�ضوية املجل�س
تتم وفق ًا ملعايري الكفاءة واجلدارة رغم �أن امللك يعترب
 1يعترب املجل�س الفيدرايل الأثيوبي هو الأكرب من بني املجال�س من ناحية
قوام الع�ضوية حيث يت�ألف من  153ع�ضوا يتم انتخابهم بطريقة غري
مبا�شرة ,يليه جمل�س �شورى اململكة العربية ال�سعودية حيث يت�ألف من 151
ع�ضوا  ,يف حني يت�ألف جمل�س الأمة يف جمهورية اجلزائر من  144ع�ضوا ,
جمل�س امل�ست�شارين يف مملكة املغرب (  120ع�ضوا )  ,جمل�س ال�شيوخ يف نيجرييا (
 109ع�ضوا )  ,جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية ( 108ع�ضو )  ,جمل�س
ال�شيوخ يف اجلابون (  102ع�ضو )  ,املجل�س الوطني للأقاليم يف جمهورية
جنوب �أفريقيا (  90ع�ضوا )
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�صاحب القول الف�صل يف تعيني �أع�ضاء املجل�س .
�أما جمل�س �شورى دولة قطر فيت�ألف من خم�سة و�أربعني
ع�ضو ًا يتم تعيني خم�سة ع�شر منهم من قبل �أمري البالد
وذلك من �ضمن الوزراء �إىل جانب �شخ�صيات �أخرى
�شريطة �أن تتوفر لديهم القدرة على حتمل امل�سئوليات
وامل�ه��ام املنوطة بهم  .ويتم انتخاب بقية الأع�ضاء
البالغ عددهم ثالثني ع�ضو ًا بطريقة مبا�شرة من قبل
ال�شعب.
ومما يجدر مالحظته �أن غالبية �أع�ضاء املجل�س يتم
اختيارهم عن طريق االنتخاب املبا�شر .
�أم��ا ما يتعلق مبعايري الكفاءة والأهلية التي ينبغي
توافرها يف الأع�ضاء فت�شمل العديد من االهتمامات
والتطلعات �إىل جانب �ضرورة �أن يكون الع�ضو قطري
اجلن�سية و�أن يجيد اللغة العربية كتابة ونطق ًا و�أن
ال يقل �سنه عن ثالثني عام ًا �أثناء تر�شحه لع�ضوية
املجل�س � ،أما فوارق اجلن�س �أو النوع االجتماعي ف�إنها
ال تعد عائق ًا لعملية الرت�شح لع�ضوية املجل�س  ،وال يحق
لأي �شخ�ص الرت�شح �إذا كان لدية �سجل جنائي �سابق
�أو ثبتت �إدانته من قبل حمكمة �شرعية خمت�صة بجنحة
تنطوي على ممار�سات غري �أخالقية مت�س قيم ال�شرف
والنزاهة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
ويف اململكة العربية ال�سعودية مت �إن�شاء جمل�س ال�شورى
مبوجب الد�ستور 2حيث يت�ألف من مائة وخم�سني ع�ضو ًا
�إ�ضافة �إىل رئي�س املجل�س يتم تعيينهم من قبل امللك من
3
�ضمن الباحثني والعلماء واخلرباء وذوي االخت�صا�ص
� ،إال �أن ال�شيء الذي يلفت االنتباه ب�صورة �أكرث يف هذا
ال�سياق هو �صدور مر�سوم ملكي يف  11يناير  2013م
ين�ص على �أال تقل ن�سبة متثيل املر�أة يف جمل�س ال�شورى
 2املادة  68من د�ستور اململكة العربية ال�سعودية
 3املادة  3من قانون جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية

عن  %20من �إجمايل عدد الأع�ضاء البالغ مائة وواحد
وخم�سني ع�ضوا � .أما �شروط الأهلية لع�ضوية املجل�س
فت�شمل ب�أن يكون الع�ضو �سعودي اجلن�سية لي�س من
حيث الأ�صل والن�سب فح�سب و�إمن��ا �أي�ضا من حيث
الن�ش�أة والرتبية وان يكون م�ستقيما ومن ذوي الكفاءة
و�أال يقل عمره عن  30عاما . 4
ووف�ق� ًا ملا متت الإ� �ش��ارة �إليه يف الف�صل الثاين من
هذا الدليل ف�إن املغرب تعد واحدة من الدول العربية
والأفريقية التي تتبني النظام امللكي العريق يف احلكم .

ويف هذا الإطار ف�إن نظام احلكم يف مملكة املغرب يعد
م�شابها لأنظمة ال��دول التي تطرقنا لها �آنف ًا � ،إال �أنه
مييل ب�شكل كبري �إىل منوذج احلكم امللكي الد�ستوري .
ولذلك ف�إن ال�سلطة الت�شريعية للدولة تتمثل ب�شكل كامل
يف الربملان الذي يت�ألف من غرفتني هما جمل�س النواب
وجمل�س امل�ست�شارين. 5

وكما �سيتم الإ�شارة �إليه الحق ًا يف الف�صل ال�ساد�س
من ه��ذا الدليل ف ��إن كال املجل�سني ميثالن ال�سلطة
الت�شريعية �إ�ضافة �إىل �أنهما يقومان بتنفيذ املهام
وامل�سئوليات اخلا�صة املنوطة بهما .
ويعترب جمل�س امل�ست�شارين جمل�س ًا فريد ًا من نوعه
فيما يتعلق بعدد الأع�ضاء وم��دة الع�ضوية  ، 6حيث
وكما �سبق �أن ا�شرنا يف الف�صول ال�سابقة فقد جرت
ال �ع��ادة يف العديد م��ن ال ��دول �أن يتم تقلي�ص عدد
�أع�ضاء الغرفة الربملانية العليا �إىل ما ي�ساوي ن�صف
عدد �أع�ضاء الغرفة الربملانية الأوىل تقريب ًا  .ويت�ألف
جمل�س امل�ست�شارين يف ممكلة املغرب من  90ع�ضو ًا
على الأقل و 120ع�ضو ًا على الأكرث حيث يعد واحد ًا من
�أكرب املجال�س يف العامل �إذا ما متت مقارنته بالغرف
العليا املماثلة له على امل�ستوى العاملي .
 4املرجع نف�سه املادة 44
 5املواد  36و  45من د�ستور مملكة املغرب
 6املادة  38من د�ستور مملكة املغرب
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ويتم انتخاب امل�ست�شارين لفرتة �ستة �أعوام  ،وهي فرتة
�أطول ن�سبيا من فرتة الع�ضوية ال�سائدة يف معظم الغرف
الربملانية العليا يف �أفريقيا والعامل العربي  .ويبدو �أن طرق
اختيار الأع�ضاء متثل خليط ًا من النماذج املتعارف عليها
لدى العديد من الدول  .ولذلك ف�إن العديد من مناطق
اململكة خمولة باختيار ممثليها بواقع ثالثة �أخما�س من
�إجمايل عدد �أع�ضاء املجل�س .

وبالتايل ف�إن امل�ست�شارين الذين ينحدرون من خمتلف
مناطق اململكة يتم انتخابهم من قبل هيئات انتخابية
تت�ألف من �أع�ضاء غرف التجارة املنتخبني �إ�ضافة �إىل
ممثلي املوظفني الذين يتم انتخابهم على امل�ستوى
الوطني من قبل هيئات انتخابية �أي�ض ًا � .أما اخلم�سان
املتبقيان من الأع�ضاء فيتم انتخابهم لفرتات زمنية
حمددة.
عالوة على ذلك يتم انتخاب  72ع�ضو ًا على م�ستوى
مناطق اململكة ميثلون مناطق �إداري� ��ة (املجال�س
اجلماعية) يف حني يتم انتخاب خم�سي الأع�ضاء
يف كل منطقة جهوية من قبل هيئات ناخبة تت�ألف
من املنتخبني يف الغرف املهنية التالية  :املنظمات
الزراعية ومنظمات ال�صناعة والتجارة واخلدمات
ومنظمات احل��رف ومنظمات الأ��س�م��اك والأح �ي��اء
البحرية  ,كما يتم انتخاب ثمانية �أع�ضاء من كل
منطقة من قبل هيئة ناخبة مكونة من ممثلي موظفي
املنظمات املهنية  .و�أخريا يتم انتخاب ع�شرين ع�ضو ًا
على امل�ستوى الوطني من قبل هيئة ناخبة مكونة من
ممثلي املوظفني  .وينتخب رئي�س جمل�س امل�ست�شارين
و�أع�ضاء املكتب ور�ؤ��س��اء اللجان الدائمة ومكاتبها
يف م�ستهل الفرتة النيابية  ,ثم عند انتهاء منت�صف
الوالية الت�شريعية للمجل�س .ينتخب �أع�ضاء املكتب
على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي لكل فريق مبعنى انه
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يتم جتديد ع�ضويتهم بانتظام ك��ل ث�لاث �سنوات
على نحو ي�ضمن حت��دي��د ع��دد امل�ق��اع��د ع��ن طريق
القرعه �أثناء عمليتي التجديد الأوىل والثانية  .من
جهة �أخ��رى يعد الأردن البلد العربي الثاين الذي
يعتمد نظام امللكية الد�ستورية ال��ذي يت�سم بجملة
من الإج��راءات امل�ؤ�س�سية  .ويف هذا البلد يطلق على
الغرفة الثانية م�سمى �شائع اال�ستخدام هو "جمل�س
الأعيان " � ،إال �أن تركيبة املجل�س تعك�س �إىل حد ما
�أ�سلوب ًا فريد ًا يف عملية اختيار الأع�ضاء  .ويتمتع امللك
ب�صالحية تعيني رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأعيان وكذا
قبول ا�ستقالتهم . 7ومن ناحية �أخرى هناك ن�صو�ص
د�ستورية تن�ص على اختيار �أع�ضاء جمل�س الأعيان
من �ضمن جمموعة معينة من الأ�شخا�ص مبا يف ذلك
ر�ؤ�ساء جمل�س الوزراء احلاليني وال�سابقني ا�ضافه �إىل
ال�سفراء ال�سابقني والوزراء املفو�ضني ور�ؤ�ساء جمل�س
النواب ور�ؤ��س��اء حمكمة النق�ض والإب��رام وق�ضاتها
وك��ذل��ك ر�ؤ� �س��اء وق���ض��اة امل�ح��اك��م امل��دن�ي��ة وحماكم
اال��س�ت�ئ�ن��اف و��ض�ب��اط اجل�ي����ش امل�ت�ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن
يحملون رتبة فريق �إىل جانب النواب ال�سابقني الذين
مت انتخابهم مرتني على الأق��ل ك�أع�ضاء يف جمل�س
النواب  ,وكذلك ال�شخ�صيات املماثلة التي تتمتع بثقة
ال�شعب نظر ًا للخدمات التي قدمتها تلك ال�شخ�صيات
لل�شعب . 8وبتعبري �آخر ف�إن �شرط الكفاءة والأهلية
الختيار �أع�ضاء املجل�س مل يرتك �سوى حيزا ب�سيطا
ج��د ًا بالن�سبة للملك وجمهور الناخبني فيما يتعلق
باختيار �أولئك الأع�ضاء � ،إال �أن جعل الع�ضوية حكر ًا
على تلك ال�شخ�صيات البارزة دون �سواها ي�ضفي على
املجل�س قدرة ا�ستثنائية يعتد بها فيما يتعلق بلعب دور
فعال يف خدمة امل�صالح العليا للوطن  .وتن�ص املادة
 65من الد�ستور على �أن م��دة الع�ضوية يف جمل�س
 7املادة  36من د�ستور اململكة االردنية الها�شمية
 8املرجع نف�سه املادة 64
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ووف�ق��ا للد�ستور النافذ  ,مي��ار���س جمل�س ال�شورى
�صالحيات ا�ست�شارية لرئي�س اجلمهورية و�أخ��رى
برملانية تتعلق ب�ش�ؤون التنمية واحلكم املحلي واحلريات
العامة واملجتمع املدين � .أما م�سودة الد�ستور اليمني
اجلديد التي ر�أت النور مطلع العام املا�ضي 2015م
ف�إنها تن�ص على مناذج جديدة �أملتها عملية االنتقال
ال�سيا�سي من نظام الوحدة االندماجية �إىل النظام
الفيدرايل الذي مت اقرتاحه م�ؤخر ًا يف م�ؤمتر احلوار
الوطني.وبناء عليه ف�إن م�شروع الد�ستور املقرتح امل�شار
�إليه �إذا ما متت املوافقة عليه �سيجعل الربملان اليمني
الفيدرايل مكون من غرفتني ت�شريعيني حيث �سيطلق
عليه ا�سم املجل�س الوطني ال��ذي يت�ألف من جمل�س
النواب واملجل�س االحتادي  ,ويت�ألف املجل�س االحتادي
ب��دوره من �أربعة وثمانني ع�ضو ًا يتم اختيارهم من
املناطق الفيدرالية ال�ست �إ�ضافة �إىل مدينتي �صنعاء
وع��دن  ،حيث �سيتم متثيل كل منطقة من املناطق
ال�ست يف هذا املجل�س باثني ع�شر ع�ضوا بينما يتم
متثيل �صنعاء وعدن ب�سته �أع�ضاء لكل منهما .
�أما ما يتعلق بطريقة اختيار �أع�ضاء املجل�س الفيدرايل
ف�إن املادة  141من م�سودة الد�ستور اليمني اجلديد
تن�ص على �أنه يجب انتخاب �أع�ضاء املجل�س الفيدرايل
انتخابا ح��ر ًا ومبا�شر ًا،كما حتتوي امل��ادة  149على
قائمة طويلة ب��ال���ش��روط ال�ت��ي ينبغي ت��واف��ره��ا يف
ال�شخ�ص املر�شح لع�ضوية املجل�س الفيدرايل  ,وت�شمل
�ضمن �شروط �أخرى بلوغ املر�شح �سن �أربعني عام ًا و�أن
يكون حا�ص ًال على ال�شهادة الثانوية على الأقل  ،و�أال
ي�شغل وظيفة حكومية �أخرى يف احد م�ؤ�س�سات اجلي�ش
والأمن  ،و�أن يكون مقيم ًا يف املنطقة �أو املدينة التي
�سيمثلها يف املجل�س ملدة ال تقل عن عام  .وبينما تعد
هذه املقرتحات اجلديدة مبثابة �إرها�ص جديد بن�ش�أة
غرفة ت�شريعية عليا حتظى مبزيد من التمكني � ،إال
�أن املزايا اخلا�صة بهذه الغرفة �سيقررها الد�ستور
اجل��دي��د ال��ذي مل يتم �إق� ��راره بعد يف ظ��ل التحول
ال�سيا�سي امل�ستمر الذي ي�شهده البلد ناهيك عن �أن

الأعيان متتد لأربع �سنوات ويتم جتديد الع�ضوية كل
�أرب��ع �سنوات  ,كما انه يجوز �إع��ادة تعيني الأع�ضاء
الذين انتهت فرتة ع�ضويتهم.
�إذ ًا نكون حتى الآن ق��د تطرقنا ملمار�سات ال��دول
الأع�ضاء يف الرابطة والتي تقوم غرفها الربملانية
العليا ب ��أداء وظائفها يف �إط��ار �أنظمة حكم ملكية
�أو ما مياثلها .والآن �سوف نوا�صل مناق�شة الأنظمة
احلديثة ن�سبي ًا والتي مت يف �إطارها ت�أ�سي�س الغرف
الربملانية العليا التي تتطور �ضمن هياكل م�ؤ�س�سية
تعمل �ضمن �أنظمة حكم رئا�سية �أو برملانية  .ويف هذا
ال�سياق يبدو �أن اليمن تتبنى منوذج التطور الد�ستوري
وامل�ؤ�س�سي  ،حيث �شهدت م�ؤخر ًا العديد من التطورات
ال�سيا�سية والد�ستورية  .ويف الواقع ف�إن �إعادة حتقيق
الوحدة اليمنية بعد انتهاء حقبة احلرب الباردة قد
مثلت فر�صة �سانحة لهذا البلد العربي العريق الغني
برتاثه الثقايف فيما يتعلق بال�شروع يف عملية بناء دولة
حديثة وواعدة� ،إال �أن ال�صراع الذي حدث م�ؤخر ًا يف
هذا البلد قد مثل حتدي ًا جديد ًا لعملية االنخراط يف
اجلهود امل�ستمرة الرامية �إىل بناء ال�سالم وبالتايل
ف ��إن امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يف ه��ذا البلد ما زالت
تخ�ضع لإ�صالحات جذرية .
وعليه ف�إنه ميكننا من خالل هذا الف�صل �أن نربط
بني املمار�سات ال�سابقة واحلالية املن�صو�ص عليها يف
د�ستور اجلمهورية اليمنية الذي مت تعديله بتاريخ 20
فرباير عام 2001م ,وكذلك م�سودة الد�ستور اجلديد
التي مل تدخل حيز التنفيذ بعد  .ووف�ق� ًا للد�ستور
اليمني القدمي فان جمل�س ال�شورى يت�ألف من مائة
و�أحد ع�شر ع�ضو ًا يتم تعيينهم جميع ًا من قبل رئي�س
اجلمهورية � ،أم��ا ��ش��روط الأهلية لع�ضوية جمل�س
ال�شورى ح�سب ن�ص الد�ستور ف�إنها ت�شمل بلوغ الع�ضو
�أربعني عام ًا و�أال يجمع بني ع�ضوية جمل�سي ال�شورى و
النواب يف نف�س الوقت.
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هذا الد�ستور ال بد �أن يت�سم ب�صفة الدميومة .
وفيما يخ�ص �أع���ض��اء جمال�س ال�شيوخ واملجال�س
املماثلة يف دول جنوب ال�صحراء الأفريقية التي
ح�صلت على ع�ضوية الرابطة ف�إنه يتم اختيارهم
من خ�لال عمليات انتخابية ذات �أمن��اط متعددة ,
رغم وجود ا�ستثناءات معينة يف هذا الإط��ار  ،فعلى
�سبيل امل�ث��ال متثل الطريقة ال�ت��ي يتم م��ن خاللها
اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ يف بت�سوانا منوذج ًا
حملي ًا رائع ًا فيما يتعلق بعملية التمثيل الربملاين يف
�إطار بيئة اجتماعية �شديدة التنوع  ,وعلى الرغم من
انه ينبغي االعرتاف بخ�صو�صيات هذا البلد � ،إال �أن
الأنظمة التي تتطور من خالل الأ�ساليب التقليدية
ت�ستحق مزيد ًا من االهتمام � .أم��ا جمل�سي ال�شيوخ
يف نيجرييا وبوروندي ف�إنهما يعتمدان �أ�س�س ًا خمتلفة
فيما يتعلق بتمثيل الأقاليم واملناطق ونف�س الكالم
ينطبق على املجل�س الفيدرايل الإثيوبي واملجل�س
الوطني للأقاليم يف جنوب �أفريقيا اللذين يعتمدان
�أ�ساليب وط��رق خمتلفة يف عملية متثيل املناطق
والأقاليم طبق ًا لطبيعة التحديات التي تواجه كل
منهما فيما يتعلق بعملية املوائمة بني امل�صالح املحلية
املختلفة و�أوجه التعدد والتنوع  .و�سوف نتطرق فيما
يلي لأ�ساليب وطرق اختيار �أع�ضاء الغرف الت�شريعية
العليا يف الدول لأفريقية الأرب��ع الأنفة الذكر  .ففي
بوروندي ينبغي �أن يكون ال�شخ�ص املر�شح لع�ضوية
جمل�س ال�شيوخ بوروندي اجلن�سية و�أال يقل عمره عن
خم�سة وثالثني عام ًا  ،وذل��ك وفقا للمادة  179من
د�ستور البالد 9و�إىل جانب ال�شروط التقليدية التي
ينبغي توافرها يف ال�شخ�ص املر�شح لع�ضوية املجل�س ،
هناك قواعد معينة حتدد عدد الأع�ضاء الذين ميثلون
 9تن�ص هذه املادة على انه « يجب �أن يكون املر�شح النتخابات �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ بوروندي اجلن�سية  ,و�أال يقل عمره عن � 35سنة وان يتمتع
بكافة احلقوق ال�سيا�سية واملدنية  ,و�أال يكون قد ثبت �إدانته بجرمية �أو جنحة
تطبق عليه عقوبة جزائية يحددها القانون االنتخابي  ,الذي يحدد الفرتة التي
مت �إدانته فيها

كل منطقة من مناطق البالد يف جمل�س ال�شيوخ وكذا
الطريقة التي يتم من خاللها اختيار املر�شحني على
م�ستوى الإقليم �أو املنطقة  .ووفق ًا لذلك ف�إن جمل�س
ال�شيوخ ينبغي �أن يت�ألف من ع�ضوين ميثالن كل �إقليم
يتم انتخابهما من قبل هيئات انتخابية تت�ألف من
جمال�س اجتماعية متثل اجلماعات العرقية املختلفة
يف البلد .
عالوة على ذلك يتم اختيار ثالثة ممثلني �آخرين عن
جماعة (�ألتوا � )Twa ,إىل جانب الأ�شخا�ص الذين
ميثلون اجل�م��اع��ات العرقية الأخ���رى  .ومم��ا يثري
االنتباه �أن د�ستور جمهورية بوروندي 10ين�ص على "
�أن يتم �إدراج رئي�س الدولة ال�سابق يف قائمة الأع�ضاء
احلاليني ملجل�س ال�شيوخ "  ,وعلى �أال تقل ن�سبة متثيل
املر�أة عن . % 30
ويبدو �أن ذلك يعزى من الناحية املنطقية �إىل وجود
حاجة لإبراز التنوع العرقي املحلي للمجتمع من ناحية
و�ضمان ا�ستمرار عملية بناء الدولة من خالل امل�شاركة
يف املنا�صب القيادية العليا رغم التحوالت ال�سيا�سية
امل�ستمرة من ناحية �أخ��رى  .وعليه ميكن القول �أن
جمل�س �شيوخ بوروندي يعترب �أن�سب م�ؤ�س�سة لتحقيق
الأهداف الوطنية ال�سامية من الناحية العملية .
وتعترب نيجرييا �أك�ب�ر دول��ة �أف��ري�ق�ي��ة م��ن الناحية
الدميوغرافية حيث �أنها ما تزال حتافظ على نظامها
الفيدرايل الذي تتبناه ك�أ�سا�س للحكم  .ويت�ألف جمل�س
ال�شيوخ النيجريي من �أع�ضاء يتم انتخابهم مبا�شرة
يف خمتلف الواليات الفيدرالية يف البالد  .ووفق ًا لذلك
ف�إن كل والية من والي��ات االحت��اد الفيدرايل تنق�سم
�إىل ثالثة مناطق فيما يتعلق ب�إجراء انتخابات جمل�س
ال�شيوخ  .كما �أن املفو�ضية الوطنية لالنتخابات خمولة
ب�أن تعيد النظر كل ع�شر �سنوات على الأقل يف تق�سيم
ال��والي��ات واالحت��اد الفيدرايل �إىل مناطق انتخابية
جترى فيها انتخابات جمل�س ال�شيوخ  ,والأه��م من
 10املادة  180من د�ستور جمهورية بوروندي
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ذلك كله �أن كل والية فيدرالية يتم متثيلها يف املجل�س
من خالل عدد مت�ساو من الأع�ضاء بغ�ض النظر عن
حجم �سكانها� . 11إن املربر املنطقي لهذه القاعدة
الد�ستورية يعد على درجة كبرية من الأهمية  ,عالوة
على ذلك فان الواليات الفيدرالية يتم متثيلها بوا�سطة
عدد خمتلف من املمثلني يف جمل�س ال�شيوخ الذي يعد
امل�ؤ�س�سة الر�سمية فيما يتعلق بعملية �سن القوانني .
ولو مت تطبيق نف�س الأ�سلوب يف عملية حتديد عدد
مقاعد الواليات يف جمل�س ال�شيوخ على الواليات التي
ال توجد بها كثافة �سكانية كبرية ف�إن تلك الواليات
�سوف تخ�ضع ملا ي�سمى با�ستبداد الأغلبية يف كال
الغرفتني الت�شريعيتني .ونظر ًا لأن من قاموا ب�صياغة
الد�ستور قد و�ضعوا يف ح�سبانهم املخاطر احلقيقية
التي ميكن �أن ترتتب على تطبيق الأ�سلوب امل�شار �إليه
يف حتديد عدد مقاعد الواليات يف املجل�س  ،فقد تبنوا
خيارات من �ش�أنها �أن متنع حدوث تلك املخاطر من
خ�لال املوائمة والتوفيق بني ال��والي��ات ذات الكثافة
ال�سكانية الكبرية وتلك الواليات ذات الكثافة ال�سكانية
ال�صغرية فيما يخ�ص هذا املو�ضوع .

�أثيوبيا الفيدرالية .

وانطالقا من مبد�أ امل�ساواة بني تلك الفئات  ،ف�إنه يحق لكل
�أمة �أو قومية �أن متثل بع�ضو واحد يف املجل�س الفيدرايل .

كما �أن الد�ستور ي�سمح لتلك الفئات ب�أن متثل يف ذات
املجل�س عن طريق ع�ضو �آخر ميثل كل مليون ن�سمة
من ال�سكان 12الذين ينتمون �إليها وذلك حر�ص ًا على
�إر�ضاء جميع القوميات وال�شعوب  ،التي يعترب عدد
�سكانها كبري ًا  .ويف الواقع ف�إن كل والية فيدرالية متثل
يف املجل�س على نحو ي�ضمن دائم ًا متثيل جميع الأمم
وال�شعوب املن�ضوية يف �إطار االحتاد الفيدرايل.

ومن الناحية العملية ف�إن معظم الفئات العرقية القومية
يف �أثيوبيا تعترب �صغرية من حيث عدد ال�سكان  ،وبدون
تطبيق مبد�أ امل�ساواة يف التمثيل الذي يراعي م�صالح
جميع القوميات والأمم  ,ف�إن القوميات وال�شعوب الكبرية
�سكاني ًا �سوف تهيمن تلقائي ًا على املجل�س الفيدرايل الأمر
ال��ذي ي�شكل ب��دوره خطر ًا على بقاء وا�ستمرار النظام
الفيدرايل .ومن ناحية �أخرى ف�إنه �إذا ما مت الأخذ بعني
االعتبار الفائدة الن�سبية التي جتنيها الفئات التي يكون
عدد �أفرادها قلي ًال  ،ف�إن ال�سماح للفئات الكبرية �سكاني ًا
ب�أن متثل بع�ضو �إ�ضايف عن كل مليون �شخ�ص من ال�سكان
الذين ينتمون �إليها �سوف ي�ساهم على ما يبدو يف تقليل
خماوف تلك الفئات من القرارات التي �سيتم التطرق
�إليها يف الف�صل التايل .
وعلى الرغم من �أن جمهورية جنوب �أفريقيا التي انعتقت
من النظام العن�صري ال ي�شار �إليها ب�شكل وا�ضح على
�أنها دولة فيدرالية � ،إال �أنها تعد ثاين �أهم دولة فيدرالية
�أو �شبه فيدرالية يف �أفريقيا.ويت�ألف برملان جنوب �أفريقيا
من غرفتني هما اجلمعية الوطنية واملجل�س الوطني
للأقاليم  .وقد ن�ص د�ستور جنوب �أفريقيا ب�صراحة
وو�ضوح على الأهداف التي ي�سعى ذلك البلد �إىل حتقيقها
من خالل املجل�س الوطني للأقاليم .

و�إذا ما مت الأخذ بعني االعتبار امل�سئوليات التي ي�ضطلع
بها جمل�س ال�شيوخ يف العديد من املجاالت ذات الطابع
الت�شريعي  ،ف�إن التمثيل املت�ساوي الذي حتظى به الواليات
يف املجل�س يعمل على احليلولة دون هيمنة الواليات ذات
الكثافة ال�سكانية الكبرية على املجل�س الوطني  .وتعد
�أثيوبيا ثاين �أكرب دولة يف القارة الأفريقية من حيث عدد
ال�سكان  ،ويعترب املجل�س الفيدرايل الأثيوبي الذي مياثل
جمال�س ال�شيوخ واملجال�س املماثلة يف دول فيدرالية �أخرى
الذراع الرئي�سي للحكومة الفيدرالية  .حيث متثل يف هذا
املجل�س اجلماعات والفئات التي يطلق عليها حملي ًا
م�سمى الأمم والقوميات وال�شعوب  ,وذلك وفقا ملا تن�ص
عليه الفقرة ( ) 1من امل��ادة  61من د�ستور جمهورية

 12املادة  ) 2( 61من د�ستور جمهورية �أثيوبيا

 11املادة  48من د�ستور جمهورية نيجرييا االحتادية
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وعليه  ،فقد ن�ص الد�ستور ب�شكل �صريح على �أن
"املجل�س الوطني للأقاليم ميثل الأقاليم بهدف مراعاة
م�صالح هذه الأقاليم و�أخذها بعني االعتبار من خالل
امل�س�ؤولية الوطنية التي ت�ضطلع بها احلكومة " . 13
و يف �سبيل حتقيق هذه الغاية  ،ف�إن املجل�س يتكون من
�أع�ضاء مفو�ضني من كل الأقاليم " مبعنى �أن كل �إقليم
ميثله ع�شرة �أع�ضاء يف املجل�س " .14وه��ؤالء الأع�ضاء
الع�شرة  ،هم عبارة عن رئي�س وزراء الإقليم �أو من ميثله
 ،و�آخرون يتم ت�سميتهم ك�أع�ضاء "دائمني " و"خا�صني "
يتم اختيارهم بناء على �أ�س�س ومعايري عديدة  ،ال يت�سع
املقام لذكرها يف هذا الدليل .
وم��ا جت��در الإ� �ش��ارة �إليه هو �أن ه��ذا القدر الكبري من
االهتمام مب�سالة التمثيل قد مت االتفاق عليه من خالل
عملية و�ضع الد�ستور وذلك بهدف الت�أكيد على ا�ستيعاب
م�صالح الأقاليم وك��ذا امل�صالح الوطنية الأخ��رى �أي
املوائمة بني امل�صالح املحلية املختلفة و�أوج��ه التعدد
والتنوع من خالل الغرفة العليا والتي يطلق عليها يف
جنوب �أفريقيا املجل�س الوطني للأقاليم .
لقد ا�ستعر�ض هذا الدليل هذه النماذج امل�ؤ�س�سية
والتي تبدو جتليا مقبوال �إىل حد ما لإطار �أو�سع خا�ص
بالغرف العليا يف �أفريقيا والعامل العربي .
وقد تناول هذا الف�صل احد �أهم اجلوانب اخلا�صة
باملجال�س واملتمثل يف الطرق الأكرث �شيوعا التي يتم
�إتباعها عند اختيار الأع�ضاء و�إن�شاء الغرف العليا يف
�أفريقيا والعامل العربي .
(� )4-3شروط الع�ضوية -:
ما نق�صده مب�صطلح " �شروط الع�ضوية "يف هذا ال�سياق
 ،هو �أننا ن�شري �إىل ال�شروط املرتبطة تاريخي ًا ب�إجراءات
�إدارية �أو تنفيذية معينة يتم اتخاذها عادة �إما لتحديد
دور امل�ؤ�س�سات النيابية وو�ضع �ضوابط لذلك �أو لو�ضع
 13هذا ما ت�ؤكد عليه املادة  ) 4 ( 42من د�ستور جمهورية جنوب
افريقيا
 14انظر املادة  60من د�ستور جمهورية جنوب افريقيا
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حدود لأن�شطة الأ�شخا�ص الذين يتم تفوي�ضهم خلدمة
م�صالح ال�شعب .
ومن خالل ا�ستعرا�ضنا للمجال�س الأع�ضاء يف الرابطة
فقد تبني �أن هناك تقدم ًا ملحوظا نحو تبني املمار�سات
الدميقراطية يف معظم �أنحاء �أفريقيا والعامل العربي .
�إن الإ�صالحات الد�ستورية والتعديالت التي مت �إجرائها
يف معظم هذه الدول ت�شري �إىل �أن التوجه الراهن مي�ضي
قدما نحو مزيد من االنفتاح وتبني الدميقراطية يف
م�ؤ�س�ساتها .
وال يتم �إنهاء ع�ضوية الربملانيني ب�شكل تع�سفي يف معظم
املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة  ,بل تنتهي فرتة عملهم
فقط يف حال حدوث الوفاة �أو �إذا مت �إدانتهم بارتكاب
جرم فا�ضح �أو يف حالة انتهاء فرتة ع�ضويتهم .وهذا
�شيء ينبغي تثمينه بالنظر لطول املدة التي يق�ضونها يف
خدمة �شعوبهم .
وعليه فان مدة الع�ضوية يف بلدان مثل اجلزائر والكوجنو
وموريتانيا هي �ست �سنوات � ,أما يف �أثيوبيا و�سوازيالند
فان مدة الع�ضوية تبلغ خم�س �سنوات  ,يف حني ترتاوح
مدة الع�ضوية يف بقية البلدان من ثالث �إىل �أربع �سنوات .

�أما التطور اجلديد الذي يبعث على ال�سرور فهو زيادة
معدل م�شاركة املر�أة يف املجال�س الأع�ضاء  ,حيث بلغ
عدد ال�سيدات الربملانيات يف بع�ض الدول مثل �أثيوبيا
� 49سيدة �أما يف زميبابوي فيبلغ عددهن  , 38يف حني
زادت م�شاركة املر�أة لت�صل �إىل ما ن�سبته % 41.86
و  % 24.24و  % 23.08من �إجمايل عدد الأع�ضاء
الربملانيني يف كل من بوروندي ولي�ستو وناميبيا على
التوايل  ,كما �أن ن�سبة م�شاركة املر�أة تظهر �أن هناك
زيادة كبرية وعلى وجه اخل�صو�ص يف كال من اململكة
العربية ال�سعودية وعمان وامل�غ��رب  .وعلى العموم
فقد �شهدت ن�سبة م�شاركة املر�أة تطورا م�ضطردا يف
املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة .
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الف�صل الرابع

( )2-4املهام اال�ست�شارية واملهام ذات ال�صلة -:
ي�شري م�صطلح " ال�شورى " يف العامل العربي �إىل �شكل
من �أ�شكال الدور اال�ست�شاري الذي ي�ضطلع به الأع�ضاء
الذين يتم اختيارهم بغية م�ساعدة احلاكم يف التعامل
مع الق�ضايا التي تهم م�صلحة ال�شعب  ,وهذا امل�صطلح
مرتبط تاريخي ًا بالتقاليد ال�سيا�سية الإ�سالمية ال�سائدة
يف العامل العربي منذ فرتة طويلة والتي تق�ضي بان يقوم
احلكام بالت�شاور مع ال�شخ�صيات التي متتلك اخلربة
واملعرفة التي تقود �إىل تطبيق مبد�أ امل�ساواة وحتوز على
ر�ضا ال�شعب  .وهذا التقليد را�سخ و متجذر ب�شكل كبري
وال يزال متداوال ب�شكل ال با�س به يف العديد من البلدان
العربية .
ويبدو �أن ال��دور اال�ست�شاري ال��ذي ت�ضطلع به بع�ض
املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة يعترب م�ؤ�شرا على ت�أثريه
امل�ستمر يف ق�ضايانا املعا�صرة .
ففي بع�ض ال�ب�ل��دان مثل اململكة العربية ال�سعودية
وقطر والبحرين وعمان واليمن ت�شري املهام التي تناط
باملجال�س الأع�ضاء �إىل �أهمية مبد�أ ال�شورى يف العامل
العربي احلديث .
ويف الواقع فان نطاق الدور اال�ست�شاري يتفاوت من دولة
�إىل �أخرى  ,وبوجه عام فان هذه امل�س�ؤوليات تت�ضمن
اثنتني من ال�صالحيات امل�ؤ�س�سية �إلهامه  ,حيث يوحي
ذلك بان املجال�س خمولة بتقدمي امل�شورة حول العديد
من ق�ضايا ال�سيا�سة من جهة  ،كما �أن الدور اال�ست�شاري
للمجال�س يلزم بع�ض �أجهزة �صنع القرار احلكومية
بان ت�سعى للح�صول على �آراء املجال�س وم�شورتها حول
الق�ضايا التي تكون �ضمن �صالحياتها واخت�صا�صاتها
من جهة �أخرى .
ولهذه ال�صالحيات دالالت هامة ,ذلك الن هذه الق�ضايا
التي تقع �ضمن ال�صالحيات اال�ست�شارية للمجال�س
ترتبط عادة باالحتياجات الأ�سا�سية للمجتمع واملتمثلة
يف تعزيز احلكم الر�شيد وال�سعي نحو ا�ست�شراف

املجاالت الوظيفية للمجال�س الأع�ضاء

( )1-4متهيد -:
يتناول هذا الف�صل جمال ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات
امللقاة على عاتق املجال�س الأع�ضاء .
وعلى العموم فانه يفرت�ض �أن تتوىل املجال�س الأع�ضاء
م�ه��ام وم�س�ؤوليات م�ت��زاي��دة ت�شمل وظ��ائ��ف ه��ام��ة و
متعددة .
لقد كان التحول �إىل نظام الثنائية الربملانية يف بع�ض
هذه البلدان �ضرورة البد منها �أملتها احلاجة املتزايدة
ال�ستيعاب التنوع املحلي القائم على �أ�س�س �أثنية �أو
ثقافية �أو لغوية  ،ومتى ما مت تبني نظام الغرف الثنائية
 ,والتي عادة ما ينطوي على �إ�صالحات د�ستورية  ،ف�إن
البنى الربملانية ت�صبح �أكرث متثي ًال و ا�ستيعاب ًا مل�صالح
املكونات املتنوعة يف املجتمع  .ويف معظم احلاالت ،ف�إنه
يتوقع من الغرف العليا �أن تقوم باملوائمة بني امل�صالح
املحلية املختلفة و�أوجه التعدد والتنوع يف املجتمع ،ونظر ًا
للدور الرئي�سي الذي تلعبه الغرف الأوىل باعتبارها
حار�س ًا �أمينا للدميقراطية النيابية القائمة على حماية
حقوق املواطنني قاطبة  ،ف�إن الغرف العليا (الغرف
الثانية) تلعب دور ًا وقائيا يتمثل يف حماية امل�صالح
اجلماعية للجماعات ذات الكثافة ال�سكانية ال�صغرية
يف املجتمع  ,ما مل فان هذه اجلماعات �سوف تخ�ضع ملا
ي�سمى با�ستبداد الأغلبية .
ويبدو �أن �أكرث املجاالت الوظيفية التقليدية للمجال�س
الأع�ضاء تتمثل يف الدور اال�ست�شاري الذي ت�ضطلع به
من جهة  ,و الوظائف الت�شاركية يف املهام الت�شريعية
والرقابية للربملانات على نطاق �أو�سع من جهة ثانية.
وعند درا�سة املمار�سات التي يقوم بها كل جمل�س على
حده والتنوع الكبري احلا�صل يف املجال�س الأع�ضاء يف
الرابطة ف�إنه من ال�ضروري �أن ننظر �إىل كل جمل�س
�ضمن �سياقه الوطني الفريد .
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امل�ستقبل امل�أمول.
ويف ه��ذا ال�صدد  ،ف��ان جمل�س ال�شورى يف اململكة
العربية ال�سعودية ي�ضطلع ب��دور ا�ست�شاري له ت�أثريه
املتزايد  ,ع�لاوة على ذل��ك ف��إن طريقة توزيع املهام
وال�صالحيات يف اململكة العربية ال�سعودية تتبع نهج ًا
فريد ًا  ,حيث ت�ضطلع الأجهزة الثالثة للحكومة مبهام
وم���س��ؤول�ي��ات خمتلفة  ،اث �ن��ان منها تقليدية ت�شمل
ال�سلطتني الق�ضائية والتنفيذية �،أما الثالثة فانه يطلق
عليها م�سمى" ال�سلطة التنظيمية" ب��د ًال من املجال
الت�شريعي املتعارف علية .15وبالتايل متار�س ال�سلطة
التنظيمية اخت�صا�صاتها وفقا لهذا النظام �إ�ضافة �إىل
نظامي احلكومة وجمل�س ال�شورى .
وعلى هذا النحو ف��إن املجل�س خم��ول ب�شكل وا�ضح
ومبوجب الد�ستور مبناق�شة القوانني واللوائح ومراجعتها
�إن �أمكن ومن ثم رفع قراراته �إىل امللك 16والذي بدوره
يقرر ما يحال منها �إىل جمل�س الوزراء.
وبعبارة �أخرى ف�إن ال�صالحية الأ�سا�سية للمجل�س تكمن
يف قيامه بتقدمي اال�ست�شارات  ,مع �ضرورة �إحالة هذه
اال�ست�شارات �إىل جهة �صنع القرار (جمل�س الوزراء ) .
( )3-4امل�شاركة يف العمليات الت�شريعية -:
مما ال�شك فيه  ,فان الغرف الربملانية الأوىل تعترب
م�سئولة بدرجة رئي�سية ع��ن �سن القوانني يف نطاق
�صالحيات احلكومات املعنية  ،ومتر عملية �سن القوانني
ب��إج��راءات دميقراطية يتم مبوجبها �صنع القرارات
من خالل عملية الت�صويت  ,وعند القيام مبثل هذه
الإج��راءات فان الكثري ي�ساورهم القلق عما �إذا كانت
ه��ذه الإج ��راءات �ستكفل حقوق وم�صالح اجلماعات
املتنوعة التي يتكون منها املجتمع �أم �أنها �ست�ستثني
جماعات معينة يف املجتمع  ,وذل��ك ن�ظ��را الن مثل
هذه الإج��راءات الدميقراطية التقليدية القائمة على
الت�صويت قد ت�ؤثر �سلبا على م�صالح جماعات معينة

يف املجتمع نتيجة لكثافتها ال�سكانية ال�صغرية ن�سبيا ,
ومن اجل منع حدوث ذلك وكذا احلفاظ على م�صالح
جميع مكونات املجتمع فقد جرت العادة �أن يتم منح
درجات معينة من ال�صالحية للمجال�س العليا (الغرف
الثانية) كي تلعب دور ًا هاما يف العمليات الت�شريعية .
وفيما يلي �سيتم مناق�شة مدى تبني هذه املمار�سة من
قبل املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة .
يتفاوت الدور الت�شريعي الذي تلعبه املجال�س الأع�ضاء
يف الرابطة وفقا لل�صالحيات املمنوحة لها من بلدانها
 ,فعلى �سبيل املثال ف�إن جمل�س ال�شورى يف دولة قطر
يتمتع ب�سلطة ت�شريعية �أ�سا�سية  ،ف�ض ًال عن �صالحية
�إقرار ال�سيا�سة العامة للحكومة وكذا امليزانية العامة
للدولة .حيث تخول امل��ادة  61من د�ستور دول��ة قطر
املجل�س مبمار�سة �سلطة الت�شريع كما يلي :
"يتوىل جمل�س ال�شورى �سلطة الت�شريع على الوجه
امل�ب�ين يف ه��ذا ال��د��س�ت��ور  " :ي�ت��وىل جمل�س ال�شورى
�سلطة الت�شريع ويقر امل��وازن��ة العامة للدولة  ,كما
ميار�س " الرقابة " على ال�سلطة التنفيذية وذلك على
الوجه املبني يف هذا الد�ستور ". 17
�أما بالن�سبة للدول التي تكون �إما فيدرالية ب�شكل كامل
مثل نيجرييا �أو �شبه فيدرالية مثل جنوب �أفريقيا ف�إنها
متنح املجال�س الثنائية �صالحيات ت�شريعية كبرية .
وبالتايل فان ملجل�س ال�شيوخ يف نيجرييا هذه ال�صالحية
التي ال تقل �شانا عن تلك املمنوحة ملجل�س نواب ال�شعب
 ,و هذا ما ت�ؤكد عليه املادتان  47 ’ 41من الد�ستور
النيجريي  ,حيث تن�ص املادة  41من د�ستور نيجرييا
على �أن " تناط ال�صالحيات الت�شريعية جلمهورية
نيجرييا الفيدرالية باملجل�س الوطني الذي يت�ألف من
جمل�سي ال�شيوخ والنواب " يف حني تن�ص املادة  47على
�أن ال�سلطة الت�شريعية يف نيجرييا يتوالها املجل�سان كما
تن�ص على انه " يجب �أن يكون هناك جمل�س وطني

 15املادة  44من د�ستور اململكة العربية ال�سعودية
 16انظر املادة  17من الئحة جمل�س ال�شورى

 17املادة  76من د�ستور دولة قطر
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�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
لالحتاد يت�ألف من جمل�س ال�شيوخ وجمل�س النواب "
�أما يف جنوب �أفريقيا  ،فان املجل�س الوطني للأقاليم
خمول ب�شكل �صريح مبناق�شة ومترير وتعديل القوانني
واق�تراح التعديالت الالزمة لأي ت�شريع �أو رف�ضها ،
�شريطة �أن تكون م�شاريع القوانني �ضمن بنود الد�ستور
املتعلقة مب�صالح الأقاليم  ،وم�شاريع القوانني اخلا�صة
باحلقوق يف الدولة التي انعتقت من �سيا�سة التمييز
العن�صري كما ينبغي �أن يكون ذلك خا�ضعا ل�سيادة
الد�ستور .
وق��د خ��ول د��س�ت��ور ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا املجل�س الوطني
للأقاليم هذه ال�صالحية وذلك مبوجب املادة ( 42ا )
من الد�ستور التي ن�صت على �أن يت�ألف برملان جنوب
�أفريقيا من غرفتني هما اجلمعية الوطنية واملجل�س
الوطني للأقاليم .
ويبدوا �أن ذلك يعزى من الناحية املنطقية �إىل �أن املهمة
التي انفرد بها جمل�س الأقاليم يف العملية الت�شريعية
الوطنية تهدف �إىل �ضمان احلماية الدائمة مل�صالح
الأقاليم املتنوعة يف هذا البلد و املن�صو�ص عليها يف
امل��ادة  ) 4( 42من الد�ستور  ,وبناء على ذل��ك فان
الربملان يتوىل ممار�سة ال�سلطة الت�شريعية يف املجال
الوطني للحكومة على النحو املبني يف امل��ادة  44من
الد�ستور ,يف حني تتوىل ال�سلطات الت�شريعية للأقاليم
املجاالت احلكومية املتعلقة بالأقاليم على النحو املبني
يف املادة � , 104أما اجلانب املحلي للحكومة فانه يقع
على عاتق املجال�س البلدية على النحو املبني يف الف�صل
 156من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا. 18
( )4-4امل�شاركة يف عمليات التعديل الد�ستوري
وتف�سري الد�ستور -:
من املعلوم �أن القيام ب�إجراء �أي تعديالت د�ستورية
يعترب �إجراءا ح�سا�سا للغاية ،و نظرا للمكانة اخلا�صة
التي تتمتع بها الد�ساتري باعتبارها قوانني �سامية يف
العديد من البلدان ف�إن التعديالت التي يتم �إجراءها

عليها ت�شمل �أي�ضا عمليات ا�ستثنائية معينه,ففي
البلدان التي يكون لديها هياكل ثنائية برملانية  ،فان
الغرف العليا تكون مبثابة �صمام �أم��ان ي�ضمن عدم
ا�ستبعاد �أية �أ�صوات �أو تهمي�ش م�صالح جماعات معينة
عند القيام ب�إدخال التعديالت الد�ستورية .
وتت�سم ال ��دول ال�ف�ي��درال�ي��ة بتبنيها لنظام الثنائية
الربملانية باعتبار ذلك �إحدى ال�سمات املميزة لها  .ومن
هنا  ،ف�إن ممار�سات التعديالت الد�ستورية ال ت�شمل
الغرف العليا للدول الفيدرالية فح�سب و�إمن��ا ت�شمل
�أي�ضا �أجهزه معينه �أخ��رى معظمهما ت�شريعية بغ�ض
النظر عن م�سمياتها اخلا�صة (مبا يف ذلك حكومات
الواليات والأقاليم و الكانتونات وما �شابه ذلك) .
كما تلعب الغرف الربملانية العليا دورا بارزا يف عمليات
التعديالت الد�ستورية يف الدول الأحادية.
�أما يف بع�ض الدول الأع�ضاء يف الرابطة  ،فان املجال�س
تكون خمولة بالقيام بهذه العملية بالطرق املو�ضحة
�أدناه .
وت�ستحق هذه املمار�سة يف نيجرييا و�أثيوبيا وجنوب
�أفريقيا �أن نوليها حقها من االهتمام  ,حيث تقوم
املجال�س الأع�ضاء يف هذه البلدان بحماية امل�صالح
الوطنية وم�صالح الأق��ال�ي��م وال��والي��ات واجلماعات
املكونة للمجتمع .
وب�ن��ا ًء على ذل��ك  ،ف ��إن القيام ب��إج��راء �أي تعديالت
د�ستورية ال يقت�ضي م�شاركة الغرف العليا فح�سب و�إمنا
ي�شمل ذلك �أي�ضا م�شاركة الهيئات الت�شريعية للواليات
والأقاليم والقوميات الأخرى.
وبالن�سبة لأثيوبيا ف�إن التعديالت ذات ال�صلة بالأحكام
التي تنظم حقوق �أو م�صالح ال��والي��ات والأقاليم �أو
الأمم و القوميات تتطلب �إجراءات ا�ستثنائية يحددها
الد�ستور. 19
�إىل جانب ذلك فان الد�ستور الأثيوبي ين�ص على نوعني
من الإ�صالحات الد�ستورية � ,أي التعديالت التي تطال
 19انظر املادة  104من د�ستور جمهورية �أثيوبيا الفيدرالية

 18انظر املادة  42من د�ستور جمهورية جنوب افريقيا
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�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
جميع �أحكام احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف
املادتني  105 , 104التي يت�ضمنها الف�صل الثالث من
الد�ستور من جهة � ,أما النوع الثاين فيتمثل يف التعديل
الذي ي�شمل كل �أحكام الد�ستور با�ستثناء ما مت حتديده
يف البنود الفرعية من املادة  105من جهة �أخرى  ,يف
حني تنطوي املادة ال�سابقة على �إجراءات �أكرث �صرامة
من تلك التي تت�ضمنها املادة الالحقة .
ويعزى ذلك من الناحية املنطقية �إىل �أن هذه العملية
ت�ضمن ب ��أال يتم تغيري الد�ستور من خ�لال �إج��راءات
�أح��ادي��ة تنفرد بها �أي��ا م��ن الغرفتني الوطنيتني �أو
حكومات ال��والي��ات �أو الأق��ال�ي��م ,كما يتمتع املجل�س
الفيدرايل يف �أثيوبيا ب�صالحية تف�سري الد�ستور مع
ا�ضطالعه ب��دور ا�ست�شاري �أو تكميلي للقيام مبهمة
اال�ستف�سار "اال�ستجواب" الد�ستوري .
لقد مت ت�صميم هذا النظام على هذا النحو بحيث انه
يف حال وجود �أي خالفات د�ستورية �أو غريها من �أ�شكال
�سوء الفهم التي قد ت�سود بني واليتني �أو �أكرث من واليات
االحت��اد الفيدرايل �أو بني الأمم والقوميات املختلفة
�أو فيما يتعلق من الناحية الد�ستورية باحلقوق الثابتة
للأفراد واجلماعات واحلقوق اجلماعية للمواطنني
وما �شابه ذلك  ,فان تلك الق�ضايا ال حتظى بالتف�سري
التقني املجرد للد�ساتري فح�سب و �إمنا ي�شمل ذلك �أي�ضا
اجلوانب ال�سيا�سية احل�سا�سة ملثل هذه الق�ضايا التي
تكون بحاجة �إىل �ضرورة فهم روح النظام الد�ستوري
و�أهدافه الطويلة املدى ككل .
وين�ص الد�ستور النيجريي على � �ض��رورة �أن يكون
الت�صويت على عملية تعديل الد�ستور ب�أغلبية ثلثي
الأع�ضاء,20وذلك ب�خ�لاف م��ا ين�ص عليه د�ستور
جمهورية جنوب �أفريقيا الذي ي�ؤكد على �ضرورة �أن
حتظى م�شاريع القوانني اخلا�صة بتعديل الد�ستور
ب�أغلبية �ساحقة . 21
 20املادة  9من د�ستور جمهورية نيجرييا االحتادية
 21املادة  74من د�ستور جمهورية جنوب �أفريقيا والتي تن�ص على الآتي :
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( )5-4امل�شاركة يف عملية �إبرام االتفاقيات -:
ترتبط امل �ع��اه��دات واالت �ف��اق �ي��ات ال��دول�ي��ة بامل�صالح
الأ�سا�سية للدول يف عالقاتها مع الدول الأخرى ويف بع�ض
احلاالت بعالقتها مع املنظمات الإقليمية والدولية .
وفيما يتعلق باملمار�سة العملية يف بع�ض البلدان  ,فان
م�شاركة امل�ستويات الثانية للحكومة يف عملية �إب��رام
االتفاقيات الدولية �أ�صبح �أمرا ال ميكن جتاهله حيث
تلعب ه��ذه امل�ستويات دور ًا فعاال يف القطاعات التي
تنطوي بال�ضرورة على تعامالت م�ستمرة مع البلدان
الأخ��رى مثل التعامالت التجارية وامل�سائل الأمنية
العابرة للحدود.
فعلى �سبيل املثال فان هذه املمار�سة يف نيجرييا التي
تعد �أقدم فيدرالية �أفريقية ت�شمل �إ�شراك الواليات يف
�أن�شطة �إب��رام االتفاقيات املتعلقة بالق�ضايا التي تقع
�ضمن نطاق االخت�صا�ص احل�صري للواليات �أو تلك
الق�ضايا املتوافق عليها  ,ولذلك فان �إقامة عالقات
على هذا النحو لن ي�ضر مب�صالح الواليات �أو ي�ؤثر �سلبا
عليها  ,ووفقا للمادة  12من الد�ستور النيجريي فانه
ب�إمكان االحتاد الفيدرايل �إبرام اتفاقية مع �أي دولة
بعد �أن يقوم املجل�س الوطني بتحويل هذه االتفاقية �إىل
قانون بحيث يقوم جمل�س ال�شيوخ ب�إبداء ر�أيه يف ذلك
 ,كما يلعب جمل�س ال�شيوخ دوره يف املراحل املختلفة
لعملية �إب ��رام االتفاقيات باعتباره حار�سا مل�صالح
الواليات التابعة لهذا البلد الفيدرايل .
وب��امل�ث��ل ف� ��إن املجل�س ال��وط�ن��ي ل�ل�أق��ال�ي��م يف جنوب
�أفريقيا يلعب دوره املحدد د�ستوريا فيما يتعلق ب�إبرام
1يجوز تعديل الف�صل الأول والف�صل الفرعي مبوجب م�شروع قرار
يوافق عليه كال من :
�أ-اجلمعية الوطنية بن�سبة ت�صويت ال تقل عن  % 75من جمموع �أع�ضائها
ب-املجل�س الوطني للأقاليم  :بت�صويت �ستة �أقاليم على الأقل
 2يجوز تعديل الف�صل الثاين مبوجب م�شروع قانون يوافق عليه كال من :
�أ)اجلمعية الوطنية بت�صويت ثلثي �أع�ضائها على الأقل.
ب)املجل�س الوطني للأقاليم  :بت�صويت �ستة �أقاليم على الأقل

�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
البحرين احلق يف اال�ستماع �إىل تقارير الوزراء باعتباره
مكونا من مكونات املجل�س الوطني. 22
ويحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يوجه
�إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح الأمور الداخلة يف
اخت�صا�صهم  ,و�سواء مت تقدمي طلب اال�ستجواب من
احد الأع�ضاء �أو غري ذلك فانه يحق للحكومة طلب
مناق�شة �أي مو�ضوع يخ�ص ال�سيا�سة العامة للدولة من
اجل احل�صول على ر�أي املجل�س يف هذا ال�ش�أن �أو �إعطاء
بيانات تتعلق بذلك .
ويتمتع املجل�س الوطني ب�صالحية طرح مو�ضوع منح
الثقة لرئي�س الوزراء  , 23كما ي�ستقبل املجل�س الوطني
�شكاوى املواطنني والتما�ساتهم ومن ثم يقوم بت�شكيل
جلنة خا�صة – من �ضمن جلانه ال�سنوية الدائمة –
للتعامل مع هذه العرائ�ض وال�شكاوى  ,وعلى اللجنة �أن
ت�سعى للح�صول على �إي�ضاحات من ال�سلطات املخت�صة
و�إبالغ �أ�صحاب ال�شكاوى بالنتائج التي تو�صلت �إليها.وال
يجوز لع�ضو املجل�س الوطني التدخل يف �ش�ؤون ال�سلطة
الق�ضائية �أو التنفيذية.24
�أم��ا يف جمل�س �شيوخ جمهورية بوروندي  ,فانه يحق
للمجل�س مناق�شة �سيا�سة احلكومة و�أدائها  ,حيث يقوم
�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ بطرح �أ�سئلة �شفوية �أو خطية
على �أع�ضاء احلكومة من اجل احل�صول على بع�ض
املعلومات املتعلقة مبهامهم .
ويف هذا ال�صدد فانه يتم تخ�صي�ص جل�سة �أ�سبوعية
لطرح �أ�سئلة �أع�ضاء املجل�س واال�ستماع �إىل ردود
احلكومة  .ويجب على احلكومة تزويد جمل�س ال�شيوخ
بكل الإي�ضاحات املطلوبة املتعلقة ب�سري عملها و�سيا�ستها
.وجتتمع الغرفتني يف حال توجيه دعوة من قبل رئي�س
اجلمهورية  ,وب�إمكانها كذلك �سحب الثقة عن رئي�س
اجلمهورية يف ح��ال �إدان�ت��ه باخليانة العظمى وذلك

االتفاقيات احلكومية على نحو يقت�ضي معه �أن تنطوي
الق�ضايا املرتبطة بالأقاليم على م�شاركة وقائية معينة
من قبل املجل�س .
ويقوم املجل�س الوطني للأقاليم باال�شرتاك مع اجلمعية
الوطنية ب�إقرار االتفاقيات الدولية على الوجه املحدد
يف ن�ص املادة  ) 2 ( 231من د�ستور جمهورية جنوب
�أفريقيا .
وعلى �أية حال ف�إن التوجه الراهن للتطورات ال�سيا�سية
ي��دل على وج��ود اع�تراف وا�ستيعاب �أك�بر للتنوعات
العرقية والثقافية والإقليمية يف معظم البلدان الأفريقية
والعربية  ،ومما ال�شك فيه �أن الغرف الثانية تلعب دور ًا
كبري ًا يف العالقات الدولية للدول بهدف تعزيز وحماية
امل�صالح املحلية املتعددة لبلدانها .
( )6-4الدور اال�ست�شاري والإ�شرايف والرقابي:
ال ميكن قيام �أي نظام حكم دميقراطي دون تعزيز مبد�أ
ال�شفافية واملحا�سبة  ,وتقع امل�س�ؤولية الأ�سا�سية يف هذا
املجال على كاهل الربملان  ,وذلك من خالل وظيفته
الإ�شرافية والرقابية  ,وعليه فانه ب�إمكان الربملان �أن
ُيخ�ضع احلكومة للم�سائلة نيابة عن ال�شعب  ,بحيث
ي�ضمن تنفيذ �سيا�سات ومهام احلكومة على الوجه
املطلوب بغية تلبية تطلعات ال�شعب واحتياجاته  ,عالوة
على ذلك فان للرقابة الربملانية دورا حا�سما يف وقف
التجاوزات التي ميكن �أن حتدث من جانب احلكومة .
وللدول الأع�ضاء يف الرابطة و�سائل متكنها من التحقق
من مدى ال�شفافية التي تنتهجها احلكومة وم�سائلتها
�إذا لزم الأم��ر  ,و تلعب الغرف الثانية دورا هاما يف
الرقابة على احلكومة و�سيا�ستها باعتبارها مكونا
من مكونات الربملان ناهيك عن �أن �سلطة التفوي�ض
املمنوحة للأع�ضاء الربملانيني تقع يف ه��ذا النطاق
 ,وللرقابة والإ� �ش��راف �أ�شكاال خمتلفة منها الر�صد
والإ�شراف والنقا�شات واال�ستجواب ورفع التقارير .
ويف ه��ذا ال���ص��دد  ,ف��ان ملجل�س ال���ش��ورى يف مملكة

 22املادة  68من د�ستور مملكة البحرين
 23امل�صدر نف�سه املادة 69
 24امل�صدر نف�سه املادة 75
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�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
من خالل قرار يوافق عليه �أغلبية الثلثني من �أع�ضاء
املجل�س الوطني وجمل�س ال�شيوخ  ,اللذين يقومان �أي�ضا
بتقييم م�ستوى تنفيذ برامج احلكومة كل �ستة ا�شهر .
ويف اجلابون يتم طرح القوانني على الربملان (الذي
يتكون من جمل�س ال�شيوخ واملجل�س الوطني) من اجل
الت�صويت عليها ,كما يقوم الربملان �أي�ضا ب�إقرار قوانني
ال�ضرائب ومراقبة �أداء ال�سلطة التنفيذية .
وبعد قيام جمل�س الوزراء ب�إجراء مداوالته يقوم رئي�س
الوزراء بطرح برنامج احلكومة �أمام املجل�س الوطني
من اجل نيل الثقة � ,سواء فيما يتعلق ببيان ال�سيا�سة
العامة �أو الت�صويت على ن�صو�ص القوانني .ويحق
للمجل�س الوطني �أن يعرت�ض على ا�ستمرار احلكومة
يف اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها عن طريق الت�صويت على
ملتم�س للرقابة وال يقبل هذا امللتم�س �إال �إذا وقعه ربع
�أع�ضاء املجل�س الوطني على الأقل .
�أما يف مملكة املغرب  ,فان احلكومة تكون م�سئولة �أمام
امللك والربملان  ,وبعد تعيني امللك لأع�ضاء احلكومة ,
يتقدم رئي�س احلكومة �إىل جمل�سي الربملان جمتمعني
ويعر�ض عليهما الربنامج الذي يعتزم تطبيقه من اجل
املوافقة عليه ومنح الثقة للحكومة � ,أي منح الثقة فيما
يتعلق ببيان ال�سيا�سة العامة �أو املوافقة على ن�صو�ص
ال�ق��وان�ين  ,وملجل�س ال �ن��واب �أن يعار�ض يف موا�صلة
احلكومة حتمل م�س�ؤولياتها بالت�صويت على ملتم�س
للرقابة ( مقرتح للرقابة ) وال يقبل هذا امللتم�س �إال
�إذا وقعه على الأقل خم�س الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم
املجل�س .
وال ميكن �سحب الثقة من احلكومة �أو رف�ض الن�ص �إال
بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء الذي يت�ألف منهم جمل�س
النواب  ,وال يقع الت�صويت �إال بعد م�ضي ثالثة �أيام
كاملة على تاريخ طرح م�سالة الثقة  ,وي ��ؤدي �سحب
الثقة �إىل ا�ستقالة احلكومة ا�ستقالة جماعية .
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وملجل�س امل�ست�شارين �أن ي�سائل احلكومة بوا�سطة ملتم�س
يوقعه على الأقل خم�س �أع�ضائه وال يقع الت�صويت عليه
بعد م�ضي ثالثة �أيام كاملة على �إيداعه �إال بالأغلبية
املطلقة لأع �� �ض��اء املجل�س  ,وي�ب�ع��ث رئ�ي����س جمل�س
امل�ست�شارين على الفور ن�ص ملتم�س امل�سائلة �إىل رئي�س
احلكومة ولهذا الأخ�ير مدة �ستة �أي��ام ليعر�ض جواب
احلكومة �أمام املجل�س  ,يتلوه نقا�ش وال يعقبه ت�صويت .
وال ميكن تقدمي ملتم�س امل�سائلة �إال �إذا وقعه على الأقل
خم�س �أع�ضائه وال ميكن �إق ��راره �إال بت�صويت ثلثي
املجل�س .
ويف قطر  ,يحق ملجل�س ال�شورى �إبداء الرغبات للحكومة
يف امل�سائل العامة و�إذا تعذر على احلكومة الأخذ بهذه
الرغبات  ,وجب �أن تبني للمجل�س �أ�سباب ذلك .وللمجل�س
�أن يعقب مرة واح��دة على بيان احلكومة  ,ويحق لكل
ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يوجه �إىل رئي�س
جمل�س الوزراء �أو احد الوزراء �أ�سئلة ال�ستي�ضاح الأمور
الداخلة يف اخت�صا�صاتهم ولل�سائل وحده حق التعقيب
م��رة واح��دة على الإج��اب��ة  ,ولكل ع�ضو م��ن �أع�ضاء
املجل�س احل��ق يف �أن يوجه ا�ستجوابا �إىل ال��وزراء يف
الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم .
ويف م�صر يتم الت�شاور مع جمل�س ال�شورى عند وجود
مقرتح ب�شان تعديل مادة �أو �أكرث من مواد الد�ستور ,
ويف م�شاريع القوانني املكملة للد�ستور وم�شروع اخلطة
العامة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ومعاهدات
ال�سالم والتحالفات واالتفاقيات التي ت�ؤثر على التكامل
الإقليمي للدولة �أو التي تتعلق بحقوق ال�سيادة  ,ويقوم
رئي�س اجلمهورية ب�إحالة م�شاريع القوانني �إىل املجل�س
�إذا كانت هذه القوانني تت�صل بال�سيا�سة العامة للدولة
�أو ب�سيا�ستها اخلا�صة بال�ش�ؤون اخلارجية والعربية
وبدوره يقوم املجل�س بتقدمي �آرائه �إىل رئي�س اجلمهورية
وجمل�س ال�شعب ب�شان هذه امل�سائل. 25
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الف�صل اخلام�س

وهذا من �شانه �أن ميهد الطريق �أمام املجل�سني كي يلعبا
دورا فعاال يف حتديد م�صري م�شاريع القوانني املطروحة
للمناق�شة والتي بدورها جت�سد املمار�سة الدميقراطية
والرقابة على �أن�شطة احلكومة .
�إن هذا الف�صل ي�شرح الإج��راءات التي يجب �أن تتبعها
املجال�س الأع���ض��اء عند ممار�سة �صالحياتها وعند
ا�ضطالعها مب�س�ؤولياتها ب�شكل فعال وعلى الوجه املطلوب
يف جماالتها الوظيفية .
كما انه �سي�سلط بع�ض ال�ضوء على الإجراءات التي يجب
�إتباعها يف عملية �صنع القوانني.
ويف �سبيل الإيجاز والرتكيز على ما هو مهم ف��إن هذا
الف�صل �سيتناول الإج � ��راءات ال�ت��ي يتم تطبيقها يف
املجاالت الت�شريعية  ,حيث �سيتم �أوال مناق�شة العملية
الت�شريعية يف جمال�س ال�شورى مع الرتكيز على جمل�س
ال�شورى يف مملكة البحرين  ،باعتباره جمل�سا ت�شريعيا
يتبنى نظام ًا ذو �صله ن�سبية ميكننا من خاللها فهم بقية
جمال�س ال�شورى التي تنتهج ال�شورى يف بلدان عربية
عديدة .
ومن �أجل م�ساعدة م�ستخدمي هذا الدليل على الرجوع
�إىل امل�صدر الأ�صلي فقد �أرفقنا بهذا الدليل مقتطفات
من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى يف مملكة البحرين
باللغة العربية وذلك يف امللحق رقم . 2
ويحدونا الأمل ب�أن تكون الإجراءات املعمول بها يف مملكة
البحرين ذات �صلة ن�سبية كبرية بتو�ضيح املهام الداخلية
للمجال�س الأع�ضاء يف العامل العربي .
وثانيا مت التطرق ب�إ�سهاب �إىل املجال�س الت�شريعية
الأخرى مع الرتكيز على الآلية التي تنظم مهام جمل�سني
من جمال�س ال�شيوخ الأفريقية وهما جمل�س ال�شيوخ
بجمهورية بوروندي وجمل�س ال�شيوخ يف جمهورية نيجرييا .
وعلى الرغم من �أن��ه مل يتم التطرق �إىل ذل��ك ب�شكل

�إجراءات �صنع القرار
( )1-5مقدمة

تطرقنا فيما م�ضى �إىل املهام التي ت�ضطلع بها املجال�س
الأع�ضاء يف �ضوء الآليات امل�ؤ�س�سية والد�ستورية والوطنية
لكل منها .
ومن �أجل الت�أكيد مرة �أخرى على ما مت مناق�شته حتى
الآن ف��ان �صالحيات املجال�س الأع�ضاء ت�شمل مهاما
متنوعة �إىل جانب �أم��ور �أخ��رى من بينها امل�شاركة يف
عملية �إب��رام االتفاقيات والتعديالت الد�ستورية وكذا
عملية تف�سري الد�ستور وهذا الدور البارز تقوم به معظم
املجال�س الأع�ضاء يف العملية الت�شريعية .
�إن هذه العملية هي �شكل من �أ�شكال الن�شاط الذي تقوم
به الدولة بهدف �إن�شاء �أو مراجعة القواعد القانونية ,
ومتر عملية �صنع القرار مبراحل عدة � ,أي �أنها عملية
معقدة تلعب الدولة الدور الرئي�س فيها  ,حيث ت�ستمد هذه
القوانني قوتها من قوة الدولة وقوة �أجهزتها  ,فالقانون
الذي يتم اعتماده يعترب قانونا للدولة � ,أما بالن�سبة لعمل
الهيئات الت�شريعية ف�إنها ت�ستمد قوتها من قوة التفوي�ض
املمنوح لها  ,وتكون الهيئات الت�شريعية خمولة ب�سن
كل �أنواع القوانني وحتديد حقوق املواطنني �أو تو�سيعها
وبالتايل فانه من املهم معرفة �أن �أك�ثر القوانني التي
متر ب�إجراءات �صارمة متثل �أف�ضل القوانني كونها تعك�س
امل�صالح التي ين�شدها املجتمع .
ويف املجتمعات الدميقراطية التي يتم فيها الف�صل الفعلي
بني ال�سلطات يف الأجهزة احلكومية فان الطريقة التي
يتم فيها �سن القوانني تكون دميقراطية وت�شاركيه .
وفيما يتعلق ب��ال��دول الأع�ضاء يف الرابطة وعلى وجه
اخل�صو�ص تلك التي لديها برملان مكون من جمل�سني فان
الغرفتني العليا والأوىل ت�شاركان يف العملية الت�شريعية ,
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مف�صل � ،إال �أن هذا الف�صل رمبا ي�ساعد م�ستخدمي هذا
الدليل يف احل�صول على �صورة كاملة للإجراءات املعمول
بها ل�صنع القرار من قبل املجال�س الأع�ضاء يف املجال
الت�شريعي .
(� )2-5إج���راءات تنظيم عملية �صنع القوانني يف
جمال�س ال�شورى -:
متتلك املجال�س الأع�ضاء �صالحية �صياغة �أنظمتها
الداخلية (ال�ل��وائ��ح الداخلية )  ،ويف بع�ض احل��االت
تت�ضمن الد�ساتري موجهات عامة ح��ول ال�شروط التي
يجب �أن تكون عليها مدونه ال�سلوك الداخلية �أو الأنظمة
الداخلية من�سجمة مع املقت�ضيات الأ�سا�سية املحددة
د�ستوري ًا .
و�سي�ستعر�ض هذا الف�صل ب�إيجاز للإجراءات املعمول
بها يف جمل�سي ال�شورى مبملكة البحرين واململكة العربية
ال�سعودية وجمل�س امل�ست�شارين يف مملكة املغرب.
و�سنتناول يف ال�ب��داي��ة م��ا ين�ص عليه د��س�ت��ور مملكة
البحرين  ,حيث ين�ص على �أن ال�سلطة الت�شريعية يتوالها
امللك واملجل�س الوطني وفقا للد�ستور , 26ويتوىل امللك
ال�سلطة التنفيذية مع جمل�س ال��وزراء وال��وزراء وبا�سمه
ت�صدر الأح �ك��ام الق�ضائية وذل��ك كله وف�ق��ا لأح�ك��ام
الد�ستور.
ويعترب القانون م�صدقا عليه وي�صدره امللك �إذا م�ضت
�ستة ا�شهر من تاريخ رفعه �إليه من قبل املجل�س الوطني
دون �أن يرده �إىل املجل�سني لإعادة النظر فيه  .و�إذا رد
امللك – خالل الفرتة املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق
– م�شروع القانون �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب مبر�سوم
م�سبب لإعادة النظر فيه  ,حدد ما �إذا كانت هذه الإعادة
تتم يف ذات دور االنعقاد �أو يف الدور التايل له  ,و�إذا �أعاد
املجل�س الوطني �إق��رار امل�شروع ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه
 26انظر املادة  32من د�ستور مملكة البحرين
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� ,صدق عليه امللك و�أ�صدره يف غ�ضون �شهر من �إقراره
للمرة الثانية  ,وال ي�صدر قانون �إال �إذا اق��ره املجل�س
الوطني بح�سب الأحوال و�صدق عليه امللك .
وهذا الكالم ينطبق على جمل�سي النواب وال�شورى و�إذا
عر�ض رئي�س ال��وزراء م�شروعات القوانني على جمل�س
النواب الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه
ف�إنه يف جميع احلاالت يرفع امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى
من اجل �إعادة النظر فيه .
ومن جانبه  ،يبد�أ جمل�س ال�شورى مبناق�شة هذا امل�شروع
وفق ًا لالئحته التنظيمية الداخلية  ،ويقوم �أو ًال وقبل كل
�شي بالت�أكد مما �إذا كان م�شروع القانون هذا مقبو ًال من
حيث املبد�أ وهل يتفق مع �أحكام الد�ستور ذات ال�صلة .
�إن هذا الواجب الذي يقوم به املجل�س يف التقييم املبدئي
مل�شروع القانون لدليل وا�ضح على مدى امل�س�ؤولية التي
ي�ضطلع بها املجل�س من اج��ل �ضمان �سيادة القاعدة
الد�ستورية على عمل احلكومة .
ومتى ما وجد املجل�س �أن م�شروع القانون مقبو ًال ف�إنه
يفرت�ض �أن يكون جاهز ًا لطرحة على �أع�ضاء املجل�س
للقيام مبناق�شته  ،ولكن قبل ذلك ينبغي على املجل�س �أن
ي�ست�شف �آراء اجلهات املعنية واللجان الفنية .
فعلى �سبيل املثال  ،يقوم املجل�س بدعوة عدة وزارات
وهيئات حكومية �أخرى لإبداء وجهات نظرها حول م�شروع
القانون �أو �أي جزء منه وذلك قبل خم�سة ع�شر يوم ًا من
انعقاد اجلل�سة القادمة للمجل�س  ،وباملثل ف�إن م�شروع
القانون بحاجة �إىل �إحالته �إىل اللجان الفنية لإب��داء
�آراءها  ,ومن الناحية املنطقية فان هذه الإجراءات ت�ؤكد
احلاجة الن تكون املخرجات النهائية للمداوالت التي قام
بها املجل�س قد حازت على الثقة واملباركة واالعرتاف من
قبل املجتمع ككل .
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الإجراءات التي يتم تطبيقها
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" ين�شا جمل�س ال�شورى ويبني نظامه طريقة تكوينه  ,و
كيفية ممار�سته الخت�صا�صاته واختيار �أع�ضائه  ,وللملك
حل جمل�س ال�شورى و�إع��ادة تكوينه "  .وقد �أعطى هذا
الن�ص الد�ستوري جمل�س ال�شورى �صالحيات وا�سعة ,
وللملك �أن يدعو جمل�س ال�شورى وجمل�س ال��وزراء �إىل
اجتماع م�شرتك ملناق�شة ما يراه من �أمور .
وحت��ال ق��رارات جمل�س ال�شورى �إىل امللك ال��ذي بدوره
يقوم ب�إحالتها �إىل جمل�س الوزراء و�إذا توافقت ر�ؤية كال
من جمل�س ال�شورى وجمل�س الوزراء يتم �إ�صدار القرارات
بعد موافقة امللك .
و�إذا مل تتوافق �آراء املجل�سني فانه يتم رد املو�ضوع �إىل
جمل�س ال�شورى ليقرر ما ي��راه منا�سبا وير�سل ق��راره
اجلديد �إىل امللك الذي يقوم باتخاذ القرارات النهائية .
وملجل�س ال�شورى �أي�ضا ر�أيه فيما يتعلق بالق�ضايا الدولية ,
ووفقا للمادة  70من الد�ستور ت�صدر الأنظمة واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية واالمتيازات ويتم تعديلها مبوجب
مرا�سيم ملكية  ,ولكن قبل �إ�صدار �أو تعديل القوانني
واالتفاقيات الدولية فان جمل�س ال�شورى يقوم مبراجعتها
 ,وهذا مما ميكن قراءته من املادة  18من الئحة جمل�س
ال�شورى .
ع�لاوة على ذلك  ,فان ملجل�س ال�شورى ال�صالحية يف
اقرتاح م�شروع قرار جديد �أو اقرتاح تعديالت على �أي
قانون ويتم درا�سة ذلك يف املجل�س  ,ومن ثم يقوم رئي�س
جمل�س ال�شورى بتقدمي ر�أي املجل�س حول م�شروع القانون
اجلديد �أو املعدل �إىل امللك .
وكما هو احل��ال يف معظم الربملانات يف العامل  ,يعتمد
الربملان الأردين الثنائية الربملانية حيث يت�ألف من جمل�س
الأع �ي��ان وجمل�س ال�ن��واب  ,وي�ت��وىل ال�سلطة الت�شريعية
الربملان ( املجل�س الوطني ) وامللك. 27

بخ�صو�ص الأن�شطة الت�شريعية للمجال�س الأع�ضاء ميكن
ت�صنيفها �إىل ق�سمني هما الإج� ��راءات التي تتبناها
جمال�س ال�شورى وتلك املعمول بها يف املجال�س الت�شريعية
الأخرى التي ال يطلق عليها جمال�س �شورى وهي املجال�س
الأكرث تقليدية .
كما �أن الإجراءات املعمول بها يف مملكة البحرين ذات
�أهمية كبرية لفهم �سري عمل جمال�س ال�شورى ككل .
وعليه فانه متى ما مت قبول م�شروع القانون باعتباره
م�شروع ًا قابال للبت فيه من قبل املجل�س الت�شريعي ،
ف�إن الأع�ضاء يكونون خمولني بتقدمي �آرائهم حول هذا
امل�شروع من خالل م��داوالت املجل�س  ،عالوة على ذلك
ف�إنه يحق للأع�ضاء �إبداء �آرائهم خطي ًا �شريطة �أن يتم
ذلك قبل ثمانية و�أربعني �ساعة من انعقاد اجلل�سة .
ويفرت�ض �أن يتم دمج معظم املداخالت املقدمة قبل
و�أثناء املداولة الأوىل للمجل�س وي�شمل ذلك االت�صاالت
التي جتريها اجلهات املعنية وتقارير اللجان الفنية ذات
ال�صلة  ،وبالتايل ف�إنه ال يجوز �أثناء امل��داول��ة الثانية
املناق�شة يف غري التعديالت املقرتحة املتعلقة مب�شروع
القانون و التي يقوم بها املجل�س  ،وت�سري الأح�ك��ام
اخلا�صة بالتعديالت املقدمة يف املداولة الأوىل على ما
يقدم من تعديالت �أثناء املداولة الثانية .
وم��ع ذل��ك  ،وكقاعدة عامة فانه ال يجوز �أخ��ذ ال��ر�أي
النهائي يف م�شروع القانون قبل م�ضي �أربعة �أي��ام على
الأقل من انتهاء املداولة حوله  ,ويف الوقت نف�سه يجوز
مبوافقة املجل�س يف الأح ��وال امل�ستعجلة �أخ��ذ ال��ر�أي
النهائي على امل�شروع يف ذات اجلل�سة التي متت املوافقة
عليه فيها  ،وذلك بعد �ساعة على الأقل من االنتهاء من
نظره ما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري ذلك .
�أما يف اململكة العربية ال�سعودية فقد مت �إن�شاء جمل�س
ال�شورى وفقا للمادة  ,68حيث تن�ص هذه املادة على �أن
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ويجوز لع�شرة �أو �أكرث من �أع�ضاء �أي ًا من جمل�سي الأعيان
وال�ن��واب �أن يقرتحوا القوانني ويحال كل اق�تراح �إىل
اللجنة املخت�صة لإبداء الر�أي  .ويعر�ض رئي�س الوزراء
م�شروع �أي قانون على جمل�س النواب ويجب مناق�شته
من قبل املجل�سني  ,و�إذا رف�ض احد املجل�سني م�شروع
�أي قانون مرتني وقبله املجل�س الآخر معدال �أو غري معدل
 ,يجتمع املجل�سان يف جل�سة م�شرتكة برئا�سة رئي�س
جمل�س الأعيان لبحث املواد املختلف فيها وي�شرتط لقبول
امل�شروع �أن ي�صدر قرار املجل�س امل�شرتك ب�أغلبية ثلثي
الأع�ضاء احلا�ضرين  ,وعندما يرف�ض امل�شروع ال يقدم
مرة ثانية �إىل املجل�س يف ال��دورة نف�سها .ويقوم امللك
بامل�صادقة على القوانني .
ويقدم م�شروع املوازنة العامة �إىل جمل�س الأمة (املكون
من املجل�سني) قبل ابتداء ال�سنة املالية ب�شهر على الأقل
للنظر فيه وف��ق �أحكام الد�ستور  .ويجوز للمجل�س �أن
ينق�ص من النفقات بح�سب ما يراه موافقا للم�صلحة
العامة ولي�س له �أن يزيد يف تلك النفقات ويجوز بعد
انتهاء املناق�شة �أن يقرتح و�ضع قوانني لإح��داث نفقات
جديدة .
وال يقبل �أثناء املناق�شة يف املوازنة العامة �أي اقرتاح يقدم
لإلغاء �ضريبة موجودة �أو فر�ض �أو �إلغاء �ضريبة جديدة
�أو تعديل ال�ضرائب املقررة بزيادة �أو نق�صان يتناول ما
�أقرته القوانني املالية النافذة املفعول وال يقبل �أي اقرتاح
بتعديل النفقات �أو الواردات املربوطة بعقود.
وعندما يكون جمل�س الأم��ة غري منعقد �أو منحال يحق
ملجل�س ال��وزراء مبوافقة امللك �أن ي�ضع قوانني م�ؤقتة يف
الأم��ور التي ت�ستوجب اتخاذ تدابري �ضرورية ال حتتمل
الت�أخري �أو ت�ستدعي �صرف نفقات م�ستعجلة غري قابلة
للت�أخري  ,وي�ك��ون لهذه ال�ق��وان�ين امل��ؤق�ت��ة ق��وة القانون
�شريطة �أن يتم عر�ضها على املجل�س يف �أول اجتماع يعقده
27

وللمجل�س �أن يقر هذه القوانني �أو يعدلها �أو يرف�ضها .
ويف مملكة امل �غ��رب ي�صوت ال�برمل��ان على ال�ق��وان�ين ,
وللقانون �أن ي�أذن للحكومة �أن تتخذ يف ظرف حمدد من
الزمن ولغاية معينة مبقت�ضى مرا�سيم تدابري يخت�ص
القانون عادة باتخاذها  ,ويجري العمل بهذه املرا�سيم
مبجرد ن�شرها  ,غري ان��ه يجب عر�ضها على الربملان
بق�صد امل�صادقة عند انتهاء الأج��ل الذي حدده قانون
الإذن ب�إ�صدارها ,ويبطل قانون الإذن �إذا ما وقع حل
جمل�سي الربملان �أو احدهما . 28
ولرئي�س احلكومة و�أع�ضاء ال�برمل��ان على ال�سواء حق
التقدم ب��اق�تراح ال�ق��وان�ين ,و ت��ودع م�شاريع القوانني
بالأ�سبقية لدى احد مكاتب املجل�سني. 29وللحكومة �أن
تدفع بعدم قبول كل مقرتح �أو تعديل ال يدخل يف جمال
القانون .ويف هذا ال�صدد فان كل خالف يف هذا ال�ش�أن
تبت فيه املحكمة الد�ستورية يف اجل ثمانية �أيام بطلب
من احد رئي�سي املجل�سني �أو من رئي�س احلكومة. 30
و حتال م�شاريع ومقرتحات القوانني لأجل النظر فيها
على اللجان التي ي�ستمر عملها خالل الفرتات الفا�صلة
بني الدورات. 31
وي�ضع مكتب ك� ً
لا من جمل�سي ال�برمل��ان ج��دول �أعماله
 ,ويت�ضمن هذا اجل��دول م�شاريع ومقرتحات القوانني
بالأ�سبقية ووفق الرتتيب الذي حتدده احلكومة  ,ويجب
عقد اجتماع كل �أ�سبوع  ,بالأ�سبقية  ,لال�ستماع �إىل �أ�سئلة
�أع�ضاء املجل�س وال ��ردود املقدمة من احلكومة وعلى
احلكومة الرد يف غ�ضون ع�شرين يوما من بعد ت�سلمها
هذه الأ�سئلة . 32
ولأع�ضاء جمل�سي ال�برمل��ان وك��ذا احلكومة حق تعديل
 28انظر املادة  45من د�ستور اململكة املغرببة
 29املرجع نف�سه املادة 52
 30املرجع نف�سه املادة 53
 31املرجع نف�سه املادة 54
 32املادة  56املرجع ال�سابق

�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
من الد�ستور .وال يتم التداول يف م�شاريع ومقرتحات
القوانني التنظيمية من قبل جمل�س النواب �إال بعد م�ضي
ع�شرة �أي��ام على و�ضعها ل��دى مكتبه وتتم امل�صادقة
عليها نهائيا بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين من
املجل�س املذكور  ,ويجب �أن يتم �إقرار القوانني التنظيمية
املتعلقة مبجل�س امل�ست�شارين باتفاق بني جمل�سي الربملان
على ن�ص موحد  ,وال ميكن �إ�صدار الأمر بتنفيذ القوانني
التنظيمية �إال بعد �أن ت�صرح املحكمة الد�ستورية
مبطابقتها للد�ستور .34

القوانني  ,وللحكومة بعد افتتاح املناق�شة �أن تعار�ض يف
بحث كل تعديل مل يعر�ض من قبل على اللجنة التي يعنيها
الأم��ر .و يبت املجل�س املعرو�ض عليه الن�ص بت�صويت
واحد يف الن�ص املتناق�ش فيه كله �أو بع�ضه �إذا ما طلبت
احلكومة ذلك  ,مع االقت�صار على التعديالت املقرتحة �أو
املقبولة من قبلها .
يتداول جمل�سا الربملان بالتتابع يف كل م�شروع �أو مقرتح
قانون بغية التو�صل �إىل امل�صادقة على ن�ص واحد و يقوم
املجل�س ال��ذي يتم �إي��داع م�شاريع القوانني �إىل مكتبه
�أوال من قبل احلكومة مبناق�شة هذه امل�شاريع ويتداول
كل جمل�س يف الن�ص الذي �صوت عليه املجل�س الآخر يف
ال�صيغة التي �أحيل بها �إليه .
�إذا مل يتم �إقرار م�شروع القرار بعد قراءتني يف كل من
املجل�سني �أو �إذا �أعلنت احلكومة �أن الأم��ر عاجل بعد
قراءة واحدة فقط يف كل جمل�س  ,يحق للحكومة �أن تدعو
�إىل اجتماع للجنة م�شرتكة يكون فيها التمثيل مت�ساوي و
تقوم هذه اللجنة باقرتاح م�سودة للأحكام املتبقية قيد
املناق�شة  ,ويجوز للحكومة تقدمي الن�ص املقرتح من قبل
اللجنة �إىل املجل�سني من اجل �إقراره.وال يتم مناق�شة �أي
تعديالت �إال مبوافقة احلكومة. 33
�إذا مل تنجح اللجنة امل�شرتكة يف اعتماد م�شروع قانون
م�شرتك �أو �إذا مل يتم اعتماد م�شروع القانون � ,أو �إذا مل
يتم �إقرار م�شروع القانون من قبل املجل�سني فانه يحق
للحكومة تقدمي م�شروع القانون �أو القانون املقرتح على
النحو املعدل �إىل جمل�س النواب �إذا كان �ضروريا يف
�ضوء التعديالت التي مت التو�صل �إليها خالل املداوالت
الربملانية ومت تناولها من قبل احلكومة .
ويعود ملجل�س ال�ن��واب الت�صويت النهائي على الن�ص
الذي مت البت فيه وال يقع هذا الت�صويت �إال بالأغلبية
املطلقة من �أع�ضائه وذل��ك وفقا للمادة  85الفقرة 2

( )3-5الإجراءات التي تنظم عملية �صنع القوانني يف
املجال�س الت�شريعية الأخرى ( غري جمال�س ال�شورى )-:

تلعب املجال�س الت�شريعية يف �أفريقيا  ،دور ًا ب��ارز ًا يف
املجال الت�شريعي .
فبالن�سبة ملجال�س ال�شيوخ يف كال من بوروندي والكوجنو
وجمهورية الكوجنو الدميقراطية فان لديها مواد خا�صة
ب��إج��راءات �صنع القوانني  ,وميكن مالحظة ذلك مما
ت�ضمنته د�ساتريها  ,ففي ه��ذه البلدان وغريها يكون
ملجال�س ال�شيوخ واملجال�س املماثلة احلق يف �إبداء ر�أيها
يف املراحل املختلفة لعملية �صنع القوانني .
و�سوف نحاول يف هذا الف�صل �أن نتناول ب�إ�سهاب بع�ض
�إج ��راءات �صنع القوانني يف بع�ض ال��دول الأع�ضاء يف
الرابطة من القارة الأفريقية .
فعلى �سبيل املثال  ,يتوىل جمل�س ال�شيوخ يف بوروندي
�سلطة الت�شريع باعتباره مكونا من مكونات الربملان, 35
وقد ن�ص النظام الداخلي ملجل�س ال�شيوخ بان للمجل�س
�صالحية ت�شريعية عامة  ,لكن الد�ستور منحه �صالحيات
معينة تتعلق بالقوانني التنظيمية واحل��ق االنتخابي
وال�سلطات املحلية ( املادة  , ) 187وت�شمل هذه ال�صالحية
 34املادة 58
 35انظر املادة  147من د�ستور جمهورية بوروندي التي تن�ص على ان «
الربملان ميار�س ال�سلطة الت�شريعية ويت�ألف من غرفتني هما املجل�س الوطني
وجمل�س ال�شيوخ «

 33املادة  57املرجع ال�سابق
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البت يف م�شاريع القوانني منذ بداية املرحلة �إىل املرحلة
النهائية من �إقرارها  .حيث يتم طرح هذه القوانني بداية
�أمام مكتب املجل�س الوطني وجمل�س ال�شيوخ . 36
وبناء على هذا احلكم الد�ستوري  ,فان الإج��راء الذي
يقوم به جمل�س ال�شيوخ ين�ص على �أن يتم اعتماد الن�ص
يف القراءة الأوىل من قبل املجل�س الوطني ويتم �إحالته
من قبل رئي�س املجل�س الوطني �إىل جمل�س ال�شيوخ الذي
يقوم بدرا�سته بناء على طلب من مكتبه �أو على الأقل من
قبل ثلث �أع�ضائه يف غ�ضون �سبعة �أيام من تلقيه مل�شروع
القانون .ويحق ملجل�س ال�شيوخ �أن يقرر ما �إذا كان هناك
حاجة لتعديل امل�شروع �أو اعتماده بعد تعديله وذلك خالل
ع�شرة �أي��ام من تلقي الطلب  ,و�إذا مت تعديل م�شروع
القانون يقوم جمل�س ال�شيوخ ب�إحالته �إىل املجل�س الوطني
الذي يقرر بدوره �إما اعتماد امل�شروع �أو رف�ض التعديالت
التي اقرها جمل�س ال�شيوخ جميعها �أو جزء منها .
و�إذا مل يقم جمل�س ال�شيوخ ب�إ�صدار قرار بهذا اخل�صو�ص
يف غ�ضون ع�شرة �أيام �أو قرر عدم تعديل م�شروع القانون
يقوم رئي�س املجل�س الوطني ب�إحالة هذا امل�شروع �إىل
رئي�س اجلمهورية خالل � 48ساعة  ,ويف حال قام املجل�س
باعتماد تعديالت جديدة يف القراءة الثانية فانه يجب
�إع ��ادة م�شروع القانون ال�ع��ام �أو اخل��ا���ص �إىل جمل�س
ال�شيوخ الذي بدوره يعطي ر�أيا نهائيا بخ�صو�ص التعديل
ويحق له – خالل خم�سة �أيام من �إحالة امل�شروع �إليه-
�أن يقر اعتماد م�شروع القانون العام �أو اخلا�ص بدون
تعديالت �أو �إقراره مع التعديالت .
ع�لاوة على ذل��ك  ،يتعني على رئي�س املجل�س الوطني
�إحالة م�شاريع القوانني التي مت مناق�شتها من قبل املجل�س
الوطني �إىل جمل�س ال�شيوخ ليقوم مبناق�شتها مرة ثانية .
ومع ذلك ومن �أجل �ضمان الت�سريع بوترية عملية �صنع
 36انظر املادة  188من د�ستور جمهورية بوروندي
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ال�ق��رار ف�إنه ب�إمكان جمل�س ال�شيوخ مناق�شة م�شروع
ال�ق��ان��ون وات �خ��اذ ق��رار �إم��ا بتبني ال�ق��ان��ون �أو بتعديل
م�شروع القانون وذلك يف غ�ضون ع�شرة �أيام من ت�أريخ
ت�سلمه مل�شروع القانون  .ولكن �إذا وج��د خ�لاف بني
املجل�س الوطني وجمل�س ال�شيوخ ف�إنه ينبغي على رئي�سي
املجل�سني ت�شكيل جلنة م�شرتكة تقوم باقرتاح ن�ص ي�شمل
37
النقاط التي ينبغي التوافق عليها بال�شكل املطلوب
 ،ويتم مناق�شة الن�ص النهائي املقدم من اللجنة مرة
�أخرى و�إقراره ب�شكل منف�صل من قبل املجل�س الوطني
وجمل�س ال�شيوخ .
�إن ما يربر هذه العملية املطولة يف النظام الت�شريعي
جلمهورية بوروندي هو احلاجة �إىل اال�ستيعاب ال�شامل
للم�صالح املتنوعة لل�شعب والتي يتم متثيلها من قبل
الأح ��زاب ال�سيا�سية امل�ت�ع��ددة وامل�ك��ون��ات االجتماعية
املتنوعة و التي حتظى مبقاعد نيابية يف املجل�س الوطني
�أو جمل�س ال�شيوخ  .وبالتايل ف�إن الت�شريعات التي يتم
تبنيها بعد مناق�شات م�ستفي�ضة حتظى بثقة ال�شعب
باعتبار ذلك فر�صة جيدة للتنفيذ ال�سل�س لقوانني البلد .
ويف اجلابون فقد خول الد�ستور ال�صالحيات الت�شريعية
ل�ل�برمل��ان ال ��ذي ي�ت��أل��ف م��ن املجل�س ال��وط�ن��ي وجمل�س
ال�شيوخ , 38وميكن ال�شروع يف البت يف م�شاريع القوانني
من قبل احلكومة والربملان , 39ويتم مناق�شتها يف جمل�س
ال��وزراء بناء على م�شورة املحكمة الإداري��ة ومن ثم يتم
تقدميها �إىل مكتب احد جمل�سي الربملان ( الوطني �أو
ال�شيوخ ) 40وال يتم تقدمي م�شروع القانون �أو مقرتحات
القوانني التنظيمية للمناق�شة والت�صويت عليه من قبل
الربملان �إال بعد م�ضي خم�سة ع�شر يوما من تقدميها �إىل
37
38
39
40

انظر املادة  191من د�ستور جمهورية بوروندي
املادة  35من د�ستور جمهورية اجلابون
املادة  53من د�ستور جمهورية اجلابون
املرجع ال�سابق املادة 54

�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
من د�ستورية القانون قيد املناق�شة .
�أما يف نيجرييا ف�إن جمل�س ال�شيوخ ي�شارك مب�ستوى رفيع
يف عملية �صنع القوانني كما ناق�شنا ذلك يف الف�صل
ال�سابق وكما هو وا�ضح من املواد  58و  59من الد�ستور
ف�إن عملية �صنع القوانني لي�ست من اخت�صا�ص جمل�س
النواب فقط و�إمنا ي�شمل ذلك �أي�ضا جمل�س ال�شيوخ. 43
ويكون ذلك مطلوب ًا ب�شكل �أكرث �صرامة وحزم ًا عندما
يكون م�شروع القرار قيد املناق�شة على �صلة بامل�سائل
املالية .
ومن حيث املبد�أ  ،يقوم املجل�س الوطني ( الذي يت�ألف من
جمل�سي النواب وال�شيوخ ) مبمار�سة �صالحيته الت�شريعية
 ,بحيث ي�شارك املجل�سني يف عملية �صنع القوانني ويقوم
رئي�س اجلمهورية بامل�صادقة عليها  ,ومن الناحية العملية
ف�إنه ب�إمكان احد املجل�سني تقدمي م�شروع قانون ولكنه ال
يكون �ساري ًا �إال �إذا متت املوافقة عليه من كال املجل�سني و
كذلك من قبل رئي�س الدولة .
وبناء على ذلك يقوم رئي�س اجلمهورية بامل�صادقة على
م�شاريع القوانني التي مت متريرها م��ن قبل جمل�سي
ال�شيوخ والنواب  ,فيما عدا ما هو من�صو�ص عليه يف
املادة الفرعية ( ) 5من هذا الباب .وعندما تقوم �إحدى
الغرفتني ب�صياغة م�شروع قانون ومتريره فانه البد من
�إر�ساله �إىل الغرفة الأخرى ( املجل�س الآخر ) , 44و�إذا
متت املوافقة عليه – كذلك – من قبل هذا املجل�س ومت
االتفاق على �أي تعديل من قبل املجل�سني فانه يتم تقدميه
لرئي�س اجلمهورية للم�صادقة عليه. 45
ومتى ما مت �إحالة م�شروع القانون �إىل الرئي�س للم�صادقة
عليه  ,يجب عليه يف غ�ضون ثالثني يوما �أن يقرر �إما

املكتب .
�أم��ا م�شاريع القوانني املالية وم�شاريع ق��وان�ين تنقيح
الد�ستور فيتم �إحالتها �إىل املجل�س الوطني �أوال  ,وبالن�سبة
للقوانني املتعلقة باجلماعات املحلية فيتم �إحالتها �إىل
جمل�س ال�شيوخ �أوال. 41
�إن جميع مقرتحات القوانني التي �أحالها الربملان �إىل
احلكومة وتلك التي حتتاج �إىل درا�سة يف غ�ضون �ستني
يوما  ,يتم مناق�شتها داخ��ل ال�برمل��ان وم��ن ثم طرحها
على اللجنة الت�شريعية .وي �ن��درج يف ج ��دول �أع�م��ال
الربملان مناق�شة م�شاريع القوانني املقدمة من احلكومة
ومقرتحات القوانني التي وافقت عليها .
ويف هذا ال�صدد فانه يتم �إط�لاع احلكومة على جدول
�أعمال املجل�سني وجلانهما  ,ولرئي�س ال��وزراء و�أع�ضاء
احلكومة احل��ق يف ح�ضور جل�سات ال�برمل��ان والتحدث
فيه واىل جلانه .ويحق لأع�ضاء احلكومة ح�ضور جل�سات
الربملان بناء على طلبهم �أو بطلب من قبل ال�سلطات
الربملانية. 42ويقوم جمل�سي الربملان بدرا�سة �أي م�شروع
�أو مقرتح قانون تباعا وذلك بهدف اعتماد ن�ص متطابق
 ,و�إذا وجد �أن هناك خالفا بني الغرفتني فانه ال ميكن
اعتماد م�شروع �أو مقرتح بعد قراءة واحدة من قبل كال
املجل�سني  ,ويحق لرئي�س الوزراء �أن يدعو الجتماع جلنة
م�شرتكة من املجل�سني تقوم باقرتاح ن�ص ب�شان الأحكام
املتبقية يف املناق�شة  ,و�إذا مل ت�ستطع هذه اللجنة اعتماد
ن�ص م�شرتك تقوم احلكومة ب��دع��وة املجل�س الوطني
لالنعقاد وال��ذي له �أن يقرر ب�شكل نهائي  ,و�إذا قامت
اللجنة امل�شرتكة باعتماد ن�ص م�شرتك فان هذا الأخري
ي�صبح من اخت�صا�ص الربملان فقط �إذا مت �إقراره ب�شكل
منف�صل من قبل الغرفتني ,ويف نهاية املطاف يتم عر�ض
الن�ص النهائي على املحكمة الد�ستورية من اجل التحقق

 43انظر املادة  47الفقرة  4من د�ستور جمهورية نيجرييا االحتادية
 44املرجع نف�سه املادة )1 ( 58
 45املادة ) 3 ( 58

 41املرجع ال�سابق الفقرة  3من املادة 54
 42املرجع ال�سابق املادة 57
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�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
امل�صادقة عليه �أو االمتناع عن ذلك . 46و�إذا �أب��دى
الرئي�س ممانعته على م�شروع القانون مرة ثانية  ,فانه
من املمكن نق�ض ه��ذه املمانعة �إذا مت مترير م�شروع
القانون مرة ثانية من قبل املجل�سني ب�أغلبية الثلثني
وي�صبح هذا امل�شروع قانونا .وال ي�شرتط موافقة الرئي�س
على ذلك , 47وهذا احلزم يف الإجراءات يكون مطلوبا
�إذا كان م�شروع القانون قيد الدرا�سة مرتبطا بامل�سائل
املالية .
�إن م�سودة قانون االعتماد املايل و�أي م�شروع قانون �أخر
يتم اقرتاحه من اجل دفع �أو �إ�صدار �أو �سحب الأموال
من �صندوق الإيرادات املوحدة (املدجمة) �أو �أي �صندوق
عام للواليات الفيدرالية  ,ال ميكن �أن يكون �ساري ًا �إال
مبوجب ق��رارات ايجابية من قبل املجل�سني ، 48ويف
حالة تعذر املوافقة على م�شروع القانون ف�إنه يجب على
رئي�س جمل�س ال�شيوخ �أن يعقد اجتماع مع اللجنة املالية
امل�شرتكة ( مبعنى جلنة م�شرتكة من املجل�سني تت�ألف
من عدد مت�ساو من الأع�ضاء من كل جمل�س ) بغر�ض
حل االختالفات القائمة بني املجل�سني بخ�صو�ص م�شروع
القانون .
وتقوم اللجنة املالية امل�شرتكة بدرا�سة م�شاريع القوانني
وتقدمي تو�صيات م�ستنرية  ،وبالتايل ف�إن ذلك من �ش�أنه
�أن ي�ساعد املجل�سني يف التو�صل �إىل ق��رارات م�شرتكة
متفق عليها وذلك ب�صدد م�شاريع القوانني املالية املثرية
للجدل .
ومن هذا املنطلق ف�إن جمل�س ال�شيوخ يف نيجرييا خمول
د�ستوري ًا بعقد اجتماع للجنة املالية امل�شرتكة و�إدارة
وتوجيه العملية الت�شريعية �إىل اجتاهات �أكرث توحدا .
ونظر ًا للتنوع الكبري للمجتمع ال�سيا�سي املحلي وطبيعة
 46املادة ) 4( 58
 47املادة ) 5 ( 58
 48انظر املادة  59من املرجع ال�سابق

م�شاريع القوانني املالية املثرية للجدل ف�إن جمل�س ال�شيوخ
يعترب اجلهاز الذي يعول عليه ب�شكل كبري والذي ب�إمكانه
�أن ي�ضمن الوحدة وال�سالم للواليات الفيدرالية .
�إن �صالحيات املجال�س الأع�ضاء ال تقت�صر على املهام
الت�شريعية فح�سب  ،و�إمنا ت�ضطلع مب�س�ؤوليات عدة  -مت
الإ�شارة �إليها يف الف�صل الرابع  -متكنها من لعب ادوار
بارزة يف التطورات ال�سيا�سية امل�ستقبلية للبلدان املعنية ,
كما �أن �إجراءات تنظيم املهام للمجال�س الأع�ضاء ت�شمل
كذلك املهام غري الت�شريعية التي تقوم بها.
لقد مت الرتكيز على عملية �صنع القوانني وذل��ك نظر ًا
لل�صعوبات والتعقيدات التي تواجه عملية �صنع القوانني
يف البلدان التي تتميز بالثنائية الربملانية �أو جمال�س
ت�شريعية  .ويحدونا الأم��ل يف �أن يجد الربملانيون يف
املجال�س الأع�ضاء هذا الدليل مبثابة بداية نحو ا�ستيعاب
الإجراءات املتبعة يف كل املهام الوظيفية التي ي�ضطلعون
بها .
ومن �أجل م�ساعدة الربملانني على االنخراط يف القراءة
والإط�ل�اع ب�شكل �أك�بر ف ��إن الف�صل التايل يقدم بع�ض
الإر�شادات التي مت �إعدادها لهذا الغر�ض بالذات .
و ين�ص الد�ستور يف جنوب �أفريقيا بان يتم تقدمي م�شاريع
القوانني �إىل اجلمعية الوطنية , 49وميكن تقدمي م�شروع
القوانني من قبل الوزراء �أو نوابهم �أو من قبل �أي ع�ضو
من �أع�ضاء اجلمعية الوطنية  ,و�إذا كان الأم��ر متعلقا
مب�صلحة املجل�س الوطني للأقاليم  ,فانه يتم تقدمي
م�شاريع القوانني �إىل ه��ذا املجل�س من قبل ع�ضو من
�أع�ضاء املجل�س الوطني للأقاليم �أو جلنه تابعة له. 50
وعندما يتم تقدمي م�شاريع القوانني �سواء (م�شاريع
القوانني العادية التي ال ت��ؤث��ر على الأق��ال�ي��م �أو تلك
القوانني التي لها �صلة بالأقاليم) وفقا للمادتني 75و 76
 49انظر املادة  ) 1( 73من د�ستور جمهورية جنوب افريقيا
 50املرجع نف�سه املادة ) 4 ’ 3( 73

31

�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
من الأم��ور الداخلة يف اخت�صا�صات املجل�س املبينة يف
الد�ستور  ,ويجب على الوزراء وجميع موظفي احلكومة
تقدمي ال�شهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .
ويجب على املجل�س الوطني ت�شكيل جلنة – �ضمن جلانه
ال�سنوية الدائمة – للتعامل مع العرائ�ض وال�شكاوى
املقدمة من املواطنني �إىل املجل�س الوطني ,وعلى اللجنة
�أن ت�سعى �إىل احل�صول على �إي�ضاحات من ال�سلطات
املخت�صة بهذا ال�ش�أن و�إب�ل�اغ �أ�صحاب ال�شكاوى مبا
تو�صلت �إليه .
وبذلك فان هذه املبادئ الد�ستورية قد مهدت الطريق
ملجل�س ال���ش��ورى ل�ل�إ��ش��راف على عمل احلكومة وفقا
للقوانني املن�صو�ص عليها لهذا الغر�ض .
و لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يوجه �إىل
ال ��وزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح الأم��ور الداخلة يف
اخت�صا�صهم واال�ستعالم عن م�سالة غري معروفة لدى
هذا الع�ضو �أو التحقق من م�سالة يكون هذا الع�ضو على
�إطالع بها .وال يجوز التوقيع على هذا ال�س�ؤال من قبل
�أكرث من ع�ضو �أو تقدميه �إىل �أكرث من وزير .كما ال يجوز
�أن يكون اال�ستجواب متعلقا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو
ب�أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو احد موكليه .
ويجب �أن يقت�صر ال�س�ؤال على الأمور املراد اال�ستف�سار
عنها و�أال يتبع ذلك تعقيب بهذا ال�ش�أن ويجب �أال يت�ضمن
اال��س�ت�ج��واب ع �ب��ارات غ�ير الئ�ق��ة �أو ع �ب��ارات ال�سباب
وال�شتائم التي مت�س كرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو
عبارات ت�ؤثر �سلبا على امل�صلحة العليا للبالد .ويجب
�أال يكون ال�س�ؤال يف امل�سائل التي ال تدخل يف اخت�صا�ص
ال��وزي��ر املعني � ,أو �أن يت�ضمن الطلب احل�صول على
معلومات �أو �إح�صائيات ال تتعلق مبو�ضوع ال�س�ؤال .و�إذا مل
يتطابق ال�س�ؤال مع هذه ال�شروط فانه يحق ملكتب املجل�س
�إلغاء هذا ال�س�ؤال بناء على �إحالته من قبل رئي�س املجل�س
على �أن يتم �إبالغ ع�ضو اال�ستجواب بهذا الإجراء .
�أما يف بوروندي  ,فان الربملان يقوم بالت�صويت على
القوانني والرقابة على عمل احلكومة ويحق لأع�ضاء

من الد�ستور فان للمجل�س الوطني للأقاليم ال�صالحية يف
مترير م�شاريع القوانني �أو امل�شاريع املعدلة �أو رف�ضها. 51
وكما ناق�شنا يف الف�صل ال�سابق فان الإ�شراف والرقابة
تعترب �أدوات هامة مل�سائلة احلكومة و�ضمان �سري عملها
ب�شفافية .
وم��ن املعلوم ان��ه �إذا قامت احلكومة بتنفيذ مهامها
و�سيا�ساتها (��س��واء ال�سيا�سات الق�صرية �أو الطويلة
امل��دى) بثقة واقتدار وحتلت بقدر كبري من امل�س�ؤولية
وال�شفافية ف�إنها لن تواجه �أي معار�ضة من قبل ال�شعب ,
ف�ضال عن �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل زيادة م�شاركة ال�شعب يف
كل �أن�شطة احلكومة ومن �ضمنها التنمية .
وتكمن م�شاركة املواطنني يف الرقابة على احلكومة ب�شكل
مبا�شر عن طريق تقدمي ال�شكاوى وااللتما�سات �أو عن
طريق الأع�ضاء املنتخبني من قبلهم كممثلني لهم  ,وتلعب
الغرف العليا دورا ب��ارزا يف الإ��ش��راف على �سري �أداء
احلكومة  ,ف�ضال عن �أن الد�ستور والأنظمة الداخلية
للمجال�س الأع�ضاء قد منحاها ال�صالحية يف ا�ستجواب
احلكومة وحما�سبتها على �أن�شطتها .
ويخول الد�ستور البحريني املجل�س الوطني بالإ�شراف
على عمل احلكومة وق��د مت الإ��ش��ارة �إىل ذل��ك بو�ضوح
مبوجب املادة  72الذي تن�ص على الآتي :

"يجوز بناء على طلب موقع من قبل خم�سة �أع�ضاء
على الأق��ل �أن يطرح �أي مو�ضوع ع��ام على املجل�س
الوطني للمناق�شة بهدف احل�صول على ا�ستي�ضاحات
ع��ن �سيا�سة احلكومة وت�ب��ادل وج�ه��ات النظر بهذا
ال�ش�أن .وجلميع الأع�ضاء الآخرين احلق يف امل�شاركة
يف هذه املناق�شة ".
ويحق للمجل�س الوطني يف كل وقت �أن ي�ؤلف جلان حتقيق
�أو ينتدب ع�ضوا �أو �أكرث من �أع�ضائه للتحقيق يف �أي �أمر
 51املرجع ال�سابق املادة 76
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�أ�سيكا  :دليل الربملانيني
املجل�س الوطني �أو جمل�س ال�شيوخ �أن يوجهوا �أ�سئلة
مكتوبة �أو �شفوية �إىل �أع�ضاء احلكومة لال�ستف�سار
عن �أدائهم .و خالل دورة االنعقاد  ,تخ�ص�ص جل�سة
كل �أ�سبوع – ح�سب الأ�سبقية  -لطرح �أ�سئلة النواب
و�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ واال�ستماع �إىل الردود املقدمة
من احلكومة ,وعلى احلكومة تزويد املجل�س الوطني
وجمل�س ال�شيوخ بكل الإي�ضاحات املطلوبة املتعلقة
ب�سري عملها و�سيا�ستها .وب�إمكان املجل�س الوطني تقدمي
ملتم�س الرقابة على احلكومة ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ,
وميكن حل احلكومة من قبل رئي�س الدولة  ,كما ميكن
�سحب الثقة من احد �أع�ضاء احلكومة بت�صويت �أغلبية
ثلثي املجل�س الوطني �إذا ات�ضح انه ف�شل يف �أداء مهامه
�أو ارتكب عمال ينطوي على ممار�سات غري �أخالقية
مت�س النزاهة والأم��ان��ة � ,أو ت�صرف ب�أ�سلوب يخل
ب�سري عمل الربملان ,ويف هذه احلالة فانه يجب على
هذا الع�ضو تقدمي ا�ستقالته �إجباريا  ,ويحق للمجل�س
الوطني وجمل�س ال�شيوخ ت�شكيل جلان برملانية ت�ضطلع
مبهام التحقيق حول موا�ضيع حمددة للعمل احلكومي .
وملجل�س ال�شورى يف قطر حق �إبداء الرغبات للحكومة
يف امل�سائل العامة  ,و�إذا تعذر على احلكومة الأخذ
بهذه الرغبات وجب �أن تبني للمجل�س �أ�سباب ذلك
 ,وللمجل�س �أن يعقب مرة واحدة على بيان احلكومة
 .ولكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يوجه
�إىل رئي�س جمل�س ال��وزراء واىل احد ال��وزراء �أ�سئلة
ال�ستي�ضاح الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم ولل�سائل
وح��ده حق التعقيب مرة واح��دة على الإجابة .ولهم
احلق كذلك يف �أن يوجهوا ا�ستجوابات �إىل الوزراء يف
الأم��ور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم  ,وال يجوز توجيه
اال�ستجواب �إال مبوافقة ثلث �أع�ضاء املجل�س  ,وال
جترى مناق�شة اال�ستجواب �إال بعد ع�شرة �أي��ام على
الأق��ل من توجيهه � ,إال يف حالة اال�ستعجال وب�شرط
موافقة الوزير على تق�صري امل��دة .كما �أن كل وزير
م�سئول �أمام جمل�س ال�شورى عن �أعمال وزارته  ,وال
يجوز طرح الثقة عن الوزير �إال بعد مناق�شة ا�ستجواب
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موجه �إليه  ,ويكون طرح الثقة بناء على رغبته �أو طلب
موقع عليه من خم�سة ع�شر ع�ضوا  ,وال يجوز للمجل�س
�أن ي�صدر قراره يف هذا ال�ش�أن قبل ع�شرة �أيام على
الأقل من تاريخ تقدمي الطلب �أو �إبداء الرغبة  ,ويكون
�سحب الثقة من الوزير ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين
يت�ألف منهم املجل�س .
ويف م�صر يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شعب
�أن يوجه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء �أو احد نوابه �أواىل
احد ال��وزراء �أو نوابهم �أ�سئلة يف �أي مو�ضوع يدخل
يف اخت�صا�صاتهم  ,وعلى رئي�س ال��وزراء �أو نوابه �أو
ال��وزراء �أو من ينيبونه الإجابة عن �أ�سئلة الأع�ضاء
 ,ويكون ال��وزراء م�سئولون �أم��ام جمل�س ال�شعب عن
ال�سيا�سة العامة للدولة وكل وزير م�سئول عن �أعمال
وزارته  ,وملجل�س ال�شعب �أن يقرر �سحب الثقة من احد
نواب رئي�س جمل�س الوزراء �أو احد الوزراء �أو نوابهم
وال يجوز عر�ض طلب �سحب الثقة �إال بعد ا�ستجواب
 ,وبناء على اقرتاح ُع�شر �أع�ضاء املجل�س  ,وال يجوز
للمجل�س �أن ي�صدر ق��راره يف هذا الطلب قبل ثالثة
�أيام على الأقل من تقدميه ويكون �سحب الثقة ب�أغلبية
�أع�ضاء املجل�س .
ويف �سلطنة عمان فانه يحق ملجل�س ال�شورى ا�ستجواب
الوزراء بناء على طلب موقع من خم�سة ع�شر ع�ضو ًا
من �أع�ضاء املجل�س على الأقل بخ�صو�ص امل�سائل التي
ح�صل فيها جتاوز من قبل الوزراء يف الأمور الداخلة
يف اخت�صا�صاتهم وفيها انتهاك للقانون  ,ويقوم
املجل�س مبناق�شة هذا الأمر وتقدمي نتائجه �إىل جاللة
ال�سلطان  .عالوة على ذلك  ,فانه يجب على وزراء
اخلدمات تقدمي تقرير �سنوي �إىل جمل�س ال�شورى
ح��ول م��راح��ل تنفيذ امل�شاريع املناطة ب��وزارات�ه��م ,
كما يحق للمجل�س دعوة �أيا منهم لتقدمي �إي�ضاحات
ب�شان بع�ض الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات وزاراته
ومناق�شة ذلك معه .
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الف�صل ال�ساد�س

ميكنهم من التعاون �إىل �أق�صى حد ممكن  ,وبالتايل فان
هذا التعاون �سوف ي�ساهم يف تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية
للرابطة نحو حتقيق �أهدافها .
ومن ناحية �أخرى  ,فان الوعي املتبادل من �شانه �أن ي�ساهم
يف التغلب على مثل تلك العوائق الناجتة عن االختالفات
الثقافية والتاريخية  ,وال ميكن �أن ت�شكل هذه االختالفات
عائقا �إال �إذا مل يكن هناك معرفة طبيعية و�إدراك ووعي
متبادلني بهذه الفوارق واالختالفات ولذا فان هذا الدليل
ي�ساعد الربملانيني يف التغلب على عوائق التعاون التي رمبا
تنتج ب�سبب االفتقار �إىل هذا الوعي والإدراك.
وتكمن الفائدة الثانية لهذا الدليل يف انه يوفر فر�صة
للربملانيني لإذكاء رغباتهم يف اكت�شاف بع�ضهم البع�ض
وزي��ادة املعرفة بينهم مب�ستويات �أك�ثر تقدما وتو�سيع
نطاق التعاون بني املجال�س الأع�ضاء يف امل�ستقبل .
وكما هو معروف  ,ف�إننا نعي�ش يف ع�صر العوملة واملجال�س
الأع�ضاء تنتمي �إىل منطقتني متجاورتني هما �أفريقيا
والعامل العربي  ,ولذا فان حقيقة هذا اجلوار يعترب واقعا
حيا يف ح��د ذات��ه يفر�ض احل��اج��ة �إىل التعاون والدعم
امل�شرتك .
�أ�ضف �إىل ذلك �أن هذا العامل الطبيعي للعوملة قد خلق
�ضغوطا قوية نحو انفتاح اكرب وتوافق متبادل .
وحتظى املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة ب�إمكانية بناء
�شراكة �إ�سرتاتيجية وتقارب و فهم متبادل بني الدول
الأع�ضاء يف الرابطة  ,كما �أن لهذه الأهداف منافع كثرية
للربملانيني من اجل بناء درجة اكرب من الثقة والتفا�ؤل
متكنهم م��ن ب�ن��اء ع�لاق��ات ت�ع��اون متينة ب�ين �أفريقيا
والعامل العربي .
ومن املهم كذلك �أن املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة متثل
�شعوب بلدانها  ,وبالتايل فان هذا البعد ي�شري �إىل �أن
للرابطة �إمكانيات فريدة لت�سريع وترية التقدم والتعاون
بني �شعوب �أفريقيا والعامل العربي ,ولذلك فانه يحدونا
الأمل بان يزود هذا الدليل الأع�ضاء الربملانيني الكرام
ببع�ض املعلومات التي ت�ساهم يف تعزيز م�صالح �شعوب
بلدانهم .

اخلامتة

يقدم هذا الف�صل اخلتامي بع�ض الأفكار التي ميكن �أن
تفيد م�ستخدمي الدليل وعلى وجه اخل�صو�ص املجال�س
الأع�ضاء يف ا�ستنباط بع�ض الر�ؤى والأفكار التي تتعلق
مبجاالت عملها  ,لكنه يف الواقع ال يعترب ف�صال ختاميا
باملعنى امل�ت�ع��ارف عليه يف بقية الكتب �أو ال��درا��س��ات
الأخرى .
لقد ا�ستخدم ه��ذا الدليل نهجا ف��ري��دا م��ن نوعه �إىل
حد ما  ,وعلى عك�س ما ميكن �أن يتوقعه املرء  ,فانه مل
يتم ت�صميم هذا الدليل لتزويد القارئ باملعلومات عن
املهام والإجراءات العملية للمجال�س الأع�ضاء يف بنيتها
امل�ؤ�س�سية ويف ال�سياق ذاته ذلك الن هذا الدليل ال يركز
على و�صف غرفة برملانية عليا بذاتها  ,ولكن من بني
ه��ذه الأمن��اط التقليدية  ,ف��ان ه��ذا الدليل يحاول �أن
يزود القارئ بنبذة �شاملة عن جميع املجال�س الأع�ضاء
يف الرابطة على نحو ميكنه من فهم ال�سمات امل�شرتكة
للمجال�س الأع�ضاء فيما يتعلق بالق�ضايا املختلفة  ,ويحدد
جماالت التنوع يف البنى امل�ؤ�س�سية وال�شروط الوظيفية
للمجال�س,كما انه يتناول �أوج��ه ال�شبه واالختالف بني
املجال�س الأع�ضاء بهدف حتقيق قدر �أكرب من التعاون
بني املجال�س الأع�ضاء على املدى البعيد وذلك من خالل
الو�سائل والآل�ي��ات املتبعة من قبل الرابطة ومكوناتها
الأ�سا�سية وذلك من اجل تعظيم الفائدة لدى القارئ.
ع�لاوة على ذل��ك يهدف ه��ذا الدليل �إىل الإ�سهام يف
تعزيز م�ستوى وعي الربملانيني يف املجال�س الأع�ضاء يف
الرابطة بهدف حتقيق قدر �أكرب من التفاهم املتبادل
وال�ق�ب��ول ب��الآخ��ر على نحو ي�ت�ج��اوز ال �ف��وارق اللغوية
والثقافية والدينية بني الدول الأع�ضاء .ويف �سبيل حتقيق
هذه الغاية فقد مت ت�صميم هذا الدليل بطريقة تعمل على
�إث��راء وتعميق معرفة م�ستخدميه فيما يتعلق باملجال�س
الأع�ضاء ,فالإملام الكايف ب�أوجه ال�شبه واالختالف بني
املجال�س �سيعود بالفائدة على الربملانيني مبا من �شانه �أن
ي�ساعد الربملانيني وجمال�سهم يف بناء قدراتهم على نحو
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د�ساتري ال��دول الأفريقية والعربية الأع�ضاء يف
الرابطة
-1د�ستور جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�شعبية  1989م
( مت تعديله عام  1996م )
-2د�ستور مملكة البحرين  23ربيع الثاين  1393 ،ه 26 ,
مايو  1973م
-3د�ستور دولة بوت�سوانا ترتيب �أق�سام ،تاريخ بدء العمل به :
� 30سبتمرب 1966م
-4د�ستور جمهورية بوروندي لعام  2005م
-5د�ستور جمهورية الكوجنو الدميقراطية لعام  2005م مع
التعديالت التي جرت عام 2011م
-6د�ستور جمهورية الكوجنو لعام  2001م
-7م�سودة د�ستور جمهورية م�صر العربية  2013 ,م – وثيقة
د�ستورية جديدة بعد تعديل د�ستور 2012م الذي مت تعليقه .
-8د�ستور جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية 21 ,
اغ�سط�س  1995م
-9د�ستور جمهورية اجلابون –  26مار�س  1991م – املعدل
بتاريح  22ابريل 1997
-10د�ستور لي�سثو الذي مت تبنيه يف عام  1993م – مت تعديله
يف االعوام  2001 , 1997 , 1996م
-11د�ستور اململكة االردنية الها�شمية  8 -يناير  1952م (
مع اجراء بع�ض التعديالت اىل العام 2011م )
-12د�ستور جمهورية مدغ�شقر لعام  2010م
-13د�ستور موريتانيا (  12يوليو  1991م )
-14د�ستور مملكة املغرب ( � 13سبتمرب ) 1996
-15د�ستور جمهورية ناميبيا – مت تعديله مبوجب قانون
 1998وقانون 2010
-16د�ستور جمهورية نيجرييا الفيدرالية لعام  1999م
-17د�ستور �سلطنة عمان لعام  1996م مع تعديالت 2011م
-18د�ستور دولة قطر  2004م
-19د��س�ت��ور اململكة العربية ال�سعودية لعام  1992م مع
تعديالته يف العم 2005
-20د�ستور جمهورية جنوب افريقيا –  1996م
-21د�ستور جمهورية ال�سودان ( دخل حيز التنفيذ يف  1يوليو
 1998م)
-22د�ستور مملكة �سوازيالند  2005م
-23د�ستور اجلمهورية اليمنية – مت تعديله خالل ا�ستفتاء
�شعبي يف  20فرباير 2001م
-24د�ستور جمهورية زميبابوي  2013م
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امللحق 2

مقتطفات من الالئحة الداخلية ملجل�س �شورى مملكة
البحرين

الفرع الثاين
م�شروعات القوانني واالقرتاح بقانون
مـــادة ()92
تقدم االقرتاحات بقوانني من �أع�ضاء املجل�س اىل رئي�سه
م�صاغة وحم��ددة بقدر امل�ستطاع  ،ومرفق ًا بها مذكرة
�إي�ضاحية تت�ضمن حتديد ن�صو�ص الد�ستور املتعلقة
واملبادى الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف
باالقرتاح
ْ
التي يحققها  .وال يجوز �أن يوقع االقرتاح بقانون �أكرث من
خم�سة �أع�ضاء .
مـــادة ()93
لرئي�س املجل�س �أن يخطر مقدم االقرتاح كتابة مبخالفته
للد�ستور � ،أو عدم ا�ستيفائه لل�شكل املطلوب �أو وجود
الأحكام التي تت�ضمنها مواده يف القوانني النافذة  ،و�أن
يطلب منه ت�صحيحه �أو �سحبه .
ف ��إذا �أ�صر الع�ضو على ر�أي��ه وجب عليه تقدمي مذكرة
مكتوبة لرئي�س املجل�س بوجهة نظره خالل �أ�سبوع من
ت��اري��خ �إخ �ط��اره  ،ويعر�ض الرئي�س الأم ��ر على مكتب
املجل�س .
ويخطر الرئي�س الع�ضو كتابة مبا يقرره املكتب يف هذا
ال�ش�أن  ،ف�إذا �أ�صر الع�ضو خالل �أ�سبوع على وجهة نظره
عر�ض الرئي�س الأمر على املجل�س .
مـــادة ()94
يحيل الرئي�س االقرتاح بقانون �إىل اللجنة املخت�صة لإبداء
الر�أي يف فكرته  ،وللجنة �أن ت�أخذ ر�أي مقدم االقرتاح
قبل و�ضع تقريرها ب�ش�أنه  .وتعد اللجنة تقرير ًا يعر�ض
على املجل�س مت�ضمن ًا الر�أي يف جواز نظر االقرتاح � ،أو
رف�ضه � ،أو �إرجائه  .وللجنة �أن ت�شري على املجل�س برف�ض
االق�تراح لأ�سباب تتعلق باملو�ضوع ب�صفة عامة  .ف�إذا
ما وافق املجل�س على نظر االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة
لت�ضعه يف �صيغة م�شروع القانون .
وكل اقرتاح بقانون قدمه �أحد الأع�ضاء ورف�ضه املجل�س
 ،يجوز لأح��د من الأع�ضاء تقدميه ثانية يف ذات دور
االنعقاد.
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مبا�شرة �إىل هذه اللجنة و�أخطر املجل�س بذلك يف �أول
جل�سة تالية .
مـــادة ()98
�إذا تعددت م�شروعات �أو مقرتحات القوانني يف املو�ضوع
الواحد  ،اعترب �أ�سبقها هو الأ�صل ،واعترب ما عداه مبثابة
تعديل له .
مـــادة ()99
�إذا �أدخلت اللجنة املخت�صة تعديالت م�ؤثرة على �صياغة
م�شروع قانون  ،جاز لها قبل رفع تقريرها اىل املجل�س
�أن حتيله  ،بعد موافقة رئي�س املجل�س � ،إىل جلنة ال�شئون
الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها  ،لتبدى ر�أيها يف �صياغة
امل�شروع وتن�سيق مواده و�أحكامه خالل املدة التي يحددها
رئي�س املجل�س  ،وت�شري اللجنة يف تقريرها اىل ر�أي جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها .
مـــادة ()100
ت�ست�أنف اللجان عند ب��دء كل دور انعقاد ع��ادي بحث
م�شروعات القوانني املوجودة لديها من تلقاء ذاتها دون
حاجة �إىل �إحالة جديدة .
وعند حدوث تغيري وزاري يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء
�أن يطلب م��ن رئي�س املجل�س  ،ت�أجيل النظر يف هذه
امل�شروعات كلها �أو بع�ضها بلجان املجل�س  ،لفرتة ال
تزيد على ثالثني يوم ًا  ،لت�ستعد احلكومة للمناق�شة فيها
� ،أو لتتخذ الإج��راءات الد�ستورية املقررة لتعديلها �أو
ا�سرتدادها.
�أما التقارير اخلا�صة مب�شروعات القوانني واقرتاحاتها
التي ب��د�أ املجل�س النظر فيها يف دور انعقاد �سابق ،
في�ست�أنف نظرها باحلالة التي كانت عليها  ،ما مل يقرر
املجل�س �إعادتها اىل اللجنة بنا ًء على طلب احلكومة طبق ًا
لأحكام الفقرة ال�سابقة .

مادة ( 94مكرر)
لكل ع�ضو قدم �إقرتاح ًا بقانون ،قبل و�ضع اللجنة املخت�صة
تقريرها ب�ش�أن �إقرتاحه املحال �إليها� ،أن يطلب كتابة من
رئي�س املجل�س ،ت�أجيل نظر اللجنة املخت�صة لالقرتاح
وذلك ملرة واحدة وملدة التزيد على ثالثني يوم ًا من تاريخ
تقدمي الت�أجيل ،م�شروع ًا مبربراته ،وملقدم االقرتاح �أن
يطلب ال�سري يف درا�سة �إقرتاحه خالل هذا امل��دة ،و�إال
اعترب طلب الت�أجيل املقدم منه مبثابة ا�سرتداد القرتاحه
طبق ًا للمادة ( )115من هذه الالئحة.
مـــادة ()95
�إذا وافقت �إحدى اللجان على اقرتاح بقانون من �ش�أنه
زيادة يف امل�صروفات � ،أو نق�ص يف الإيرادات  ،عما ورد
يف امليزانية العامة للدولة � ،أحالته اىل جلنة ال�شئون
املالية واالقت�صادية �أو مكتبها لإبداء الر�أي فيه  .ويجب
يف هذه الأح��وال �أن يت�ضمن تقرير اللجنة الأ�صلية ر�أي
جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية �أو مكتبها .
مـــادة ()96
يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروعات القوانني املقدمة
من احلكومة �أو التي �أقرتحها الأع�ضاء وقامت احلكومة
ب�صياغتها وفق ًا للمادة ( )94من هذه الالئحة يف �أول
جل�سة تالية ل��وروده��ا  ،للنظر يف �إحالتها �إىل اللجان
املخت�صة  ،ما مل تطلب احلكومة نظر امل�شروع على وجه
اال�ستعجال �أو يرى رئي�س املجل�س �أن له �صفة اال�ستعجال
 ،فيحيله الرئي�س اىل اللجنة املخت�صة مبا�شرة  ،ويخطر
املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية مع توزيع امل�شروع على
الأع�ضاء برفقة جدول �أعمال هذه اجلل�سة .
مـــادة ()97
�إذا قدم اق�تراح �أو م�شروع بقانون مرتبط باقرتاح �أو
م�شروع �آخر معرو�ض على �إحدى اللجان� ،أحاله الرئي�س
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مـــادة ()101
يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س ال� ��وزراء خالل
اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية الفتتاح دور االنعقاد الأول من
كل ف�صل ت�شريعي  ،مب�شروعات القوانني التي مل يف�صل
فيها املجل�س ال�سابق .
و�إذا مل تطلب احلكومة م��ن رئي�س املجل�س ا�ستمرار
النظر يف امل�شروعات املذكورة املقدمة منها ابتداء خالل
�شهرين من تاريخ �إخطار رئي�س جمل�س الوزراء اعتربت
غري قائمة .
و�إذا طلبت احلكومة نظرها � ،أحالها املجل�س �إىل اللجنة
املخت�صة  ،وللجنة �أن تكتفي يف �ش�أنها مبا انتهى �إليه ر�أي
اللجنة ال�سابقة � ،إذا كانت قد و�ضعت تقرير ًا فيها .
مـــادة ()102
يناق�ش املجل�س م�شروعات القوانني يف مداولة واحدة ،
ومع ذلك يجوز �أن جترى مداولة ثانية طبق ًا للأحكام
الواردة يف هذه الالئحة .
مـــادة ()103
تبد�أ مناق�شة م�شروعات القوانني بتالوة امل�شروع الأ�صلي
وتقرير اللجنة املخت�صة وما يت�ضمنه من تعديالت  ،ما
مل ير املجل�س االكتفاء بتوزيع بع�ض �أو كل هذه الوثائق مع
�إثباتها يف امل�ضبطة  .وتعطى الكلمة عند مناق�شة امل�شروع
ملقرر اللجنة فاحلكومة فالأع�ضاء .
وتبد�أ املداولة مبناق�شة املبادئ والأ�س�س العامة للم�شروع
�إجماال  ،ف�إذا مل يوافق املجل�س على امل�شروع من حيث
املبد�أ  ،ع ّد ذلك رف�ضا للم�شروع .
ف�إذا وافق املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أ  ،انتقل اىل
مناق�شة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها واالقرتاحات
التي قدمت ب�ش�أنها  ،وي�ؤخذ الر�أي يف كل مادة على حدة ،
ثم ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع يف جمموعه.
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مـــادة ()104
لكل ع�ضو عند نظر م�شروع قانون �أن يقرتح التعديل
بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التجزئة يف املواد �أو فيما يعر�ض
من تعديالت  .ويجب �أن يقدم التعديل كتابة قبل اجلل�سة
التي �ستنظر فيها امل��واد التي ي�شملها التعديل بثمان
و�أربعني �ساعة على الأقل ليعمم على الأع�ضاء .
ويجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل الذي يقدم قبل
اجلل�سة مبا�شرة �أو �أثناءها  ،وي�صدر قرار املجل�س بنظره
�أو ا�ستبعاده بعد �سماع مقدم االق�تراح � ،إن كان لذلك
حمل ن دون مناق�شة  .ف�إذا �أقر املجل�س النظر يف هذه
التعديالت  ،عر�ضها الرئي�س على املجل�س وله �أن يقرر
بحثها يف احلال �أو �إحالتها اىل اللجنة املخت�صة لبحثها
و�إعداد تقرير عنها .
مـــادة ()105
تخطر اللجنة املخت�صة بالتعديالت اجلوهرية التي
يقدمها الأع�ضاء قبل اجلل�سة املحددة لنظر امل�شروع
�أمام املجل�س لبحثها  ،ويبني املقرر ر�أي اللجنة فيها �أثناء
املناق�شة يف اجلل�سة  .ويجب �أن يكون اق�تراح التعديل
حمدد ًا وم�صاغ ًا .
ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب �إحالة التعديل الذي
يقرتح �أثناء جل�سة املجل�س �إىل اللجنة وتلزم �إجابة هذا
الطلب �إذا كان اقرتاح التعديل جوهري ًا ومل ي�سبق نظره
فيها .
مـــادة ()106
�إذا قرر املجل�س �إحالة التعديل املقرتح اىل اللجنة وجب
عليها �أن تقدم تقريرها يف امليعاد الذي يحدده املجل�س
 ،و�إذا كان لهذا لتعديل ت�أثري على باقي مواد امل�شروع
�أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها يف �ش�أنه و�إال كان
للمجل�س �أن ي�ستمر يف مناق�شة باقي املواد .
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املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها .
مـــادة ()111
ال يجوز يف املداولة الثانية املناق�شة يف غري التعديالت
املقرتحة والتي قدم الطلب ب�ش�أنها طبق ًا للمادة ال�سابقة
 ،ثم ي�ؤخذ ال��ر�أي بعد املناق�شة على امل��واد التى �أقرتح
تعديلها بح�سب ترتيبها يف امل�شروع  ،وبعدئذ ي�ؤخذ الر�أي
على امل�شروع ب�صفة نهائية .
مـــادة ()112
ت�سري الأحكام اخلا�صة بالتعديالت املقدمة يف املداولة
الأوىل على ما يقدم من تعديالت �أثناء املداولة الثانية .
مـــادة ()113
ال يجوز �أن يقر املجل�س �أي مو�ضوع �أو �أن يرف�ضه �إال بعد
نظره يف اللجنة �أو اللجان املخت�صة  ،ويف �ضوء ما تقدمه
من تقارير يف �ش�أنه  ،وذلك مع مراعاة ما ورد من �أحكام
خا�صة يف هذه الالئحة .
مـــادة ()114
ال يجوز �أخذ الر�أي نهائي ًا يف م�شروع القانون قبل م�ضي
�أربعة �أيام على الأقل من انتهاء املداولة فيه .
ويجوز مبوافقة املجل�س – يف الأحوال امل�ستعجلة – �أخذ
ال��ر�أي النهائي على امل�شروع يف ذات اجلل�سة التي متت
املوافقة عليه فيها  ،وذل��ك بعد �ساعة على الأق��ل من
االنتهاء من نظره ما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري
ذلك .
مـــادة ()115
لكل من تقدم باقرتاح بقانون �أن ي�سرتده بطلب كتابي
لرئي�س املجل�س  ،ول��و ك��ان ذل��ك �أث�ن��اء مناق�شته  ،فال
ي�ستمر املجل�س يف نظره �إال �إذا كان موقع ًا من ع�ضو �أو
�أع�ضاء غريه � ،أو طلب �أحد الأع�ضاء اال�ستمرار يف نظره
بطلب كتابي يقدم �إىل رئي�س املجل�س.

وتعرب التعديالت ك�أن مل تكن  ،وال تعر�ض للمناق�شة � ،إذا
تنازل عنها مقدموها دون �أن يتبناها �أحد الأع�ضاء .
مـــادة ()107
بعد االنتهاء م��ن مناق�شة امل��ادة والتعديالت املقدمة
ب�ش�أنها  ،ي�ؤخذ الر�أي على التعديالت �أوال  ،ويبد�أ الرئي�س
ب�أو�سعها مدى و �أبعدها عن الن�ص الأ�صلي  ،ثم ي�ؤخذ
الر�أي على املادة يف جمموعها .
مـــادة ()108
�إذا قرر املجل�س حكم ًا يف �إحدى املواد من �ش�أنه تعديل
�إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن وافق عليها  ،فله �أن يعود
�إىل مناق�شة تلك املادة  .ويجوز للمجل�س  ،بناء على طلب
احلكومة �أو اللجنة �أو �أح��د الأع�ضاء � ،أن يقرر �إع��ادة
املناق�شة يف مادة �سبق �إقرارها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب
جديدة  ،وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�شروع .
مـــادة ()109
للمجل�س قبل �أخ��ذ ال��ر�أي على م�شروع القانون ب�صفة
نهائية � ،إذا كانت قد �أدخلت على ن�صو�صه تعديالت
باجلل�سة � ،أن يحيله �إىل اللجنة املخت�صة لتبدي ر�أيها
باال�شرتاك مع جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية �أو
مكتبها يف �صياغة وتن�سيق �أحكامه  .وعلى اللجنة املحال
اليها امل�شروع �أن تقدم تقريرها يف املوعد الذي يحدده
لها املجل�س .وال يجوز بعدئذ �إجراء مناق�شة يف امل�شروع
�إال فيما يتعلق بال�صياغة .
مـــادة ()110
يجب �إجراء مداولة ثانية يف بع�ض مواد م�شروع القانون
�إذا قدم طلب كتابي بذلك اىل رئي�س املجل�س من احلكومة
�أو رئي�س اللجنة �أو مقررها �أو خم�سة �أع�ضاء على الأقل،
وذلك قبل اجلل�سة �أو املوعد املحدد لأخذ الر�أي نهائي ًا
على م�شروع القانون  ،ويبني بالطلب امل��ادة �أو امل��واد
املطلوب �إعادة املداولة فيها وتعديلها و�أ�سباب ومربرات
ه��ذا التعديل و�أ��س�ب��اب وم�ب�ررات التعديل وال�صياغة
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مـــادة ()116
ت�سقط االقرتاحات بقوانني املقدمة ممن زالت ع�ضويته
من الأع�ضاء � ،إال �إذا كانت موقعة من ع�ضو �أو �أع�ضاء
غريه  ،وذلك فيما عدا االقرتاحات بقوانني التى �سبق �أن
وافق عليها املجل�س وتقرر �إحالتها اىل احلكومة لو�ضعها
يف �صيغة م�شروع ق��ان��ون ،فيجب عليها اال�ستمرار يف
�صياغتها و�إحالتها �إىل جمل�س النواب.
مـــادة ()117
االق�تراح��ات بقوانني التى ي�سرتدها مقدموها �أو التى
ت�سقط طبق ًا لأح �ك��ام امل ��ادة ال�سابقة ال يجوز �إع��ادة
تقدميها يف دور االنعقاد ذاته .
مـــادة ()118
ت�سقط جميع االق�ت�راح ��ات ب�ق��وان�ين بنهاية الف�صل
الت�شريعي  ،وذلك فيما عدا االقرتاحات بقوانني التي
�سبق �أن واف��ق عليها املجل�س ال�سابق وت�ق��رر �إحالتها
اىل احلكومة لو�ضع �صياغتها وت�ست�أنف اللجان نظر
االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها يف دور انعقاد �سابق ،ما
مل يطلب مقدموها من رئي�س املجل�س كتابة ا�سرتدادها
خالل ثالثني يوم ًا من بدء دور االنعقاد اجلديد ،ويخطر
الرئي�س اللجان بهذا الطلب.
مـــادة ()119
�إذا كل امل�شروع �أو االق�ت�راح م�ؤلفا من م��ادة واح��دة ،
اكتفى بتالوته ومناق�شته  ،ثم �أخذ ال��ر�أي النهائي فيه
مرة واحدة .
مـــادة ()120
�إذا �أعرت�ض امللك على م�شروع قانون �أقره جمل�سا ال�شورى
والنواب ورده طبق ًا لأحكام املادة ( )35من الد�ستور ،
�أخطر الرئي�س املجل�س باالعرتا�ض على م�شروع القانون
و�أ�سباب االعرتا�ض .
ويعقد املجل�س جل�سة عاجلة لهذا الغر�ض  ،ويجوز لرئي�س
جمل�س الوزراء �أو من ينيبه الإدالء ببيان يف هذا ال�ش�أن
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 ،ويحيل املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به يف ذات
اجلل�سة وتقرير جمل�س النواب يف هذا ال�ش�أن �إىل جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانونية لدرا�سة امل�شروع املعرت�ض
عليه  ،واملبادئ والن�صو�ص التي هي حمل االعرتا�ض ،
وا�سبابه الد�ستورية �أو الت�شريعية بح�سب الأحوال .
ويعر�ض تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية على
املجل�س لنظره على وج��ه اال�ستعجال ،ويجب لإق��رار
امل�شروع �أن توافق عليه �أغلبية �أع�ضاء كل من جمل�سي
ال�شورى والنواب �أو املجل�س الوطني .
الفرع الثالث
املرا�سيم بقوانني
مـــادة ()121
يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني ال�ت��ي ت�صدر
بالتطبيق لأحكام املادة ( )38من الد�ستور ،وحتال �إليه
من رئي�س جمل�س النواب  ،اىل اللجان املخت�صة لإبداء
ر�أيها فيها  ،ويكون لها يف املجل�س ويف اللجان الأولوية
على �أية �أعمال �أخرى .
مـــادة ()122
ال يجوز التقدم ب�أية اقرتاحات بالتعديل يف ن�صو�ص �أي
مر�سوم بقانون �صادر طبق ًا لأحكام امل��ادة ( )38من
الد�ستور .
مـــادة ()123
ت�سري ب�ش�أن املرا�سيم بقوانني الإج� ��راءات اخلا�صة
مبناق�شة م�شروعات القوانني املن�صو�ص عليها يف هذه
الالئحة  .وي�صوت املجل�س على هذه املرا�سيم باملوافقة
�أو بالرف�ض .وي�صدر قرار املجل�س بعدم �إقرار املر�سوم
بقانون ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س  ،وين�شر هذا القرار يف
اجلريدة الر�سمية
الفرع الرابع
املعاهدات و االتفاقيات الدولية
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قائمة ب�أ�سماء املراجع وامل�ؤلفات االجنليزية
امل�صادر االجنليزية
-1ارن��د ليجفارت :الدميقراطيات� :أمناط من حكومة
الأغلبية والتوافق يف البلدان الواحد والع�شرين ،نيو
هافن :مطبعة جامعة يايل ()1984
 .2دائرة العدل يف كندا :العملية الت�شريعية االحتادية
يف كندا� ،أوتاوا ،مركز الن�شر للحكومة الكندية ()1989
 .3الدكتور كينفه �أبراهام� :إثيوبيا من الإمرباطورية �إىل
الفيدرالية:التاريخ ال�سيا�سي واالقت�صادي والدبلوما�سي
واالجتماعي لل�شعب ونظام احلكم يف اثيوبيا من �سبا
واوك�سوم اىل الوقت احلا�ضر ( �سنة  1000قبل امليالد
–  2000م ) �ستوكهومل)2001( EIIPD ،
 .4فرانكلني ب��وردي�ت��ي :التعطيل يف جمل�س ال�شيوخ،
برين�ستون :مطبعة جامعة برين�ستون ()1940
 -5جي�سبريت فالنز  :د�ساتري بلدان العامل ،نيويورك:
من�شورات �أو�شينا ()1995
 .6حممد خليل ،الدول العربية وجامعة الدول العربية:
�سجل وثائقي ،جملد رق��م واح��د التطور الد�ستوري ،
بريوت1962 ،
 -7رول بليندينبا�شر وارلوند كولن :الفيدرالية يف عامل
متغري :التعلم من كل منهما ،اخللفية العلمية  ،حما�ضر
اجلل�سات والكلمات التي �ألقيت يف امل�ؤمترات الدولية
ح��ول الفيدرالية  ،200مونرتيال كينغ�ستون ،مطبعة
جامعة امللكة ماكجيل)2002( -
 .8ريت�شارد فينو ،جمل�س ال�شيوخ الأم��ري�ك��ي :منظور
الثنائية الربملانية ،وا�شنطن :معهد امل�شروع االمريكي
()1982
 .9روث اكرييزا � ،إر�شادات ل�صياغة م�سودة الت�شريعات:
درا� �س��ة ع��ن عملية ال�صياغة الت�شريعية يف روان ��دا،
�أطروحة ال ال ام  ،معهد الدرا�سات القانونية العليا،

مـــادة ()124
يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات �أو االتفاقيات التي
تربم مبرا�سيم وفق ًا لن�ص الفقرة الأوىل من املادة ()37
من الد�ستور م�شفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها ،
ويتلى هذا البيان يف �أول جل�سة مع �إي��داع املعاهدة �أو
االتفاقية ومرفقاتها �أمانة املجل�س .
وللمجل�س ،بعد �إخ �ط��اره بانتهاء جمل�س ال �ن��واب من
نظر هذا املعاهدات �أو االتفاقيات� ،إب��داء ما ي��راه من
مالحظات ب�صددها دون اتخاذ قرار يف �ش�أن املعاهدة
�أو االتفاقيات ذاتها.
مـــادة ()125
يحيل الرئي�س اىل اللجنة املخت�صة املعاهدات واالتفاقيات
املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من املادة ( )37من
الد�ستور  ،لبحثها وتقدمي تقرير عنها �إىل املجل�س .
وللمجل�س �أن يوافق عليها �أو يرف�ضها �أو ي�ؤجل نظرها ،
ولي�س له �أن يعدل ن�صو�صها  .ويف حالة الرف�ض �أو الت�أجيل
يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء ببيان ي�شمل
الن�صو�ص �أو الأحكام التي ت�ضمنتها املعاهدة �أو االتفاقية
والتي �أدت اىل الرف�ض �أو الت�أجيل
ال�شئون ال�سيا�سية
الأ�سئلة
مادة ()126
يجوز لرئي�س جمل�س ال��وزراء �إلقاء بيان �أم��ام جمل�س
ال�شورى �أو �إحدى جلانه عن مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه،
و له يفو�ض �أحد الوزراء يف ذلك .ف�إذا كان البيان �أمام
املجل�س ج��از له مناق�شته �أو �إحالته �إىل �إح��دى جلانه
ملناق�شته و �إبداء ما تراه من مالحظات ب�ش�أنه.
امل�صدر  :املوقع الر�سمي ملجل�س ال�شورى يف مملكة
البحرين
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كلية الدرا�سات العليا ،جامعة لندن 2011 – 2010 ،م
� – 10سمرياندرا ان راي :ال�سيا�سات املقارنة احلديثة –
نيودلهي – قاعة االمري 2003 -
 .11جورج�س بريجوجنو�س  :املوظفني الذين يرتا�سون
املجال�س الربملانية الوطنية – درا�سة مقارنة عاملية –
االحتاد الربملاين الدويل – جنيف 1997 -
 .12جريج باور  ,دليل مدونة ال�سلوك الربملانية  :دليل
للربملانيني – فريق املهام العاملي حول ال�سلوك الربملاين
 2010 -13دليل االحتاد االفريقي  :دليل املوظفني العاملني يف
االحتاد االفريقي والذين يعملون معهم  2014 ,م
 -14النظام الداخلي لالحتاد االوروبي  :الدورة الربملانية
الثامنة – 2014
-15امل�ساواة يف ال�سيا�سة  :درا�سة م�سحية عن الن�ساء
والرجال يف الربملانات – االحت��اد الربملاين ال��دويل –
جنيف – 2008م
 -16هينونوري يوماتو  :ادوات لال�شراف الربملاين :
درا�سة مقارنة ل 88برملان وطني � ,سوي�سرا ( . ) 2007
امل�صادر واملراجع العربية
�-1أب ��و ف��ار���س ،حممد عبد ال�ق��ادر  :حكم ال�شورى يف
الإ�سالم ونتيجتها ،ط ،1دار الفرقان ،عمان 1988مـ.
-2عبد احلميد ،ح�سني دروي����ش ،والعر ّي�ض ،من�صور
جميل  :ال�شورى يف دول��ة البحرين ،ط ،1وزارة �ش�ؤون
جمل�س الوزراء والإعالم ،البحرين 1996م .
-3الباز ،داود  :ال�شورى والدميوقراطية النيابية ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة1998 ،م .
-4التميمي ،عز الدين  :ال�شورى بني الأ�صالة واملعا�صرة،
ط ،1دار الب�شري للن�شر والتوزيع ،عمان 1985مـ .
-5الزهراين ،عبد الرحمن بن علي  :م�سرية ال�شورى يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ط ،3جمل�س ال�شورى الريا�ض،
2002م .
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-6ال�شاوي ،توفيق  :فقه ال�شورى واال�ست�شارة ،ط ،2دار
الوفاء للطباعة والن�شر والتوزيع ،املن�صورة 1992مـ .
-7خ��ال��دي ،حممود :نظام ال�شورى يف الإ��س�لام ،ط،1
مكتبة الر�سالة1986 ،مـ
-8طربو�ش ،فائد حممد :ال�سلطة الت�شريعية يف الدول
العربية ذات النظام اجلمهوري حتليل قانوين مقارن،
ط  ،1امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع،
بريوت1995 ،مـ.
-9زه�ي�ر ال�سباعي ،زي��اد ال���س��دي��ري� ،صالح امل��ال��ك،
وغريهم  :جمل�س ال�شورى قراءة يف جتربة حتديثه ،ط،2
حترير عبد الرحمن ال�شبيلي ،الريا�ض2011 ،مـ.
-10ف� ��وزي�� ،ص�لاح ال��دي��ن :ال�برمل��ان ،درا� �س��ة مقارنة
حتليلية لربملانات العامل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
1994مـ.
-11ال���ش�ل�ه��وب ،عبد ال��رح�م��ن عبد ال�ع��زي��ز :النظام
الد�ستوري يف اململكة العربية ال�سعودية بني ال�شريعة
الإ�سالمية وال�ق��ان��ون امل �ق��ارن ،ط ،1مطابع ال�ف��رزدق
التجارية ،الريا�ض1999 ،مـ.
�-12سليمان الطماوي ،ال�سلطات الثالث يف الد�ساتري
العربية املعا�صرة ،ط ،6دار الفكر العربي1996،مـ.
-13عدنان �ضاهر :حقوق وواجبات النائب يف الأنظمة
الداخلية للربملانات العربية،
http://www.arabparliaments.
/org/publication
�-14أح �م��د زي��ن� :إ�شكاالت د�ستورية ونيابية ،ب�يروت,
1994مـ.
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أمســــاء وعنـــاويــــــن اجملالس االعضاء
رئيس اجمللس الفيدرالي يف مجهورية
أثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية:
معالي السيد  /يالو ابييت .

رئيس جملس األمة ــ مجهورية اجلزائر
الدميقراطية الشعبية
معالي السيد  /عبد القادر بن صاحل

هاتف00251111242301 :
فاك�س00251111242304 :
الربيد الإلكرتوينnegashwoynshet@yahoo.com :

جمل�س الأمة -ق�صر زيجوت يو�سف  -اجلزائر
هاتف0021321746031/22 :
فاك�س0021321746102 /107 :
الربيداالكرتوين:

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الغابون:
معالي السيدة  /لوسي ماليبو -أوبيسون

majliselouma@majliseouma.de

رئيس جملس الشورى يف مملكة البحرين:
معالي السيد /علي بن صاحل الصاحل

تلفون002410721863 :

الربيد الألكرتوينbeatricentoutoume@hotmail.fr:

هاتف0097317716500 :

رئيس جملس األعيان يف اململكة األردنية اهلامشية:
دولة السيد /فيصل الفايز

فاك�س0097317715715 :
الربيد االكرتوينshasan@shura.gov.bh :

هاتف00962777257812 :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية بوروندي:
معالي السيد /ريفيونيو أنديكيوريو

فاك�س0096265676981 :

الربيد االكرتوينinfo@senate.jo :

الهاتف0025779936444 :

رئيس جملس الشيوخ يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
معالي السيد /حممد احلسن ولد احلاج

فاك�س0025722245114 :
الربيد الإلكرتوينsenat@senat.bi :

هاتف002225256877 :
فاك�س002225257373 :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الكامريون
معالي السيد  /مارسيل نيات جني فنجي

رئيس جملس املستشارين يف اململكة املغربية:
معالي الدكتور/عبداحلكيم بن مشاش

هاتف0023799571422 :
الربيد الإلكرتوينeduretoga@yahoo.fr :

هاتف00212537761116 :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الكونغو:
معالي السيد /أندريه اوبامي ايتو

فاك�س00212537730568 :
الربيد االلكرتوين med.taib.cohen@hotmail.fr

الهاتف00242055510277:
الربيد الإلكرتوينobamiitou@yahoo.fr :
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أمســــاء وعنـــاويــــــن اجملالس االعضاء
رئيس جملس الواليات يف مجهورية السودان:
معالي الدكتور /سليمان أدم ونيس

رئيس اجمللس الوطين يف مجهورية ناميبيا:
معالي السيد  /مارغريت منساه ويليامز

تلفون0024912352266 :
فاك�س00249187560950 :
الربيد الإلكرتوينinfo@councilofstates.gov.sd :

هاتف00264612028044 :
فاك�س0026461256371 :

الربيد االلكرتوين:

m.nakutwima@parliament.na

رئيس جملس الشيوخ يف مملكة سوازيالند:
معالي السناتور  /جيالني  .تي  .زواني

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية
نيجرييا الفيدرالية:
معالي السناتور /بوكوال ساراكي

هاتف002684162407 :
فاك�س002684161603 :

الهاتف00234803595000 :
الربيد الألكرتوينayewohnelson@yahoo.com :

الربيد الإلكرتوين:

happy@swazi.net , adminparl@swazi.net

رئيس جملس الشورى يف دولة قطر:
معالي السيد /حممد بن مبارك اخلليفي

رئيس جملس الشورى يف اجلمهورية اليمنية:
معالي الشيخ /عبد الرمحن حممد علي عثمان

هاتف0097444413222 :
فاك�س0097444356840:
الربيد الإلكرتوينalnobi@shura.gov.qa :

هاتف00967 - 1- 227815 /4 :
فاك�س00967 - 1- 560390 :

رئيس جملس الشورى يف اململكة العربية السعودية:

رئيسة جملس الشيوخ يف مجهورية زميبابوي
معالي السيدة  /أدنا ماد زومقوي

الربيد الإلكرتوينshoora@y.net.ye :

معالي الدكتور  /عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ

هاتف002634252944 :
فاك�س002634252935 :
الربيد الإلكرتوين:
externalrelations@parlizm.gov.zw

هاتف009664821666 :
فاك�س0096614881542 :
الربيد االلكرتوينwebmaster@shoua.gov.sa :

رئيس جملس األقاليم يف مجهورية جنوب إفريقيا:
معالي السيدة  /تي موديس
رقم الهاتف0027836115833:
رقم الفاك�س27214032660 :
الربيدااللكرتوينkmthethwa@parliament.gov.za:
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