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 رجمینمقدمة المت

، حتـى اتصـلنا بزكـاري 2014مطلـع فبرایـر عـام  هـذا العمـلما أن شرعنا فـي ترجمـة 
، كـي أحد ثالثة اشتركوا في إعـدادهعلوم السیاسیة بجامعة تكساس، إلكنز، من قسم ال

ـــه إ ـــب من ـــه، فنطل ـــالفكرة، ومبـــدیا  اســـتجاب خـــاللذنـــا بترجمت بضـــع ســـاعات مرحبـــا ب
زمیلیـــه، تـــوم  موافقـــةق الترجمـــة یســـتدعي حقـــو وألن مـــنح حماســـه لهـــا وســـعادته بهـــا. 

للدراسـات  IMTمعهـد كنزبرج من كلیة القانون بجامعة شیكاغو، وجیمس ملتون من "
ثالثــتهم علــى طلــب  اتفــق، حصــل علــى موافقتهمــابعــد أن اتصــل بهمــا، و ، "المتقدمــة

 اإلذن منا لنشر الترجمة العربیة على الموقع الرسمي المشروع.
 ت سـاریةدسـتورا ظلـ 190مجمـل دسـتورا مـن  184مقارنـة علـى تستند هذه الدراسة ال

وهــذا یعنــي أن العینـة المختــارة أقــرب  ،)2006( حتـى وقــت تحدیـد عینــة هــذه الدراسـة
ما تكـون إلـى التمـاهي مـع مجتمـع الدراسـة الكلـي. ویتـألف المشـروع مـن أربعـة أجـزاء 

 : رئیسة
شـــــتمل علیهـــــا تمســـــح اســـــتطالعي شـــــامل للمســـــائل والتفاصـــــیل التـــــي یمكـــــن أن  •

 ؛ واإلجابات المفتوحة صیغ عبر أسئلة متعددة اإلجابات، الدساتیر
 عرض صنفت فیه الدساتیر عددا ونسبة وفق كل إجابة؛ •
 تلك المسائل والتفاصیل؛ حولأجوبة عن األسئلة المتواترة  •
 مصطلحا. 140ما یقرب من مسرد یأتي على تعریف  •
المشـروع، فـي جزئــه  ائمون علـى هـذاالقــ رصـد ،سـؤاال 665مـن  األولیتـألف الجـزء و 

فیمـــا أســـموه بالموجـــة روها صـــدســـؤاال منهـــا، وأ 350ا یقـــرب مـــن مـــابـــات جإ الثـــاني،
األولى. غیـر أن عملهـم مسـتمر، وعـزمهم منعقـد علـى إطـالق موجـات أخـرى، تشـمل 
كل منها أجوبة عن المزید من أسـئلة المسـح. ومـن جانبنـا، عقـدنا العـزم علـى مواكبـة 

  إصداره. بمجردؤملین أن نوفق إلى ترجمته ون، مما ینجز 
الباحــث المتخصــص المــدقق أكثــر  الجــزء الثالــث فهــو عبــارة عــن ملحــق لعلــه یهــمأمــا 

 مما یهم القارئ العام، في حین أن الجزء الرابع قد یكون مفیدا لكلیهما.
حقیقة أن تخصصات المترجمین شملت الفلسفة والقانون واالقتصاد والعلـوم السیاسـیة 

في إتاحته للقارئ  لعربیة من هذا المشروع، الذي أسهمتانت على تجوید النسخة اأع
 ثالثة مراكز أكادیمیة لیبیة: العربي
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المركــــز الــــوطني للترجمــــة التــــابع لــــوزارة الثقافــــة والمجتمــــع المــــدني، الــــذي تكفــــل  •
 زیع؛أعمال الطباعة والنشر والتو ب
غازي، الذي تكفل بتأمین حقـوق التابع لجامعة بنالقانون والمجتمع دراسات مركز  •

  المترجمین؛
علــى  لــذي قــام بالحصــولالجامعــة بنغــازي، التــابع مركــز البحــوث واالستشــارات،  •

 الحصول على هذا األذن.  وتغطیة تكالیف إذن الترجمة
ونأمـل أن مركزي الترجمة والقـانون، وتدشن ترجمة "مشروع الدساتیر المقارن" أنشطة 

في بلد تندر فیه بیوت الخبرة في معظم الحقـول، ، الحقلین هذینبیتي خبرة في یكونا 
 .ركز البحوث واالستشاراتلألعمال المتمیزة التي أنجزها م وأن یضیفا

وقد كنا نصبو منـذ أن خطـرت علـى بالنـا فكـرة ترجمـة هـذا العمـل إلـى أن نـتمكن مـن 
مـــن  ســـتورلمشـــروع صـــیاغة الدیـــة اللیبلهیئـــة التأسیســـیة قبـــل انتهـــاء اإنجـــاز الترجمـــة 

التـي یمكـن أن یجنیهـا أعضـاؤها منـه، ، إدراكا منـا للفائـدة العظیمـة عملها بوقت كاف
، التــي قــد یــرتهن فیهــا مســتقبل شــعب بأكملــه تــاریخ لیبیــا مــنفــي هــذه الفتــرة الحاســمة 

علـى  بـأي حـال غیـر أن نفعـه ال یقتصـر .مهمتهـالك الهیئة في ووطن بأسره لنجاح ت
بمهمة مماثلة، وكل لجنة یناط بها إجـراء  ل هیئة تكلفبل یطال كالمستوى المحلي، 

، أكـــانوا علــى وجـــه عمـــومهم المهتمــین بالمســـائل الدســـتوریة وكـــلتعــدیالت دســـتوریة، 
 .مجتمعیةأم نشطاء یدافعون عن حقوق شرائح وفئات  ،بحاثا أكادیمیین

تعـــددت مهمـــا  ،یبقـــى أن نؤكـــد أهمیـــة هـــذا العمـــل وفـــق حقیقـــة أن الدســـاتیر البشـــریة
یســمو  نــي أن ثمــة مشـتركا یجمعهــاتظــل فـي النهایــة بشــریة، مـا یع ،اختلفـت وتباینــتو 

. وألن بأسـره یة، ویعّبر عما هو إنسـاني فـي الجـنس البشـريخصوصیات الثقافعلى ال
دالة على هذا تشكل قد تیر الساریة األحكام التي تحظى بنسب اتفاق عالیة في الدسا

عرفـة الكثیـر عـن الطبیعـة البشـریة، مـا یجعلـه مـن م هـذا المشـروعالمشترك، قد یمّكـن 
االجتمــاعي ال عهــد لــه االقتصـادي والقــانوني و یفـتح آفاقــا للبحــث الفلســفي والسیاســي و 

 بها.
 بنغازي         
  2014مارس             
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 الدساتیرمحتویات بیانات خصائص 

 تصـنیفل البیاناتلى من الموجة األو  لمتضمنة في إصدارالبیانات ا يتصنیفال یصف هذا الكتاب
 للنصوص الدستوریة. البیانات متـوفرة إمـا فـي شـكل ملـف بیانـات سـتاتا "مشروع الدساتیر المقارن"

(ccpcncv1_0.dta)  مفصـــول القـــیمأو فـــي شـــكل ملـــف نصـــي (ccpcncv 1_0.txt) إذا .
 استخدمت هذه البیانات في عملك، نرجو أن توثقها على النحو التالي:

Elkins, Zachary, Tom Ginsburg, and James Melton. 2010. 
Characteristics of National Constitutions, Version 1.0. Comparative 
Constitutions Project. Last modified: May 14 , 2010 . Available at: 
http://www.comparativeconstitutionsproject.org . 

. ویمثــل 1789نــذ صــیغت مخصــائص الدســاتیر الوطنیــة التــي  تــدوینهــو  هــذا العمــلالهــدف مــن 
حزمـة  الدسـاتیر. ویعتـزم المؤلفـون إصـدار بمحتوى العام األول لبیانات تتعلق هذا العمل اإلصدار

یشـــار إلیهـــا بأرقـــام ســـوف مســـتقبلیة موســـعة  إصـــدارات أخـــرى بمجـــرد تأمینهـــا، فضـــال عـــنبیانـــات 
عینــــة و البیانـــات هـــذا،  تغیــــرات المتضـــمنة فـــي إصــــدارثیقـــة الممحدثـــة. وتصــــف هـــذه الو  طبعـــات

 البیانات. وهناكهذه ج البیانات، وبنیة المستخدمة في إنتا تصنیفٕاجراءت الو الدساتیر المشمولة، 
موقــــــع المشــــــروع  علــــــىالمزیــــــد مــــــن المعلومــــــات المتعلقــــــة بكــــــل موضــــــوع مــــــن هــــــذه المواضــــــیع 

http://www.comparativeconstitutionsproject.org. 
 

 العینة
الدســتوریة البــالغ  نظممــن مجمــل الــ ادســتوری انظامــ 184بیانــات مســتقاة مــن  یشــمل هــذا اإلصــدار

، حیـث 1دولـة 191والبالغ عددها  2006في الدول المستقلة حتى عام  ساریانظاما  190عددها 
، وهنــاك سـت دول لــدیها 2006حتــى عـام  یكـن لــدیها دسـتور ســاري المفعـولإن دولـة مینامـار لــم 
، دســــاتیر جــــزر القمــــرهــــي ثالثــــة دســــاتیر، فــــي البیانــــات ألســــباب متنوعــــة، ف دســـاتیر لــــم تضــــمَّن

نـــص الدســـتور  ألننـــا لـــم نـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى تصـــنف، لـــم والكویــت، وجمهوریـــة كیرجیزتـــان
قراءتهــا. أمــا فیمــا یتعلــق  مصــنفیناإلــى لغــة یمكــن للــم نــتمكن مــن ترجمتــه  أو 2006عــام  الســاري

 ایا، فــإن لــدینا نســخوبــابوا غینیــا الجدیــدة، وســینت لوشــبالدســاتیر الثالثــة الباقیــة، دســاتیر إســرائیل، 
ا. ونحن البیانات هذ ه النصوص في إصدارهذ تصنیفإنجلیزیة من النصوص، لكننا لم نستكمل 

 ات قادمة.تضمین معلومات تاریخیة، في إصدار  ، فضال عنذه الدولنخطط لتضمین كل ه

 ) لتحدید أي الدول مستقلة في السنة المعنیة.Gleditsch )2006نستخدم قائمة  1
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 سـریان شـمل فتـرة، ویالدسـتوري النظـام وقد استخدمنا مفهومین فـي تصـنیف النصـوص الدسـتوریة:
، وهـي أي تغیـر یطـرأ علـى دسـتور الواقعـة الدسـتوریةالدسـتور قبـل اسـتبداله أو تعلیـق العمـل بـه؛ و

تكـون (وغالبــا مــا  قــد . ولهـذا، وتعلیــق العمـل بــه، وٕاعـادة تفعیلــهدیلـهالدولـة، وهــذا یشـمل تبنیــه، وتع
الدستوریة. مثال ذلـك أن لـدى الوالیـات المتحـدة منظـومتین  نظمتكون) هناك وقائع عدیدة ضمن ال

الوالیــات المتحــدة  نظــام وقــد اشــتمل ي.حتــى الوقــت الحــال-1789، و1789-1781دســتوریتین: 
  .ما تعدیل ي ذلك واقعة في كل سنة بدأ فیها سریانبما فعدة وقائع، على  الدستوري

. ووفـــق هـــذا، نســـبة إلـــى الســـنوات التـــي حـــدثت فیهـــا وقـــائع الســـنة-البلـــدوحـــدة التحلیـــل عنـــدنا هـــي 
. مثــال ذلــك، إذا المعنیــة الدســتور علــى وضــعه الــذي كــان علیــه فــي نهایــة الســنة نصــنفعدیــدة، 

ننـــا نصـــنف محتـــوى الدســـتور المعـــدل بـــدال مـــن ، فإالتـــي تـــم تبنیـــه فیهـــا ُعـــدل الدســـتور فـــي الســـنة
 .تصنیف الدستور األصلي

. ونسـبة ألغلـب الـدول 2006عـام دسـتوریة كانـت سـاریة  نظـمات من وتشمل البیانات الراهنة بیان
)، البیانات مستقاة من آخر واقعة دستوریة معروفة قبل هذا العام. أما بالنسبة لسائر الـدول 130(
 الساریةالدستوریة  نظملل بتصنیفهامستقاة من أحدث واقعة دستوریة قمنا  نا بیانات)، فقد ضمّ 54(

 السـوید هـو أحـدث واقعـة مصـنفة لهـذا في 1974لدستور  1998. مثال ذلك، تعدیل 2006عام 
لــم وفــي حــین أننــا . 2000، علــى الــرغم مــن أن الدســتور عــدل مــرة أخــرى عــام الدســتوري ماالنظــ

ر البحــــاث، تحقیقـــا للكثیــــر مــــن حــــدث، ســــوف یكـــون بمقــــدو نســـتكمل تصــــنیف هــــذه التعـــدیالت األ
، خصوصا إذا كانـت التعـدیالت طفیفـة أو ذات صـبغة ، التعویل على بیانات أسبق زمنااألغراض

فیهـا  وهي آخـر سـنة سـرى ـ 1999ید على أنها في حالة السو  السنة النهائیةفنیة. وهكذا، صنفت 
یشیران إلى السنتین اللتـین  السنة النهائیةو سنة النظام التعدیل قبل إقرار التعدیل التالي. المتغیران

 2والوقائع المتضمنة في البیانات. نظمأعلن فیهما عن ال
 

 إجراءات التصنیف
تعظـیم موثوقیـة البیانـات لو مختلفـان یعمـالن بشـكل مسـتقل.  فاندسـتوري مصـنِّ  ف كل نـصیصنَّ 

بـــــین هـــــذین التـــــي تحـــــدث رضـــــات التعا بـــــین ) بـــــالتوفیقمراجـــــعیقـــــوم شـــــخص ثالـــــث (الالنهائیـــــة، 
فـي مجموعـة طـالب دراسـات  كـون أحـد البحـاث الرئیسـین أو عضـواإمـا أن ی مراجع. والالتصنیفین

زمنیة لتفعیـل الحكـم المعنـي. للقیـام بـذلك، یكفیـه أن -، یمكن للمرء إعداد سجل سالسلباستخدام هذه المعلومات 2
، أو أن یفتــــرض أن البنــــود الســــنة النهائیــــةوالواقعــــة -ســــنةیمــــأل بیانــــات الســــؤال المعنــــي فــــي الدولــــة المعنیــــة بــــین 

الســنة النهائیــة ونظــام ســنة الالمســتخدمة لتصــنیف ذلــك الســؤال ال تتغیــر بســبب أي تعــدیل فــي الفتــرة الفاصــلة بــین 
 (وهذا افتراض وجیه نسبة إلى معظم األسئلة).
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متــــوفرة علــــى موقــــع "مشــــروع  ینمــــراجعقائمــــة كاملــــة للمصــــنفین وال كوهنــــا ختیــــرت بعنایــــة.علیــــا ا
 الدساتیر المقارن".

ة مـــن قبـــل اتســـاق تأویـــل األســـئل لضـــمانات علـــى موثوقیـــة البیانـــات و المزیـــد مـــن التحســـین وإلجـــراء
عـددا مـن المصـادر لمصـنفینا. والمصـدر األساسـي المسـتخدم مـن  وعبـر الـزمن، أنشـأنا المصـنفین

علــى طــرح  نیمــراجعع كــل مــن المصــنفین والجَّ شــث یُ قبــل مصــنفینا هــو نظــام لوحــة الرســائل، حیــ
أجوبـة البحـاث الرئیسـین ف وتؤرشـ. تفسـیریةمسـألة أي أسئلة على لوحة الرسائل في حالة مواجهة 

مسـتقبلیة. فضـال عـن ذلـك، تخـاذ قـرارات تعـد "سـوابق" الكـي وحـة الرسـائل علـى ل عن هذه األسئلة
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددنا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا للمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحات الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوریة 

2/-ect.org/glossaryhttp://www.comparativeconstitutionsproj  وصـــفحة لألســـئلة
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتر 

-asked-quentlyrehttp://www.comparativeconstitutionsproject.org/f
questions/هـــذه  لكـــنمرجعیـــة للمصـــنفین،  مـــوادالمصـــدران أساســـا بوصـــفها  ن. ویســـتخدم هـــذا

 لمستخدمي البیانات.  أیضا علومات قد تكون مفیدةالم
 

 بنیة البیانات
ئلة المفــردة، والمتعــددة، وذات اإلجابــات فــي شــكل سلســلة مــن األســمســح هــذا العمــل  نظمــت وثیقــة

اســم متغیــر فــي حالــة أجوبــة الخیــارات المتعــددة) لكــل إجابــة، لكــل ســؤال (و  المفتوحــة. وُیخصــص
بـین ویـدّون األسـئلة المفـردة واألسـئلة ذات اإلجابـات المفتوحـة،  بخـط داكـن فـي بدایـة، یـدّون متفرد

لواردة خیارات اإلجابات بالنسبة لألسئلة متعددة اإلجابات في قائمة األسئلة ا قوسین معكفین عقب
ن فــي البیانــات ة واألســئلة ذات النهایــات المفتوحــة تــدوّ داألســئلة المفــر  أدنــاه. أجوبــة المصــنفین عــن

دة مـــا تكـــون فـــي شـــكل عـــاف، مفـــردةجابـــات الألســـئلة ذات اإلي. أمـــا بیانـــات اردفـــي شـــكل متغیـــر فـــ
لنصیة كاملة. إجابات لة األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة، ترصد اإلجابة ارقمي، وفي حا تصنیف

ن فــي البیانـات فـي شــكل متغیـر لكــل اختیـار إجابــة، األســئلة متعـددة اإلجابــات تـدوّ  المصـنفین عـن
(تـم اختیـاره)،  1(لم یتم اختیـاره)، أو  0ل متعدد اإلجابات أن یتخذ القیمة ویمكن لكل متغیر لسؤا

 (ال ینطبق). 99أو 
طلـــب مـــن المصـــنفین تســـجیل رقـــم المـــادة فـــي الـــنص وباإلضـــافة إلـــى اإلجابـــة عـــن كـــل ســـؤال، یُ 

في تصـنیف السـؤال وٕاعـداد بعـض التعلیقـات إذا كـان لـدیهم بطریقـة مـا تحفـظ مستخدم الالدستوري 
فــي كل كامــل تفاصــیل البنــد المعنــي. و بشــ إذا كانــت خیــارات اإلجابــة ال تتضــمن ابتهم أوعلــى إجــ
البیانات هذا ُنضّمن رقم المادة ومجاالت التعلیق في شكل متغیریین إضافیین لكـل سـؤال.  إصدار

د اســـم المتغیـــر، فیمـــا تحـــدَّ  " تحتهـــا خـــط عقـــبأمـــا متغیـــرات رقـــم البنـــد فتحـــدد بإضـــافة كلمـــة "مـــادة
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ل أن یكـون حقـ اسـم المتغیـر. ونتوقـع ضافة كلمة "تعلیقـات" تحتهـا خـط عقـبالتعلیقات بإ متغیرات
محــددة التــي ) الدســتوریة الحكــام(أو األه خــاص للــراغبین فــي مراجعــة الحكــم رقــم المــادة مفیــدا بوجــ

 األسئلة.جابتهم عن إ استخدمها مصنفونا في
مضـة أو المفقـودة. وخیـارات األجوبـة هـذه أجوبـة متعـددة فـي حالـة البیانـات الغا خدم خیـاروقد اسـتُ 

. أمـا 90ع العـادي یشـار إلیهـا بـالرقم المواضیع التي تركـت صـراحة للمشـر  شائعة في كل األسئلة.
ســـلفا (حیـــث أفضـــل  ةالمواضـــیع التـــي ال تناســـب اإلجابـــة فیهـــا مجموعـــة خیـــارات األجوبـــة المعـــد

المصــنف "أخــرى" خیــارا لإلجابــة،  وحــین یختــار .96اســتجابة هــي "أخــرى")، فیشــار إلیهــا بــالرقم 
إلـى مواقـف  97یطلب منه إضافة تعلیق یصف اإلجابة بطریقـة أكثـر تفصـیال. ویشـیر التصـنیف 

 غیـر قـادرعلى محتوى الدستور (بمعنى أنه " ها المصنف تحدید أفضل إجابة تستندال یستطیع فی
مصـنفین إضـافة تعلیقـات في حال اختیار هذه اإلجابة، یطلـب مـن الو تحدید" أفضل إجابة).  على

االسـتخدام،  ة. غیر أن خیار اإلجابة هـذا نـادرتفّصل أسباب عجزهم عن تحدید اإلجابة الصحیح
، وأكثــر فعــادة مــا یستشــیر المصــنفون لوحــة الرســائل حــین ال یســتطیعون تحدیــد اإلجابــة الصــحیحة

اضـیع التـي ال یـرد . ویشـار إلـى المو غالبـا مـا یحسـمون كـل مسـألة تفسـیریة ینمـراجعمن ذلك أن ال
. بعض األسئلة تصاغ بحیث تحوز كل من "ال" و"غیر 98ذكرها في أي مادة في الدستور بالرقم 

 .) ضمن خیارات األجوبة98ذه الحاالت ال تطرح "غیر محدد" (محدد" المعنى نفسه؛ وفي مثل ه
اقـف، تعنـي ونسبة ألسئلة أخرى، تعرض "ال" و"غیر محدد" بوصفهما خیـاري إجابـة. فـي هـذه المو 

"ال" أن الموضوع ذكر صراحة لكنه رفض من قبل الدستور، فیما تعني "غیر محدد" أن الموضوع 
، االمـــواطنین جـــائز  ك، نســـبة للســـؤال عمـــا إذا كـــان ترحیـــلفـــي الدســـتور. مثـــال ذلـــأصـــال لـــم یـــذكر 

ت عن المواطنین، و"غیر محدد" إذا سك "ال" إذا أقر أنه ال یجوز ترحیل یصنف الدستور على أنه
ج الموضــوع. وأخیــرا، إذا ترتــب عــن ســؤال ســابق أن الســؤال الحــالي ال ینطبــق، یقــوم البرنــامهــذا 

 في البیانات. 99التصنیف  اإللكتروني بتعطیل السؤال وٕاظهار
 

 األخطاء وحاالت اإلغفال
 المشــمولة فــي هــذا اإلصــدار البیانــات تكــون ضــمان أنغم مــن أننــا بــذلنا قصــارى جهــدنا لعلــى الــر 

ال منــاص مــن أن تعــاني بیانــات مشــروع بهــذا الحجــم مــن بعــض األخطــاء وحــاالت  ة بالثقــة،جــدیر 
نرجــو مــن مختلفــة. و  لتفســیراتالدســاتیر غالبــا مــا تكــون عرضــة اإلغفــال. فضــال عــن ذلــك، فــإن 

بإبالغنــا عــن مثــل هــذه األخطــاء  موثوقیتهــا درجــةمســتخدمي هــذه البیانــات المســاهمة فــي تحســین 
 سـفل صـفحة البیانـات علـى موقـع هـذا العمـلأعبر الرابط المشـار إلیـه  فسیراتالتو/أو الفروق في 

/data-ownloaddhttp://www.comparativeconstitutionsproject.org/.  إن مــــــــــــــــــن
 ات قادمة موثوقة قدر اإلمكان.ار في إصد التي سوف تردتكون البیانات  شأن هذا أن یضمن أن
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 قائمة المتغیرات

اه. أكثــر قلــیال مــن نصــف أســئلة اســتمارة البیانــات هــذا مــذكورة أدنــ صــدارنة فــي إاألســئلة المتضــم
 علـــى الموقـــع التـــالي:وجـــودة الكامـــل فم ت الراهنـــة (أمـــا اســـتمارة المســـحفـــي البیانـــا متاحـــة المســـح

www.comparativeconstitutionsproject.org/files/surveyinstrument.pdf .(
الكامـل متضـمنة فـي البیانـات الراهنـة،  لممارسین على تحدید أي أسـئلة اسـتمارة المسـحولمساعدة ا

التــي ال یشــملها أمــا األســئلة الكامــل.  مارة المســحتنــاظر أرقــام أســئلة اســتأرقــام األســئلة أدنــاه جعلنــا 
فقد استبعدت إما لعدم وجود أي تفاوت أو بسبب الشـكوك التـي سـاورتنا حـول جـودة  صدارهذا اإل

البیانـات ت العدیـد مـن هـذه األسـئلة فـي إصـدارا ونأمل تضـمینالبیانات المستقاة من هذه األسئلة. 
بتقــویم مــرة أخــرى نقــوم موجــة البیانــات هــذه، بعــد أن ة مــن طبعــات جدیــدبمــا فــي ذلــك المســتقبلیة، 

 موثوقیة العمل، وفي حالة الضرورة، تحسین البیانات المتضمنة فیها.
 

 التحدیدمتغیرات 
 Correlates of Warتصـــــــــــنیف البلـــــــــــدان حســـــــــــب  –CW تصـــــــــــنیف

)www.correlatesofwar.org( 
 اسم البلد – البلد
 .الدستوري لنظاما السنة التي ُأعلن فیها عن – النظام-سنة
 .نظام الدستوريمتفرد للال رمزال – النظام-رمز
 سنة اإلعالن عن أحدث واقعة دستوریة. -الواقعة -سنة
 صحة بیانات الواقعة. ُضمنت فیهاالسنة التي  –النهایة -سنة
 فرد للواقعة الدستوریة.تالمالرمز  –الواقعة -رمز
 ، إلخ.).نوع الواقعة (مثال: تعدیل، جدید –الواقعة -نوع
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 الخصائص العامة
شئخذ ل ب هئك  ةحخيخ ئكحئك

 ما مصدر نص الدستور؟ –. المصدر 2س
  )دساتیر بلدان العالم (على الشبكة العالمیة .1
 دساتیر بلدان العالم (نسخة ورقیة) .2
 ن الطبعة والمجلد في قسم التعلیقات) مجلدات بیزلي (یرجى أن تدوّ  .3

 ات . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیق96
، یرجـــى اختیـــار غیـــر مدرجـــة قمـــت باســـتخدامها التـــي المصـــدر الوثیقـــة كانـــتتعلیمـــات: إذا 

وتضـــمین االقتبـــاس كـــامال فـــي قســـم التعلیقـــات (بمـــا فـــي ذلـــك المؤلـــف/المحرر، اســـم "أخـــرى" 
 المصدر، سنة حقوق النشر، وٕاذا كان المصدر على شبكة المعلومات، دّون الموقع).

 
كتبـــت الوثیقـــة المصـــدر (لیســـت اللغـــة األصـــلیة بـــل اللغـــة  بـــأي لغـــة –لغـــة المصـــدر  .4س

 المستخدمة في التصنیف)؟
 اإلنجلیزیة .1

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 

 من ترجم هذا الدستور إلى اللغة اإلنجلیزیة؟ – . الترجمة5س
 ترجمة رسمیة (أو ترجمة حكومیة) .1

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 قادر على التحدید . غیر 97
 . غیر محدد98

ـــم یـــتم تحدیـــد أي متـــرجم أو كـــانتعلیمـــات:  باإلنجلیزیـــة، یرجـــى اختیـــار  مـــدّونا الدســـتور إذا ل
. وبالنسبة لوثائق دساتیر دول العالم المتوفرة على الشبكة العالمیـة، سـوف ترصـد 98اإلجابة 

 المعلومات في قسم تفاصیل الوثیقة.
 

 نوان الوثیقة؟ما ع – ةعنوان الوثیق. 6س
 الدستور .1
 القانون الرئیس .2
 القانون األساسي .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
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 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
ن  سقك ئكخزةهذ هامية

 هل یحدد الدستور (غالبا في الدیباجة) أي نماذج استند علیها؟ –النموذج  .14س
 نعم، أمثلة من حكومات أجنبیة .1
 یر سابقة من البلد نفسه دسات .2
 ال  .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ؟عدد كلمات الدستورما  – عدد الكلمات. 15س
 [إجابة مفتوحة] .1

ـــار نـــص الدســـتور، و تعلیمـــات: تأكـــد مـــن أن تق عـــدم تضـــمین أي معلومـــات تصـــر علـــى اختی
ن الدستور، والـدیباجات، والجـداول، والمالحـق، ومـا أضافها المحررون. ولذا یجب تضمین مت

 إلى ذلك، ولیس جدول المحتویات، ومصدر المعلومات، إلخ.
 

  _ ما عدد الوثائق التي یتألف منها الدستور؟ الوثائق .16س
 [إجابة مفتوحة] .1

تعلیمات: تأكد من حساب عـدد الوثـائق الموجـودة! تعـّرف "الوثـائق" علـى أنهـا أي شـيء تمـت 
 ه بصورة مستقلة وأعطي اسما مختلفا.صیاغت

 
 هل یتضمن الدستور أي أحكام انتقالیة؟ – . أحكام انتقالیة17س
 نعم .1
 ال  .2

 غیر قادر على التحدید  .97
 عملیــة تعلیمــات: األحكــام االنتقالیــة هــي تلــك التــي یكــون لهــا تــأثیر مؤقــت بوصــفه جــزءا مــن

تور، غیــــر أن ذلــــك لــــیس االنتقــــال الدســــتوري. وعــــادة مــــا توجــــد فــــي قســــم منفصــــل مــــن الدســــ
 ضروریا.
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 هل یحتوي الدستور على مقدمة أو دیباجة؟ – . الدیباجة29س
 نعم  .1
 ال  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

بهـــذا االســـم، غیـــر أنهـــا تتـــألف مـــن لغـــة اســـتهاللیة  ت: ال یلـــزم أن یشـــار إلـــى الدیباجـــةتعلیمـــا
 النص األساسي. للدستور قبل بدایة

 
(ال یطـرح هـذا السـؤال  المقدمـة أو الدیباجـة؟مـا عـدد كلمـات  – الدیباجة. عدد كلمات 30س

 )1هي اإلجابة الدیباجة اإلجابة عن سؤال  إال في كانت
 إجابة مفتوحة .1

 . ال ینطبق99
تعلیمــــات: لحســــاب عــــدد هــــذه الكلمــــات یرجــــى اســــتخدام برنــــامج عــــّد الكلمــــات المتــــوفر فــــي 

 تأكد من حساب مجمل الدیباجة/المقدمة.الحاسوب. 
 

 في الدستور؟ 'الحقوق' بأي صورة ُضّمنت – . موضع الحقوق31س
 مبثوثة في أجزاء مختلفة من الدستور  .1
 متضمنة تحت عنوان منفصل في الدستور ملحقة في شكل وثیقة منفصلة  .2

 . یرجى التحدید في قسم التعلیقات  96
 . غیر قادر على التحدید97
 ر محدد . غی98

 
فـي الدســتور؟ (ال یطــرح هــذا  'الحقــوق'مــا عـدد كلمــات قســم  – الحقــوق. عــدد كلمــات 32س

 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة موضع الحقوق كانت اإلجابة عن سؤال إذا السؤال إال 
 [إجابة مفتوحة] .1

 . ال ینطبق99
 

ب زي زئ إ آ  لائخ
 محمیـــات، واألراضـــيكیـــف یعامـــل الدســـتور وضـــع المســـتعمرات، وال – . المســـتعمرات41س

 ؟المحتلة
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 یجب التخلي عن األراضي المحتلة .1
 یجب الحفاظ على األراضي المحتلة  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
ــــم المســــتعمرات43س ــــي  – . حك مــــا الصــــفة السیاســــیة التــــي یحــــددها الدســــتور للمقیمــــین ف

 حمیات، واألراضي المحتلة؟المستعمرات، والم
 تعامل المستعمرات والمستعمرین بوصفهم مواطنین كاملي المواطنة .1
ال تمــنح المســتعمرات وال ســاكنیها صــفة المواطنــة لكنهــا تظــل محكومــة مــن قبــل الحكومــة  .2

 المركزیة.
 ُتحكم المستعمرات من قبل مبعوثین من الحكومة المركزیة .3
 ة مستقلة من قبل سكانهاُتحكم المستعمرات بشكل أو بآخر بصور  .4

 . أخرى96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد 98

 
العملیــة  دســتور إلــى إنهــاء االســتعمار أو یــذكرهــل یشــیر ال – . اســتقالل المســتعمرات45س

 التي أصبحت وفقها الدولة مستقلة؟
 نعم  .1
 ال  .2

 . أخرى 96
 . غیر قادر على التحدید97

صـراحة اسـتقالل الـبالد أو إنهـاء االسـتعمار  یـذكر الدسـتور أن تعلیمات: تتطلب اإلجابة بـنعم
 فیها.

 
 هل یذكر الدستور مجموعة إقلیمیة أوسع تعد البلد جزءا منها؟ –. اإلقلیم 46س
 نعم  .1
 ال  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
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 غیر قادر على التحدید  .97
المجموعــات اإلقلیمیــة (مثــال، الحكومیــة، إلــى جانــب -تعلیمــات: ویشــمل هــذا المنظمــات بــین
 األمة العربیة، االتحاد األوربي، إلخ.).

 
مـا المجموعـة اإلقلیمیـة األوسـع التـي یعـد هـذا البلـد جـزءا منهـا؟ (ال یطـرح  –. األقالیم 47س

 )1هي اإلجابة اإلقلیم هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن 
 إجابة مفتوحة .1

 . ال ینطبق 99
 

هــــل یشــــیر الدســــتور إلــــى أوضــــاع سیاســــیة أو اجتماعیــــة أو  – ةالســــابق . األوضــــاع48س
 اقتصادیة قبل والدة الدولة أو في زمن سریان الدستور السابق؟

 نعم  .1
 ال  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ؟هل ینص الدستور على وجود مفوضیة للحقیقة والمصالحة - . مفوضیة الحقیقة49س
 نعم .1
 ال  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید 97

 إذا وجدت هیئة مشابهة تحت اسم مختلف، یرجى ذكرها في قسم التعلیقات. :تعلیمات
 

 هل یذكر الدستور أي شيء حول جرائم ارتكبها النظام السابق؟ – . النظام السابق50س
 الجرائم  نعم، وسوف یتم العفو عن هذه  .1
 لعقوبةوهذه الجرائم عرضة لنعم،   .2
 ال   .3
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  96 

 . غیر قادر على التحدید97

 
 

17 



تعلیمات: بقول "نعم، وسوف یتم العفو عن هذه الجرائم" نشیر إلى لغة تحدد العفو أو الصفح 
 عن جرائم ارتكبها النظام السابق.

 
 ؟'دیمقراطي'أو  'الدیمقراطیة' كلمة یر الدستور إلىهل یش – . الدیمقراطیة51س
 نعم  .1
 ال   .2

 . أخرى96
 . غیر قادر على التحدید97

 
هـل یشـترط الدسـتور أن یـؤدي شـاغلو بعـض المناصـب العامـة قسـما لـدعم  - . الَقسـم53س

 الدستور أو االلتزام به؟
 نعم   .1
 ال    .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ر على التحدید. غیر قاد97

 تعلیمات: حدد أي مناصب، إن وجدت، تنطبق علیها هذه الشروط.
 

 ؟'اشتراكي'أو  'االشتراكیة' كلمة هل یشیر الدستور إلى – . االشتراكیة54س
 نعم   .1
 ال   .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
أو مـا فـي  'الرأسمالیة'كلمة أو  'السوق الحرة' عبارة هل یشیر الدستور إلى – . السوق55س

 ؟حكمهما
 نعم   .1
 ال   .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  96
 . غیر قادر على التحدید97
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رأس المــال 'أو  'االســتثمار األجنبــي'هــل یشــیر الدســتور إلــى  - . االســتثمار األجنبــي56س
 ؟'األجنبي

 نعم، حمایة االستثمار األجنبي   .1
 ، تشجیع االستثمار األجنبي نعم  .2
 نعم، كلیهما   .3
 ال    .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 تعلیمات: یرجى كتابة أحكام االستثمار أو رأس المال األجنبي في قسم التعلیقات.
 

 ؟هل یذكر الدستور التجارة الخارجیة أو الدولیة – . التجارة الخارجیة57س
 نعم   .1
 ال    .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

تعلیمــات: إذا كــان الــنص یــذكر التجــارة الخارجیــة أو الدولیــة، حــدد كیــف یشــیر إلیهــا فــي قســم 
 التعلیقات.

 
 انیة؟اإلنس 'الكرامة'اإلنسان أو  'كرامة'هل یشیر الدستور إلى  – . الكرامة58س
 نعم   .1
 ال   .2
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96 

 . غیر قادر على التحدید97
 تعلیمات: یجب أن تكون اإلشارة صریحة، ولیست ضمنیة.

 
 أو أي آلهة أخرى؟ 'اهللا'هل یذكر الدستور  – . اهللا59س
 نعم   .1
 ال   .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
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 تحدید. غیر قادر على ال97
 

 رین/فالسفة في الدستور؟هل هناك ذكر ألي شخصیات سیاسیة/منظّ  –. الشخصیات 60س
 نعم   .1
 ال   .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمات: إذا أجبت بنعم، یرجى وضع اسم الشخصیة في قسم التعلیقات (مثـال: مـاو، لینـین، 
 .ستالین، لوك، إلخ.)

 
 ؟'التضامن'أو  'األخّوة'هل یشیر الدستور إلى  – . التضامن61س
 نعم   .1
 ال   .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 تعلیمات: یتعین ذكر األخّوة أو التضامن في الدستور صراحة ولیس ضمنیا.
 

ن لـدى المـواطنین حـق إسـقاط أن یكـو هـل یقتـرح الدسـتور وجـوب  – الحكومـة. إسقاط 63س
 الحكومة في ظروف بعینها؟

 نعم   .1
 ال   .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ب هذلهرهئ  ةحخيخ ئكخهك

 هل یحدد الدستور الحدود الجغرافیة للدولة أو أراضیها؟ –األراضي . 65س
 نعم   .1
 ال   .2

 التعلیقات . أخرى، یرجى التحدید في قسم 96
 . غیر قادر على التحدید97
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ال  رافي المحدد للبلد فـي الدسـتور، إذبنعم إال في حالة تسمیة الوضع الجغ ال تجب: تعلیمات
 تكفي اإلشارات العامة للحدود أو األراضي.

 
هـــل یتضـــمن الدســـتور أحكامـــا تعـــّین مكـــان العاصـــمة (إذا كـــان األمـــر  – . العاصـــمة66س

 ان في قسم التعلیقات)؟كذلك، یرجى تحدید المك
 نعم  .1
 ال  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

: في حالة تعیین أكثر من عاصمة (كما في هولندا)، یرجى تحدید تقسیم العمـل بـین تعلیمات
  االثنین.

 
 هل یتضمن الدستور أحكاما تتعلق بالنشید الوطني؟ – . النشید الوطني67س
 نعم   .1
 ال    .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یتضمن الدستور أحكاما تتعلق بالعلم الوطني؟ - . الَعلم68س
 نعم   .1
 ال    .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ؟بالشعار الوطنيتعلق هل یتضمن الدستور أحكاما ت - . الشعار69س
 نعم   .1
 ال   .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 : یرجى تدوین الشعار في قسم التعلیقات.تعلیمات
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 التعدیل

ب  ئكسقك هئكامي
 هل یؤّمن الدستور إجراء واحدا على األقل لتعدیل الدستور؟ – . التعدیل70س
 نعم   .1
 ال   .2

 یرجى التحدید في قسم التعلیقات . أخرى،96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ئكقيهخ

عـدیل؟ (ال یطـرح هل توجـد أجـزاء فـي الدسـتور غیـر قابلـة للت - . عدم القابلیة للتعدیل72س
 )1هي اإلجابة التعدیل كانت اإلجابة عن سؤال  هذا السؤال إال إذا

 نعم   .1
 ال   .2

 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق 99

 
 ئألجذئ؟
هــل تتطلــب موافقــة المجلــس التشــریعي علــى التعــدیالت الدســتوریة  – أغلبیــة التعــدیل .78س

تقـــویم أغلبیـــة أكثـــر مـــن البســـیطة؟ (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن ســـؤال 
 )6أو اإلجابة  5أو اإلجابة  4هي اإلجابة التعدیل 

 نعم  .1
 ال    .2

 التعلیقات . أخرى، یرجى التحدید في قسم 96
 . غیر قادر على التحدید 97
 . ال ینطبق99

 
دســـتوري؟ (ال التصـــویت المطلوبــة للموافقــة علـــى تعــدیل مــا نســبة  – . نســبة التعـــدیل79س

 )1هي اإلجابة أغلبیة التعدیل یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 األغلبیة المطلقة لألعضاء   .1
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 أغلبیة ثالثة األخماس  .2
 الثلثینة أغلبی  .3
 ثالثة األرباعأغلبیة   .4
 غیر محددة موصوفةأغلبیة  .5

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 . ال ینطبق 99 
 

 السلطة التنفیذیة
 باستقاللیةهل یتضمن الدستور إعالنا صریحا یتعلق  – . استقاللیة السلطة التنفیذیة83س

 المركزیة؟التنفیذیة (األجهزة) الجهاز 
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

فـــإذا : تتطلـــب اإلجابـــة بـــنعم أن یكـــون لهـــذه االســـتقاللیة ذكـــر صـــریح فـــي الدســـتور. تعلیمـــات
 على اإلشارة إلى توزیع السلطات، فیرجى اإلجابة بال. اقتصر الدستور

 
 كم عدد الرؤساء التنفیذیین المشار إلیهم في الدستور؟ – لتنفیذیین. عدد ا84س
1. 0 
2. 1 
3. 2 

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید.97
 . غیر محدد98

 
هـل یـتم تحدیـد الـرئیس التنفیـذي صـراحة علـى أنـه  – . رئیس الدولة ورئیس الحكومـة85س

عـدد  یطرح هـذا السـؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال رئیس الدولة أو رئیس الحكومة؟ (ال
 )2 اإلجابة هيالتنفیذیین 
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 رئیس الدولة .1
 رئیس الحكومة .2
 لیس أیا منهما .3
 هماكلی .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق 99

إال إذا أشـار الدسـتور  الحكومـة" تصـح اإلجابـة "رئـیس الدولـة" وال اإلجابـة "رئـیستعلیمات: ال 
 .ذین التعبیرینصراحة إلى الرئیس التنفیذي بأحد ه

 
هــل ُیشــار صــراحة إلــى أحــد الرئیســین التنفیــذیین علــى أنــه  – . تحدیــد رئــیس الدولــة86س

 هــيعــدد التنفیــذیین ؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 'رئــیس الدولــة'
 )3 اإلجابة

 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 ال ینطبق   .98

 
هــل ُیشــار صــراحة إلــى أحــد الرئیســین التنفیــذیین علــى أنــه  – . تحدیــد رئــیس الحكومــة87س

هـي عـدد التنفیـذیین ؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابـة عـن سـؤال 'رئیس الحكومة'
 )3اإلجابة 

 نعم .1
 ال .2

 ، یرجى التحدید في قسم التعلیقات. أخرى96
 غیر قادر على التحدید  .97
 . ال ینطبق 99

 
ب ز ئكخهك  ذئي
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رئــیس الدولــة؟ (ال یطــرح علـى الدســتور  یخلعــهمــا اللقـب الــذي  - . لقــب رئــیس الدولــة88س
، أو كانـت اإلجابـة 3 اإلجابة هيعدد التنفیذیین هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 أو 4 اإلجابــة أو 3 اإلجابــة أو 1 اإلجابــة هــيالدولــة ورئــیس الحكومــة  رئــیسعــن ســؤال 
 ).97 اإلجابة أو 96 اإلجابة

 [إجابة مفتوحة] .1
 . ال ینطبق99

 تعلیمات: مثال: "ملك"، "رئیس جمهوریة"، إلخ.
 

كیـف ُیختــار رئـیس الدولـة؟ (ال یطــرح هـذا السـؤال إذا كانــت  – . اختیـار رئــیس الدولـة89س
رئیس الدولـة ورئـیس ، أو كانت اإلجابة عن سـؤال 3هي عدد التنفیذیین ل اإلجابة عن سؤا

 )97، أو اإلجابة 96، أو اإلجابة 4، أو اإلجابة 3، أو اإلجابة 1هي اإلجابة الحكومة 
 وراثة/اختیار ملكيبال .1
 نتخب عن طریق الموطنینی .2
 نتخب عن طریقة جماعة نخبویةی .3

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات. 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 .3الدولة، یرجى اختیار اإلجابة  المجلس التشریعي هو الذي یختار رئیس تعلیمات: إذا كان
 

أي ممــا یلــي یعــد الوصــف األفضــل لنظــام انتخــاب  – . نظــام انتخــاب رئــیس الدولــة90س
هـــي اختیـــار رئـــیس الدولــة (ال یطـــرح هــذا الســؤال إال إذا كانـــت اإلجابــة عــن  رئــیس الدولــة؟

 )2اإلجابة 
 األكثریة .1
 األكثریة مع التوزیع .2
 أكثریة موصوفة .3
 أغلبیة بأسلوب غیر محدد .4
 أغلبیة بنظام الصوت البدیل .5
 أغلبیة بنظام الجولتین بحیث تكون الجولة الثانیة عبر انتخاب شعبي .6
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 حیث تكون الجولة الثانیة عبر انتخاب الهیئة التشریعیةأغلبیة بنظام الجولتین ب .7
 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

ریــة تعلیمــات: یشــیر نظــام األكثریــة مــع التوزیــع إلــى الــنظم التــي تتطلــب فــوز المســؤولین بأكث
األصــوات مــع توقــف االنتخــاب علــى الحصــول علــى مســتوى بعینــه مــن التأییــد فــي كــل أنحــاء 

صـوفة فتشـیر إلـى الـنظم التـي یتوقـف فیهـا فـوز المقاطعة (كما في نیجیریا). أمـا األكثریـة المو 
 غلبیــة المطلوبــة محــددة، دون تعیــین. فــإذا كانــت األعلــى نســبة بعینهــا مــن األصــواتالمرشــح 

 .4اإلجابة ا، یرجى تدوین سلوب ضمانهأل
 

مـا الحـد األقصـى لمـدة رئـیس الدولـة؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال  – ة. مدة رئیس الدول92س
ــذیین إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  ، أو كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 3 اإلجابــة هــيعــدد التنفی

إلجابــة ، أو ا4، أو اإلجابــة 3، أو اإلجابــة 1هــي اإلجابــة رئــیس الدولــة ورئــیس الحكومــة 
 )97، أو اإلجابة 96
 [إجابة مفتوحة] .1

 . ال ینطبق99
" إذا لــم 100، وتــدوین اإلجابــة "ة" إذا لــم تكــن المــدة محــدد0تعلیمــات: یرجــى تــدوین اإلجابــة "

أو كانــــت المـــدة مــــدى الحیــــاة. وبالنســــبة للملكیـــات الدســــتوریة یرجــــى تــــدوین  تكـــن هنــــاك مــــدة
"100." 
 

(ال  عــدد مــدد خدمــة رئــیس الدولــة؟المفروضــة علــى  قیــودمــا ال – مــدد رئــیس الدولــة. 93س
ــذیین  عــددیطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  ، أو إذا 3هــي اإلجابــة التنفی

، أو 3، أو اإلجابــة 1هــي اإلجابـة رئــیس الدولــة ورئـیس الحكومــة كانـت اإلجابـة عــن سـؤال 
 )97، أو اإلجابة 96، أو اإلجابة 4اإلجابة 

 فقط، إجماال ةاحدمسموح بمدة و  .1
 مسموح بمدتین فقط، إجماال .2
 متعددة غیر متعاقبة ال یسمح بمدد متعاقبة، ولكن یسمح بمدد .3
 غیر متعاقبة ولكن یسمح بعدة مدد یسمح بمدتین متعاقبتین فقط، .4
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 ُینص على عدم وجود قیود على المدد .5
 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 تعلیقات. أخرى، یرجى التحدید في قسم ال96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

وجـــود قیــود علـــى عـــدد المــدد یعنـــي أن الدســـتور یـــنص بالنســـبة لهـــذا الســؤال، عـــدم  تعلیمــات:
صراحة على ذلك، بینما غیر محدد تعني أن الدستور ال یحـدد مـا إذا كانـت هنـاك قیـود علـى 

 المدة أم ال.
 

لــرئیس الدولــة؟ (ال یطــرح هــذا  المرشــح ا الحــد األدنــى لعمــرمــ – . عمــر رئــیس الدولــة94س
، أو إذا كانـت اإلجابـة 3هـي اإلجابـة التنفیـذیین  عددالسؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

، أو 4، أو اإلجابـة 3، أو اإلجابـة 1هـي اإلجابـة رئـیس الدولـة ورئـیس الحكومـة عن سؤال 
 )97، أو اإلجابة 96اإلجابة 

 ن القانونیةبلغ السبالغ/ .1
 أو أصغر 16. 16
17 .17 
18 .18 
19 .19 
20 .20 
21 .21 
22 .22 
23 .23 
24 .24 
25 .25 
30 .30 
31 .31 
32 .32 
33 .33 
34 .34 
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35 .35 
40 .40 
45 .45 
50 .50 
55 .55 
60 .60 
65 .65 
 للقانون العاديترك األمر صراحة . 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 قادر على التحدید . غیر97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

متزوج، یرجـى تـدوین حـد العمـر الـرئیس مـع  كانت هناك أي استثناءات، مثال : إذاتعلیمات: 
 ذكر االستثناءات في قسم التعلیقات.

 
(ال یطـرح هـذا  ما القیود اإلضافیة التي یضعها الدستور على المرشح لـرئیس الدولـة؟. 95س

، أو إذا كانـت اإلجابـة 3هـي اإلجابـة التنفیـذیین  عددكانت اإلجابة عن سؤال السؤال إال إذا 
، أو 4، أو اإلجابـة 3، أو اإلجابـة 1هـي اإلجابـة رئـیس الدولـة ورئـیس الحكومـة عن سؤال 

 )97، أو اإلجابة 96اإلجابة 
 ]1[قیود رئیس الدولة_أن یكون من حزب بعینه  .1
 ]2_[قیود رئیس الدولةأن یكون من جنس بعینه  .2
 ]3[قیود رئیس الدولة_أن یكون عضوا في طائفة دینیة بعینها  .3
 ]4[قیود رئیس الدولة_أن یكون ذا هویة عرقیة بعینها  .4
 ]5[قیود رئیس الدولة_أن یكون مواطنا  .5
 ]6[قیود رئیس الدولة_أن یكون مواطنا أصلیا  .6
 ]7[قیود رئیس الدولة_أن یكون حاصال على مستوى تعلیمي بعینه  .7
 ]8[قیود رئیس الدولة_إدانته بجریمة  تد سبقأال یكون ق .8
یود [قلمدة زمنیة محددة (ضع المدة الزمنیة في قسم التعلیقات)  أن یكون مقیما في البالد .9

 ]9رئیس الدولة_
 ]10[قیود رئیس الدولة_أال یكون متزوجا من غیر مواطن . 10
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 ]11[قیود رئیس الدولة_ لدولةا حاملي جنسیةمن أن یكون   .11
 ]90[قیود رئیس الدولة_ للقانون العاديمر صراحة . ترك األ 90
 ]96[قیود رئیس الدولة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[قیود رئیس الدولة_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[قیود رئیس الدولة_. غیر محدد 98

 
 یطــرح هــذا (ال هــل هنــاك أحكــام متعلقــة بعــزل رئــیس الدولــة؟ -عــزل رئــیس الدولــة  .96س

، أو إذا كانـت اإلجابـة 3هـي اإلجابـة التنفیـذیین  عددالسؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
، أو 4، أو اإلجابـة 3، أو اإلجابـة 1هـي اإلجابـة رئـیس الدولـة ورئـیس الحكومـة عن سؤال 

 )97، أو اإلجابة 96اإلجابة 
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 قادر على التحدید . غیر97
 . ال ینطبق99

تعلیمات: المقصود من اإلشارة إلى العزل هو اإلطاحة الفعلیة بالمسـؤول العـام، ولـذا ال تجـب 
أو  الصــحي بــنعم عــن هــذا الســؤال إذا كــان الدســتور یقتصــر علــى اإلشــارة إلــى المــوت/العجز

 انتهاء المدة.
 

السـؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن  فق أي شروط یعزل رئیس الدولة؟ (ال یطرح هـذاو .97س
 )1هي اإلجابة عزل رئیس الدولة سؤال 

[شــروط عـــزل رئـــیس اســتیاء عــام مـــن القیــادة (أي أن العــزل غیـــر مقیــد إلــى حـــد كبیــر) . 1
 ]1الدولة_

 ]2[شروط عزل رئیس الدولة_الجرائم ومسائل سلوكیة أخرى . 2
 ]3[شروط عزل رئیس الدولة_. الخیانة 3
 ]4[شروط عزل رئیس الدولة_ستور . مخالفة الد4
 ]5[شروط عزل رئیس الدولة_. العجز الصحي 5

 ]90[شروط عزل رئیس الدولة_ للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 ]96[شروط عزل رئیس الدولة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[شروط عزل رئیس الدولة_. غیر قادر على التحدید 97
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 ]98[شروط عزل رئیس الدولة_ محدد. غیر 98
إذا كــان الدســتور یشــیر إلــى فقــدان الثقــة أو التأییــد لــرئیس  1تعلمیــات: یجــب اختیــار اإلجابــة 

 الدولة.
 

إذا طـرأت الحاجـة السـتبدال رئـیس الدولـة قبـل موعـد عملیـة  – خالفة رئیس الدولة. 111س
لســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن (ال یطــرح هــذا ا هــذه العملیــةاالســتبدال الطبیعیــة، كیــف تــتم 

رئـیس الدولـة ورئـیس ، أو إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال 3هي اإلجابة التنفیذیین  عددسؤال 
 )97، أو اإلجابة 96، أو اإلجابة 4، أو اإلجابة 3، أو اإلجابة 1هي اإلجابة الحكومة 

 ق عملیة االختیار العادیة (سواء كانت باالنتخاب أم التعیین)تطب .1
 المجلس التشریعي خلیفة یعین  .2
 تعین السلطة القضائیة خلیفة .3
 تبع تسلسل الخالفة المحدد مسبقایُ  .4

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق 99

فـــي حالـــة  مناصـــب التـــي تتـــولى الخالفـــةقائمـــة ال ، فـــدّون4تعلیمـــات: إذا كانـــت اإلجابـــة هـــي 
 ذكرها.

 
(ال یطـرح هـذا  هـل یتمتـع رئـیس الدولـة بحصـانة قضـائیة؟ – حصانة رئیس الدولة. 112س

، أو إذا كانـت اإلجابـة 3هـي اإلجابـة التنفیـذیین  عدد السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال
، أو 4، أو اإلجابـة 3ابـة ، أو اإلج1هـي اإلجابـة رئـیس الدولـة ورئـیس الحكومـة عن سؤال 

 )97، أو اإلجابة 96اإلجابة 
 . نعم، حصانة مطلقة1
 . نعم، حصانة مقیدة2
 ، ال، ینص الدستور صراحة على عدم الحصانة3

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
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 . غیر محدد98
 ق. ال ینطب99

تعلیمــات: تعنــي الحصــانة المطلقــة الحصــانة مــن كــل أنــواع العملیــة القانونیــة. أمــا الحصــانة 
ن فـي قسـم التعلیقـات مـا المقیدة فتعني الحصانة مـن أنـواع بعینهـا مـن األفعـال. یرجـى أن تـدوّ 

 باإلمكان رفع الحصانة. ي قیود زمنیة على الحصانة، وما إذا كانإذا كانت هناك أ
 

 هـل یـنص الدسـتور علـى وجـود مجلـس أو هیئـة استشـاریة – ئیس الدولـة. موظفو ر 113س
دّون االســـم فـــي قســـم (مــا اســـم هـــذه الهیئــة ف(خالفــا لمجلـــس الـــوزراء)؟ إذا كــان األمـــر كـــذلك، 

ـــذیین  عـــدد (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن ســـؤال ؟)التعلیقـــات هـــي التنفی
، أو 1هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة ل ، أو إذا كانت اإلجابة عن سؤا3اإلجابة 
 )97، أو اإلجابة 96، أو اإلجابة 4، أو اإلجابة 3اإلجابة 

 نعم .1
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
(ال یطـرح  هـل لـدى رئـیس الدولـة سـلطة إصـدار المراسـیم؟ – . مراسیم رئیس الدولـة114س

، أو إذا كانــت 3هــي اإلجابــة التنفیــذیین  عــدد اإلجابــة عــن ســؤالهــذا الســؤال إال إذا كانــت 
، أو اإلجابـة 3، أو اإلجابـة 1هـي اإلجابـة رئیس الدولة ورئیس الحكومـة اإلجابة عن سؤال 

 )97، أو اإلجابة 96، أو اإلجابة 4
 نعم .1
 ال .2

 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
تطبیق مراسیم رئیس  ما الترتیب الذي یصف إجراء – دولة. تطبیق مراسیم رئیس ال115س

هـــي الدولــة  رئــیس مراســیمالدولــة؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عـــن ســؤال 
 )1اإلجابة 

 یسري المرسوم مباشرة بعد إصداره .1
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 لغاؤهة محددة یمكن خاللها لهیئة الموافقة إیسري المرسوم بعد مد .2
 قةموافقة هیئة المواف مرسوم إال بعدال یسري ال .3

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
 سیم، ما الترتیب الذي یصف إجراءبعد تطبیق المرا – انتهاء مراسیم رئیس الدولة .116س

ســؤال مراســیم رئــیس طـرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابـة عــن انتهـاء مراســیم الدولــة؟ (ال ی
 )1هي اإلجابة الدولة 

 المراسیم دائمة ما لم تلغ .1
 تنتهي بشكل طبیعي ما لم تمدد .2

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
(ال یطرح هذا السـؤال إال  هل لدى رئیس الدولة سلطة العفو؟ – . عفو رئیس الدولة119س

، أو إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال 3هـي اإلجابـة التنفیـذیین  عدد إذا كانت اإلجابة عن سؤال
، أو اإلجابــة 4، أو اإلجابــة 3، أو اإلجابــة 1هــي اإلجابــة رئــیس الدولــة ورئــیس الحكومــة 

 )97، أو اإلجابة 96
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

صـراحة علـى رئـیس الدولـة، یرجـى تـدوین ذلـك فـي قسـم ذلـك تعلیمات: إذا كان الدستور ینكر 
 التعلیقات.
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ب ل ز ئكحقه  ذئي

لحكومــة؟ (ال مـا اللقــب الـذي یخلعــه الدسـتور علــى رئـیس ا – . لقـب رئــیس الحكومــة121س
، أو كانـت 3هـي اإلجابـة عـدد التنفیـذیین یطرح هذا السؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال 

 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة اإلجابة عن سؤال 
 رئیس الجمهوریة .1
 رئیس الوزراء .2
 مستشار .3
 الوزیر األول .4
 الوزیر األساسي .5

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 غیر قادر على التحدید .97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

ضـع و ، و 96. یرجـى تـدوین اإلجابـة Taoiseachتعلیقات: في إیرلنـدة یلقـب رئـیس الحكومـة 
فــإن رئــیس إذا ذكــر الدســتور رئیســا للــوزراء، إیرلنــدة. فــي حالــة  فــي قســم التعلیقــات هــذا اللقــب

ي حـــد یبـــدو هـــذا المنصـــب قویـــا أو الـــوزراء هـــو دائمـــا رئـــیس الحكومـــة، بصـــرف النظـــر إلـــى أ
 ضعیفا.

 
كیـف ُیختـار رئـیس الحكومـة؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال  – . اختیار رئـیس الحكومـة122س

ــذیین إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  ، أو كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 3هــي اإلجابــة عــدد التنفی
 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة 

 وراثة/اختیار ملكيبال .1
 خب عن طریق الموطنیننتی .2
 نتخب عن طریقة جماعة نخبویةی .3
 بالتعیین .4

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
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 . ال ینطبق99
اإلجابـة الحكومـة، یرجـى اختیـار تعلمیات: إذا كان المجلس التشریعي هـو الـذي یختـار رئـیس 

هنـــاك أكثـــر مـــن هیئـــة تشـــارك فـــي عملیـــة اختیـــار رئـــیس الحكومـــة، وكـــان  ت. أمـــا إذا كانـــ 3
 .4یرجى اختیار اإلجابة فالمجلس التشریعي إحداها، 

 
مـــا الحـــد األقصـــى لمـــدة رئـــیس الحكومـــة؟ (ال یطـــرح هـــذا _  . مـــدة رئـــیس الحكومـــة126س

، أو كانت اإلجابة عـن 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة سؤال 

 [إجابة مفتوحة] .1
 . ال ینطبق99

" إذا لــم 100" إذا لــم تكــن المــدة محــددة، وتــدوین اإلجابــة "0یرجــى تــدوین اإلجابــة "تعلیمــات: 
 . تكن هناك مدة أو كانت المدة مدى الحیاة

 
عـدد مـدد خدمـة رئـیس الحكومـة؟ ما القیود المفروضة على  – . مدد رئیس الحكومة127س

ــذیین (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  ، أو 3هــي اإلجابــة عــدد التنفی
 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة كانت اإلجابة عن سؤال 

 فقط، إجماال ةمسموح بمدة واحد .1
 مسموح بمدتین فقط، إجماال .2
 متعددة غیر متعاقبة بمددمتعاقبة، ولكن یسمح  ددبمال یسمح  .3
 غیر متعاقبة عاقبتین فقط، ولكن یسمح بعدة مددیسمح بمدتین مت .4
 ال قیود على المدد .5

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

بالنسبة لهذا السؤال، ال قیود على عدد المدد یعني أن الدستور یـنص صـراحة علـى  تعلیمات:
 .ا كانت هناك قیود على المدةذلك، بینما غیر محدد تعني أن الدستور ال یحدد ما إذ
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(ال یطـرح مـا الحـد األدنـى لعمـر المرشـح لـرئیس الحكومـة؟ – عمر رئـیس الحكومـة. 128س
، أو كانـت اإلجابـة 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین بة عن سؤال هذا السؤال إال إذا كانت اإلجا

 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة عن سؤال 
 بلغ السن القانونیةبالغ/ .2

 أو أصغر 16. 16
17 .17 
18 .18 
19 .19 
20 .20 
21 .21 
22 .22 
23 .23 
24 .24 
25 .25 
30 .30 
31 .31 
32 .32 
33 .33 
34 .34 
35 .35 
40 .40 
45 .45 
50 .50 
55 .55 
60 .60 
65 .65 
 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
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 . ال ینطبق99
مــع  حــد العمــر الــرئیس، یرجــى تــدوین متــزوج ت هنــاك أي اســتثناءات، مثــالتعلیمــات: إذا كانــ

 ي قسم التعلیقات.ذكر االستثناءات ف
 

مـا القیـود التـي یفرضـها  – . قیود عضـویة رئـیس الحكومـة فـي المجلـس التشـریعي129س
الدســتور علــى رئــیس الحكومــة فیمــا یتعلــق بعضــویته فــي المجلــس التشــریعي؟ (ال یطــرح هــذا 

، أو كانت اإلجابة عـن 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة  سؤال

 أن یكون عضوا في المجلس التشریعي .1
 یكون عضوا في المجلس التشریعيال یستطیع أن  .2
 قد یكون وقد ال یكون عضوا في المجلس التشریعي .3

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 ید. غیر قادر على التحد97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

إذا لزم أن یكون رئیس الوزراء عضـوا مـن "حـزب األغلبیـة" فـي المجلـس التشـریعي، تعلیمات: 
. وٕاذا كان لدیه الحق فـي المشـاركة والتحـدث فـي المجلـس التشـریعي 96ابة یرجى تدوین اإلج
)، یرجــى 1918 ایـألمان فـي )، أو لدیـه الحـق فــي رئاسـة الغرفـة (كمــا2005(كمـا فـي أســتونیا 

ن أعضاء المجلس التشریعي، دون . أما إذا تم تعیین رئیس الوزراء من بی 96تدّوین اإلجابة 
 .2 یرجى تدوین اإلجابةفتحق له عضویة المجلس بعد تعیینه،  أن

 
ما القیود اإلضافیة التي یضعها الدستور على المرشح لـرئیس الحكومـة؟ (ال یطـرح . 130س

، أو كانـت اإلجابـة 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین كانت اإلجابة عن سؤال هذا السؤال إال إذا 
 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة عن سؤال 

 ]1[قیود رئیس الحكومة_أن یكون من حزب بعینه  .1
 ]2[قیود رئیس الحكومة_أن یكون من جنس بعینه  .2
 ]3[قیود رئیس الحكومة_أن یكون عضوا في طائفة دینیة بعینها  .3
 ]4[قیود رئیس الحكومة_أن یكون ذا هویة عرقیة بعینها  .4
 ]5[قیود رئیس الحكومة_أن یكون مواطنا  .5
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 ]6[قیود رئیس الحكومة_أن یكون مواطنا أصلیا  .6
 ]7[قیود رئیس الحكومة_أن یكون حاصال على مستوى تعلیمي بعینه  .7
 ]8[قیود رئیس الحكومة_أال یكون قد سبق إدانته بجریمة  .8
[قیـود في البلدة لمدة زمنیة محددة (ضع المدة الزمنیة في قسم التعلیقات)  أن یكون مقیما .9

 ]9رئیس الحكومة_
 ]10[قیود رئیس الحكومة_أال یكون متزوجا من شخص غیر مواطن . 10
 ]11[قیود رئیس الحكومة_ الدولة حاملي جنسیةأن یكون من . 11
 ]90_[قیود رئیس الحكومة للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 ]96[قیود رئیس الحكومة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[قیود رئیس الحكومة_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[قیود رئیس الحكومة_. غیر محدد 98

 
(ال یطـرح  هـل هنـاك أحكـام متعلقـة بعـزل رئـیس الحكومـة؟ -عزل رئیس الحكومة  .131س

، أو كانـت اإلجابـة 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین بة عن سؤال هذا السؤال إال إذا كانت اإلجا
 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة عن سؤال 

 نعم .1
 . ال2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

لـى إجـراءات العـزل تعلیمات: نسبة لكل األسئلة التي تشـیر إلـى عـزل رئـیس الحكومـة، نشـیر إ
العادیة، إلى جانب إجراءات التصویت على الثقـة، وال نشـیر إلـى حـوادث مـن قبیـل المـوت أو 

 العجز الصحي أو انتهاء المدة.
 

وفق أي شروط یعزل رئیس الحكومـة؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال إذا كانـت اإلجابـة  .132س
 )1هي اإلجابة عزل رئیس الحكومة عن سؤال 

[شــروط عـــزل رئـــیس ام مـــن القیــادة (أي أن العــزل غیـــر مقیــد إلــى حـــد كبیــر) . اســتیاء عــ1
 ]1ة_الحكوم

 ]2ة_[شروط عزل رئیس الحكوم فقط الجرائم ومسائل سلوكیة أخرى. 2
 ]3ة_لحكوم[شروط عزل رئیس ا. الخیانة 3
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 ]4ة_[شروط عزل رئیس الحكوم. مخالفة الدستور 4
 ]5ة_[شروط عزل رئیس الحكوم. العجز الصحي 5

 ]90ة_[شروط عزل رئیس الحكوم للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 ]96ة_[شروط عزل رئیس الحكوم. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97ة_الحكوم[شروط عزل رئیس . غیر قادر على التحدید 97
 ]98ة_[شروط عزل رئیس الحكوم . غیر محدد98

ــــات: اختیــــار اإلجا ــــة تعلمی ــــة أو التأییــــد لــــرئیس الدســــتور یشــــیر إلــــى فإذا كــــان  1ب قــــدان الثق
 ة.الحكوم

 
إذا طــرأت الحاجــة الســتبدال رئــیس الحكومــة قبــل موعــد  – . خالفــة رئــیس الحكومــة147س

(ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت  عملیــة االســتبدال الطبیعیــة، كیــف تــتم عملیــة االســتبدال
رئـیس الدولـة ، أو كانت اإلجابة عـن سـؤال 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین اإلجابة عن سؤال 
 )2هي اإلجابة ورئیس الحكومة 

 ق عملیة االختیار العادیة (سواء كانت باالنتخاب أم التعیین)تطب .1
 یعین المجلس التشریعي خلیفة  .2
 تعین السلطة القضائیة خلیفة .3
 یتبع تسلسل الخالفة المحدد مسبقا .4

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 ى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات. أخر 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق 99

 ، فدّون تراتبیة المناصب وافصل بینها بفاصلة منقوطة.4تعلیمات: إذا كانت اإلجابة هي 
 

(ال یطـرح  هل یتمتع رئـیس الحكومـة بحصـانة قضـائیة؟ – . حصانة رئیس الحكومة148س
، أو كانـت اإلجابـة 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین ذا كانت اإلجابة عن سؤال هذا السؤال إال إ

 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة عن سؤال 
 . نعم، حصانة مطلقة1
 . نعم، حصانة مقیدة2
 ، ال، ینص الدستور صراحة على عدم الحصانة3
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 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 في قسم التعلیقات. أخرى، یرجى التحدید 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

تعلیمــات: تعنــي الحصــانة المطلقــة الحصــانة مــن كــل أنــواع العملیــة القانونیــة. أمــا الحصــانة 
المقیدة فتعني الحصانة مـن أنـواع بعینهـا مـن األفعـال. یرجـى أن تـدون فـي قسـم التعلیقـات مـا 

 باإلمكان رفع الحصانة. نیة على الحصانة، وما إذا كاني قیود زمإذا كانت هناك أ
 

(ال  هــل لــدى رئــیس الحكومــة ســلطة إصــدار المراســیم؟ – . مراســیم رئــیس الحكومــة149س
، أو كانـت 3هـي اإلجابـة عـدد التنفیـذیین یطرح هذا السؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال 

 )2ابة هي اإلجرئیس الدولة ورئیس الحكومة اإلجابة عن سؤال 
 نعم .1
 . ال2

 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
صـف إجـراءت تطبیـق مراسـیم مـا الترتیـب الـذي ی – . تطبیق مراسیم رئیس الحكومة150س

مراســــیم رئــــیس رئــــیس الحكومــــة؟ (ال یطــــرح هــــذا الســــؤال إال إذا كانــــت اإلجابــــة عــــن ســــؤال 
 )1هي اإلجابة الحكومة 

 شرة بعد إصدارهیسري المرسوم مبا .1
 قة ألغاؤهة محددة یمكن خاللها لهیئة الموافیسري المرسوم بعد مد .2
 قةمرسوم إال بعد موافقة هیئة الموافال یسري ال .3

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99
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بعــد تطبیــق المراســیم، مــا الترتیــب الــذي یصــف  – تهــاء مراســیم رئــیس الحكومــة. ان151س
ســـؤال إجـــراءات انتهـــاء مراســـیم الحكومـــة؟ (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن 

 )1هي اإلجابة مراسیم رئیس الحكومة 
 المراسیم دائمة ما لم تلغ .1
 تنتهي بشكل طبیعي ما لم تمدد .2

 قانون العاديلل. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
(ال یطـــرح هـــذا  هـــل لـــدى رئـــیس الحكومـــة ســـلطة العفـــو؟ – . عفـــو رئـــیس الحكومـــة154س

عـن ، أو كانت اإلجابة 3هي اإلجابة عدد التنفیذیین السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 )2هي اإلجابة رئیس الدولة ورئیس الحكومة سؤال 

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

صراحة على رئیس الحكومة، یرجى تـدوین ذلـك  سلطة العفو تعلیمات: إذا كان الدستور ینكر
 في قسم التعلیقات.

 
ز ئكةمفيدى ا ئكذئي  مئئ

هــل یحــدد الدســتور نائبــا للــرئیس التنفیــذي مــن أي نــوع  – . نائــب الــرئیس التنفیــذي157س
 (مثال: نائب رئیس الوزراء، نائب رئیس الجمهوریة)؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 

 
 

40 



فیـذي؟ (ال یطـرح مـا لقـب منصـب نائـب الـرئیس التن – نائب الرئیس التنفیـذي. لقب 158س
 )1هي اإلجابة نائب الرئیس التنفیذي هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 [إجابة مفتوحة] .1
 ال ینطبق. 99

 
كیـف ُیختـار نائـب الـرئیس التنفیـذي؟ (ال یطـرح  – نائـب الـرئیس التنفیـذي. اختیار 159س

 )1هي اإلجابة ي نائب الرئیس التنفیذهذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 بالتعیین .1
 ، في بطاقة انتخابیة واحدةبانتخابات عامة. 2
 بانتخابات عامة، في بطاقة انتخابیة مختلفة .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

ي، یرجــى التـدوین فــي قســم تعلیمـات: إذا كــان هنـاك إجــراء خـاص لعــزل نائـب الــرئیس التنفیـذ
 التعلیقات.

 
ز ئكهرذئ؟  لجك

 هل یذكر الدستور مجلس الوزراء التنفیذي/الوزراء؟ – . مجلس الوزراء163س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 .تعلیمات: نعني بمجلس الوزراء وزراء الحكومة المسؤولین عن قطاعات بعینها
 

( ال یطـرح هـذا السـؤال إال إذا كانـت  من لدیه سلطة عـزل مجلـس الوزراء/الـوزراء؟. 167س
 )1هي اإلجابة مجلس الوزراء اإلجابة عن سؤال 

ـــس  (اســـتخدم هـــذا الخیـــار فـــي نظـــم الـــرئیس التنفیـــذي الواحـــد)رئـــیس الدولـــة  .1 [عـــزل مجل
 ]1الوزراء_

 ]2[عزل مجلس الوزراء_رئیس الحكومة  .2
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 ]3[عزل مجلس الوزراء_(أو الوحیدة) في المجلس التشریعي الغرفة األولى  .3
 ]4[عزل مجلس الوزراء_الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي  .4
 ]5[عزل مجلس الوزراء_غرفتا المجلس التشریعي بشكل منفصل  .5
 ]6[عزل مجلس الوزراء_غرفتا المجلس التشریعي في جلسة مشتركة  .6
 ]7[عزل مجلس الوزراء_العزل الشعبي  .7
 ]8[عزل مجلس الوزراء_مدعي العام ال .8

 ]90[عزل مجلس الوزراء_ للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 ]96[عزل مجلس الوزراء_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[عزل مجلس الوزراء_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[عزل مجلس الوزراء_. غیر محدد 98

 
ا ئكعئل  ئكمئئ

هــل یــنص الدســتور علــى منصــب النائــب العــام أو المــدعي العــام  –ائــب العــام . الن174س
 یكون مسؤوال عن تمثیل الحكومة في القضایا الجنائیة أو المدنیة؟

 نعم، في القضایا الجنائیة .1
 نعم، في القضایا المدنیة .2
 نعم، المسؤول نفسه في كلیهما .3
 نعم، مسؤول مختلف لكل منهما .4
 ضایا الجنائیة والمدنیةنعم، لكن دون تمییز بین الق .5
 ال .6
 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

المنصــــب الممثــــل أو الممثــــل العــــام. یرجــــى اضــــافة تعلیمــــات: بعــــض الدســــاتیر تســــمي هــــذا 
 قانونیة المناصب الحكومیة.بالمتعلقة مالحظة إذا كان لهذا المنصب سلطة "االشراف" العام 

 
إ  ئكضهذئ
 هل یتضمن الدستور احكاما تتعلق بإعالن حالة الطوارئ؟ -. الطوارئ 182س
 نعم .1
  ال .2
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمـــات: تشـــمل حالـــة الطـــوارئ أوضـــاعا اســـتثنائیة أخـــرى مثـــل الحصـــار، واألحكـــام العرفیـــة 
لدفاع. أي ذكر ألي من هذه األوضاع، حتـى إن لـم یتعلـق صـراحة بـاالعالن عنهـا، یكفـي وا

لإلجابة "نعم". یرجى ذكر نوع الوضع االستثنائي في قسم التعلیقات نسـبة ألي وضـع مغـایر 
 لحالة الطوارئ.

 
من یحق له إعالن حالـة الطـوارئ؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال  –. إعالن حالة الطوارئ 183س

 ) 1هي اإلجابة  حالة الطوارئ ا كانت اإلجابة عن سؤالإال إذ
 رئیس الدولة (استخدم هذا الخیار في نظم الرئیس التنفیذي الواحد) .1
 رئیس الحكومة .2
 رئیس الحكومة وأرئیس الدولة  .3
 الحكومة/مجلس الوزراء .4
 الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي .5
 الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي .6
 الهماك .7

 ترك األمر صراحة للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق .99

 
قـــة علـــى حالـــة الطـــورائ؟ (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت مـــن تحـــق لـــه المواف. 184س

   )1هي اإلجابة  حالة الطوارئ اإلجابة عن سؤال
 ]1على الطورائ _  موافقةل[ا موافقةال تتطلب  .1
علـــى  موافقـــة[ال رئـــیس الدولـــة (اســـتخدم هـــذا الخیـــار فـــي نظـــم الـــرئیس التنفیـــذي الواحـــد) .2

 ]2الطورائ _
 ]3على الطورائ _  موافقة[ال رئیس الحكومة .3
 ]4على الطورائ _  موافقة[ال رئیس الدولة أو رئیس الحكومة .4
 ]5على الطورائ _  موافقة[ال الحكومة/مجلس الوزراء .5
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 ]6على الطورائ _  موافقة[ال الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي .6
 ]7على الطورائ _  موافقة[ال الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي .7
 ]8على الطورائ _  موافقة[ال كالهما .8

 ]90على الطورائ _  موافقة[ال . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 ]96على الطورائ _  موافقة[ال م التعلیقاتأخرى، یرجى التحدید في قس  .96
 ]97على الطورائ _  موافقة[ال غیر قادر على التحدید  .97
 ]98قة على الطورائ _ [المواف غیر محدد  .98

قـــة تحـــق ألي أمـــا إذا كانـــت المواف .6تعلیمـــات: إذا لزمـــت مصـــادقة الغـــرفتین، اختـــر اإلجابـــة 
 .6واإلجابة  5منهما فاختر اإلجابة 

 
مـــن الظـــروف التالیـــة یمكـــن اإلعـــالن عـــن حالـــة الطـــوارئ؟ (ال یطـــرح هـــذا فـــي إي . 186س

 )1هي اإلجابة  حالة الطوارئ السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال
 ]1الطورائ _ ظروف [حرب/عدوان  .1
  ]2[ظروف الطورائ _  األمن الداخلي .2
 ]3[ظروف الطورائ _  كارثة وطنیة .3
 ]4[ظروف الطورائ _  خطر عام .4
 ]5[ظروف الطورائ _  اقتصادیةحالة طوارئ  .5
 ]6[ظروف الطورائ _  تهدید للنظام الدستوري .6

 ]90الطورائ _  ظروف[. ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 ]96الطورائ _ ظروف [. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97الطورائ _ ظروف [ . غیر قادر على التحدید97
  ]98_ الطورائ  ظروف[. غیر محدد 98

تعلیمات: تشـمل الحرب/العـدوان تهدیـد االسـتقالل أو السـیادة الوطنیـة، سـالمة االراضـي، منـع 
عامـة. ویشـمل األمـن التعبئـة الألمـن، توغل قوات أجنبیة مسلحة، تهدید ا عدوان قوى خارجیة،

ــــــة، الثــــــورة،  ــــــة، الضــــــطرابات االالــــــداخلي التمــــــرد، الحــــــرب الداخلی ــــــزاع المدنی مــــــدني، وأي الن
استدعاء الجـیش السـتعادة النظـام، أو أي عصـیان مسـلح أو زعزعـة ابات یمكن خاللها اضطر 

وبئة. وارث الطبیعیة، النكبات العامة، الكوارث البیئیة، واألتشمل الكوارث الوطنیة الكو لألمن. 
خطیـرة، والمخـاطر االسـتثنائیة، واألخطـار الوشـیكة، وكـل الضـطربات االویشمل الخطر العـام 

لظـــروف القـــاهرة، واألمـــن العـــام، وتهدیـــد النظـــام العـــام، وحالـــة الطـــورائ العامـــة، األوضـــاع، وا
واالضطرابات الجماهیریة المصحوبة بـالعنف وتهدیـد الحیـاة البشـریة، واألخطـار الداهمـة التـي 
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تــــؤدي إلــــى نتــــائج وخیمــــة علــــى النظــــام العــــام. أمــــا تهدیــــد النظــــام الدســــتوري فیشــــمل تهدیــــد 
 الدستوریة. السلطات حین یعطل أداءالمؤسسات، 

 
هــل یــنص الدســتور علــى تعلیــق أو تقییــد الحقــوق أثنــاء حالــة   -حقــوق الطــوارئ  .187س

هــي اإلجابــة  حالــة الطــوارئ الطـوارئ؟ (ال یطــرح هـذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابـة عــن سـؤال
1( 
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 ال ینطبق. 99

 
فضــال عــن الحقــوق، أي مــن عملیــات الحكومــة، إذا كانــت هنــاك عملیــات مــن هــذا . 189س

حالــة  القبیــل، تتــأثر بحالــة الطــورائ؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال
 )1هي اإلجابة  الطوارئ

 ]1طوارئ أخرى_[ال یمكن حل المجلس التشریعي/تمدید مدته  .1
 ]2_[طوارئ أخرى دستورال یمكن تعدیل ال .2
 ]3[طوارئ أخرى _  یمكن اتخاذ كل التدابیر الضروریة .3
 ]4طوارئ أخرى_[یحق لرئیس الدولة إصدار مراسیم طوارئ  .4
 ]5طوارئ أخرى_[ كل اإلجراءات الالزمة .5

 ]90_[طوارئ أخرى. ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 ]96_خرى[طوارئ أ. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97_[طوارئ أخرى . غیر قادر على التحدید97
 ]98_[طوارئ أخرى. غیر محدد 98

تعلیمات: ال یشمل خیار اإلجابـة المتعلـق بـالمجلس التشـریعي تمدیـد مدتـه فحسـب، بـل یشـمل 
أیضــا االســتدعاء التلقــائي إذا لــم یكــن فــي حالــة انعقــاد. أمــا خیــار اإلجــراءات الالزمــة فیشــمل 

ـــك أن یتخـــذ كـــل التـــدابیر الالزمـــة" أو "یمكـــن اتخـــاذ أي تـــدابیر  أحكامـــا مـــن قبیـــل "یحـــق للمل
 ضروریة" الخ.

 
 ةالسلطة التشریعی
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هل ینص الدستور على وجود هیئة تمثیلیـة مركزیـة (مجلـس  –. السلطة التشریعیة 190س
 تشریعي)؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
كـم عـدد الغـرف أو المجـالس التـي یتـألف منهـا المجلـس التشـریعي؟  –. عدد الغرف 191س

 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
1. 0 
2. 1 
3. 2 

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
هل ینص الدستور على وجـوب أن تجتمـع الغرفتـان معـا  –االجتماعات المشتركة  .196س

 )3هي عدد الغرف ألي سبب؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 توجد هیئة خاصة مشّكلة من أعضاء من الغرفتیننعم؛  .1
 نعم، ولكن فقط للتنسیق حول التشریعات المتوازیة .2
 التعلیقات)قسم  ي(یرجى التحدید ف في ظروف بعینها نعم، .3

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
ب ئآلهكو  ئكغذغ

ما االسـم المعطـى للغرفـة األولـى (أو الوحیـدة)؟ (ال یطـرح  –األدنى  المجلساسم . 197س
 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة عدد الغرف ذا كانت اإلجابة عن سؤال هذا السؤال إال إ
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 [إجابة مفتوحة] .1
 ال ینطبق  .98

 
مــن یــرأس الغرفــة األولــى (أو الوحیــدة)؟ (ال یطــرح هــذا  –. رئــیس المجلــس األدنــى 198س

 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة عدد الغرف السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 رئیس الحكومة .1
 الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعيعضو في  .2
 نائب الرئیس التنفیذي .3
 عضو في السلطة القضائیة .4
 رئیس الدولة (یستخدم هذا الخیار في حالة نظم الرئیس التنفیذي الوحید) .5

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
كــــم عــــدد أعضــــاء الغرفــــة األولــــى (أو الوحیــــدة) فــــي  –. مقاعــــد المجلــــس األدنــــى 199س

هــي عــدد الغــرف المجلــس التشــریعي (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 
 )3أو اإلجابة  2اإلجابة 

 [إجابة مفتوحة] .1
 . ال ینطبق99

 " في الفراغ.0حددا في الدستور، یرجى تدوین "تعلیمات: إذا لم یكن األمر م
 

هـل ُمنحـت الغرفـة األولـى (أو الوحیـدة) فـي المجلـس  –. تشریعات المجلس األدنـى 200س
عـدد الغـرف التشریعي سلطة التشریع؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سـؤال 

 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة 
 نعم .1
 ال .2

 ید في قسم التعلیقات. أخرى، یرجى التحد96
 . غیر قادر على التحدید97
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 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

ر صـراحة موضـوع السـؤال، واإلجابـة إذا كان الدستور ینكـ 2ابة "تعلیمات: یرجى تدوین اإلج
 إذا لم یأت الدستور على ذكر موضوع السؤال. 98

 
(ال یطــرح  تشــریعي؟كیــف ُیختــار أعضــاء الغرفــة األولــى (الوحیــدة) فــي المجلــس ال. 202س

 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة عدد الغرف هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 ]1[اختیار المجلس األدنى _بالتعیین  .1
 ]2[اختیار المجلس األدنى _باالنتخاب عن طریق جماعة نخبویة  .2
 ]3[اختیار المجلس األدنى _باالنتخاب عن طریق المواطنین  .3

 ]90[اختیار المجلس األدنى _ للقانون العادياحة . ترك األمر صر 90
 ]96[اختیار المجلس األدنى _. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[اختیار المجلس األدنى _. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[اختیار المجلس األدنى _. غیر محدد 98

ُتختـار عـن طریـق جماعـة أو هیئـة تعلیمات: إذا كانت الغرفـة األولـى فـي المجلـس التشـریعي 
 .2جابة بعینها ضمن المجلس التشریعي، یرجى اختیار اإل

 
دفعـة هـل ُینتخـب أعضـاء الغرفـة األولـى (أو الوحیـدة)  –. انتخاب المجلـس األدنـى 203س

اختیــــار ؟ (ال یطــــرح هــــذا الســــؤال إال إذا كانــــت اإلجابــــة عــــن ســــؤال واحــــدة أو علــــى دفعــــات
 )96أو اإلجابة  3أو اإلجابة  2بة هي اإلجاالمجلس األدنى 

 دفعة واحدة .1
 على دفعات .2

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 غیر محدد .98
 . ال ینطبق99

 

 
 

48 



ولـى هل یحدد الدستور النظـام االنتخـابي للغرفـة األ –. نظم انتخاب المجلس األدنى 204س
اختیـار المجلـس األدنـى (أو الوحیدة)؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابـة عـن سـؤال 

 )96أو اإلجابة  3أو اإلجابة  2هي اإلجابة 
 نعم، بأسلوب واحد .1
 نعم، بأسلوبین (نظام مختلط) .2
 أي تفاصیل محددة نعم، ولكن دون ذكر .3
 ال .4

 للقانون العاديترك األمر صراحة   .89
 ى التحدید في قسم التعلیقات. أخرى، یرج96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

 
عمـر المؤهـل للخدمـة فـي عضـویة لما الحد األدنـى ل –المجلس األدنى عضو . عمر 220س

(ال یطــــرح هــــذا الســــؤال إال إذا كانــــت  ؟الغرفــــة األولــــى (أو الوحیــــدة) فــــي المجلــــس التشــــریعي
 )3أو اإلجابة  2 هي اإلجابةعدد الغرف اإلجابة عن سؤال 

 بالغ/بلغ السن القانونیة .1
 أو أصغر 16. 16
17 .17 
18 .18 
19 .19 
20 .20 
21 .21 
22 .22 
23 .23 
24 .24 
25 .25 
30 .30 
31 .31 
32 .32 
33 .33 
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34 .34 
35 .35 
40 .40 
45 .45 
50 .50 
55 .55 
60 .60 
65 .65 
 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 حدید في قسم التعلیقات. أخرى، یرجى الت96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

انـت هنـاك إذا ك. دّون حد العمر األدنـى فـي حالـة المجـالس التشـریعیة الوطنیـة فقـطتعلیمات: 
مع ذكـر االسـتثناءات فـي قسـم  حد العمر األساسيوج، یرجى تدوین متز أي استثناءات، مثال 

 التعلیقات.
 

القیــود اإلضــافیة التــي یضــعها الدســتور علــى أهلیــة العضــویة فــي الغرفــة األولــى  مــا .221س
(ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  (أو الوحیــدة) فــي المجلــس التشــریعي؟

 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة عدد الغرف 
 ]1[قیود المجلس األدنى_أن یكون من حزب بعینه  .1
 ]2قیود المجلس األدنى_[أن یكون من جنس بعینه  .2
 ]3[قیود المجلس األدنى_أن یكون عضوا في طائفة دینیة بعینها  .3
 ]4[قیود المجلس األدنى_بعینها  أن یكون ذا هویة لغویة/وطنیة/عنصریة .4
 ]5[قیود المجلس األدنى_أن یكون مواطنا  .5
 ]6[قیود المجلس األدنى_أن یكون مواطنا أصلیا  .6
 ]7[قیود المجلس األدنى_ي بعینه أن یكون حاصال على مستوى تعلیم .7
 ]8[قیود المجلس األدنى_أال یكون قد سبق إدانته بجریمة  .8
 ]9[قیود المجلس األدنى_الدولة  حاملي جنسیةمن أن یكون  .9

 ]90[قیود المجلس األدنى_ للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
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 ]96[قیود المجلس األدنى_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[قیود المجلس األدنى_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[قیود المجلس األدنى_. غیر محدد 98

 
غرفـة مدة العضویة الواحـدة فـي الما الفترة الزمنیة األقصى ل –. مدة المجلس األدنى 222س

 األولى (أو الوحیدة) في المجلـس التشـریعي؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن
 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة عدد الغرف سؤال 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

مـا لـم یـتم ت تعلیمات: إذا كان الدستور ینص على أن البرلمان یستمر عددا بعینـه مـن السـنوا
. ال یهمنــا هنــا ســوى النــواب علــى المســتوى الــوطني. Xحلــه قبــل ذلــك، یرجــى تــدوین العالمــة 

ابیــة مختلفــة، وفــي حالــة تعــدد قیــود مــدة العضــویة بالنســبة للنــواب المنتخبــین وفــق صــیغ انتخ
 .96یرجى تدوین اإلجابة 

 
الغرفـة في خدمة العدد مدد ما القیود المفروضة على  –. قیود مدد المجلس األدنى 223س

هـي عـدد الغـرف (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابـة عـن سـؤال األولى (أو الوحیدة)؟ 
 )3أو اإلجابة  2اإلجابة 

 فقط، إجماال ةمسموح بمدة واحد .1
 مسموح بمدتین فقط، إجماال .2
 متعددة غیر متعاقبة بمددمتعاقبة، ولكن یسمح  بمددال یسمح  .3
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 فقط، ولكن یسمح بعدة مددة غیر متعاقبةیسمح بمدتین متعاقبتین  .4
 قیود على المدد ال .5

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

لى ذلك، المدد یعني أن الدستور ینص صراحة ع ال قیود علىتعلیمات: بالنسبة لهذا السؤال، 
یرجـــى  .ا كانـــت هنـــاك قیـــود علـــى المـــدةبینمـــا غیـــر محـــدد تعنـــي أن الدســـتور ال یحـــدد مـــا إذ

 تصنیف "مسموح بإعادة انتخابه" على أنها تعني "ال قیود على المدد".
 

هـــل یشـــترط الدســـتور حصـــة لتمثیـــل جماعـــات  –األدنـــى  الحصـــص فـــي المجلـــس. 224س
 یطرح هذا السؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال بعینها في الغرفة األولى (أو الوحیدة)؟ (ال

 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة عدد الغرف 
 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .90
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

 
فــــي  األولــــى (أو الوحیــــدة) الغرفــــةحصــــة فــــي  الدســــتورلهــــا  أي جماعــــات یشــــترط. 225س

 الحصـــص فـــي المجلـــسال یطـــرح هـــذا الســـؤال إذا كانـــت إجابـــة ســـؤال ؟ (المجلـــس التشـــریعي
 )1هي اإلجابة األدنى 

 ]1األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[النساء  .1
 ]2األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[جماعات عرقیة  .2
 ]3األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[أحزاب  .3
 ]4األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[أدیان  .4
 ]5األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[ما في حكمها  طبقة اجتماعیة أو .5

 ]96األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[غیر قادر على التحدید   .97
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 ]98األدنى_ توزیع الحصص في المجلس[غیر محدد   .98
شــكل واســع؛ ولــذا یمكــن تضــمین أي مــن التــالي تعریــف الجماعــات العرقیــة ب تعلیمــات: فضــلنا

في صنف الجماعات العرقیة: الطوائف، القومیات، الجماعات اللغویة، الجماعات العنصریة، 
 إلخ.

 
ب ب ئكتئمي  ئكغذغ

ما االسم المعطى للغرفة الثانیة (ال یطرح هـذا السـؤال إال  –. اسم المجلس األعلى 226س
 )3هي اإلجابة  عدد الغرفإذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 [إجابة مفتوحة] .1
 ال ینطبق  .99
 

مـن یـرأس الغرفـة الثانیـة؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال إذا  –رئیس المجلـس األعلـى  .227س
 )3هي اإلجابة عدد الغرف كانت اإلجابة عن سؤال 

 رئیس الحكومة .1
 عضو في الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي .2
 نائب الرئیس التنفیذي .3
 قضائیةعضو في السلطة ال .4
 رئیس الدولة (یستخدم هذا الخیار في حالة نظم الرئیس التنفیذي الوحید) .5

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
فـي المجلـس التشـریعي  كـم عـدد أعضـاء الغرفـة الثانیـة –مقاعد المجلـس األعلـى . 228س

 )3هي اإلجابة عدد الغرف (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 [إجابة مفتوحة] .1

 . ال ینطبق99
 " في الفراغ.0تعلیمات: إذا لم یكن األمر محددا في الدستور، یرجى تدوین "
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التشــریعي هــل ُمنحــت الغرفــة الثانیــة فــي المجلــس  –تشــریعات المجلــس األعلــى  .229س
هـــي عـــدد الغـــرف ســـلطة التشـــریع؟ (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن ســـؤال 

 )3اإلجابة 
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

ـــــدوین اإلجابـــــة  الســـــؤال،  ر صـــــراحة موضـــــوعإذا كـــــان الدســـــتور ینكـــــ 2تعلیمـــــات: یرجـــــى ت
 إذا لم یأت الدستور على ذكر موضوع السؤال. 98واإلجابة

 
(ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة ؟ ثانیــةكیــف ُیختــار أعضــاء الغرفــة ال. 231س

 )3هي اإلجابة عدد الغرف عن سؤال 
 ]1[اختیار المجلس األعلى _بالتعیین  .1
 ]2على _[اختیار المجلس األ هیئة ناخبینباالنتخاب عن طریق  .2
 ]3[اختیار المجلس األعلى _باالنتخاب عن طریق المواطنین  .3

 ]90[اختیار المجلس األعلى _ للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 ]96[اختیار المجلس األعلى _. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[اختیار المجلس األعلى _. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[اختیار المجلس األعلى _ . غیر محدد98

فــي المجلـس التشـریعي ُتختــار عـن طریــق جماعـة أو هیئــة  تعلیمـات: إذا كانـت الغرفــة الثانیـة
 .2جابة بعینها ضمن المجلس التشریعي، یرجى اختیار اإل

 
دفعة واحـدة أو علـى هل ُینتخب أعضاء الغرفة الثانیة  –انتخاب المجلس األعلى  .232س

هـي اختیـار المجلـس األعلـى ذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عـن سـؤال ؟ (ال یطرح هدفعات
 )96أو اإلجابة  3أو اإلجابة  2اإلجابة 

 دفعة واحدة .1
 على دفعات .2

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 غیر محدد .98
 . ال ینطبق99

 
هل یحدد الدستور النظام االنتخابي للغرفة الثانیة؟  –ظم انتخاب المجلس األعلى ن .233س

 2هي اإلجابـة اختیار المجلس األعلى (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 )96أو اإلجابة  3أو اإلجابة 

 نعم، بأسلوب واحد .1
 نعم، بأسلوبین (نظام مختلط) .2
 ل محددةأي تفاصی نعم، ولكن دون ذكر .3
 ال .4

 للقانون العاديترك األمر صراحة   .90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

 
للعمر المؤهل للخدمـة فـي عضـویة  األدنىما الحد  – األعلى المجلسعضو . عمر 249س

ذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال (ال یطـرح هـذا السـؤال إال إ؟ الغرفـة الثانیـة فـي المجلـس التشـریعي
 )3هي اإلجابة عدد الغرف 

 بالغ/بلغ السن القانونیة .1
 أو أصغر 16. 16
17 .17 
18 .18 
19 .19 
20 .20 
21 .21 
22 .22 
23 .23 
24 .24 
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25 .25 
30 .30 
31 .31 
32 .32 
33 .33 
34 .34 
35 .35 
40 .40 
45 .45 
50 .50 
55 .55 
60 .60 
65 .65 
 قانون العاديلل. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

انـت هنـاك . إذا كفـي حالـة المجـالس التشـریعیة الوطنیـة فقـط األدنـىدّون حد العمر تعلیمات: 
ات فـي قسـم مـع ذكـر االسـتثناء حـد العمـر الـرئیسوج، یرجـى تـدوین متـز  أي استثناءات، مثـال

 التعلیقات.
 

ما القیود اإلضافیة التي یضعها الدستور على أهلیة العضویة في الغرفة الثانیة في  .250س
هــي عــدد الغــرف (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  المجلــس التشــریعي؟

 )3اإلجابة 
 ]1[قیود المجلس األعلى_أن یكون من حزب بعینه  .1
 ]2[قیود المجلس األعلى_ینه أن یكون من جنس بع .2
 ]3[قیود المجلس األعلى_أن یكون عضوا في طائفة دینیة بعینها  .3
 ]4[قیود المجلس األعلى_أن یكون ذا هویة عرقیة بعینها  .4
 ]5[قیود المجلس األعلى_أن یكون مواطنا  .5
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 ]6[قیود المجلس األعلى_أن یكون مواطنا أصلیا  .6
 ]7[قیود المجلس األعلى_أن یكون حاصال على مستوى تعلیمي بعینه  .7
 ]8[قیود المجلس األعلى_أال یكون قد سبق إدانته بجریمة  .8
 ]9[قیود المجلس األعلى_ الدولة حاملي جنسیةمن أن یكون  .9

 ]90[قیود المجلس األعلى_ للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 ]96[قیود المجلس األعلى_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[قیود المجلس األعلى_غیر قادر على التحدید . 97
 ]98[قیود المجلس األعلى_. غیر محدد 98

 
الغرفـة  الواحدة في عضویةمدة الما الفترة الزمنیة األقصى ل –مدة المجلس األعلى . 251س

عــدد الثانیــة فــي المجلــس التشــریعي؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 
 )3أو اإلجابة  2إلجابة هي االغرف 
 [إجابة مفتوحة] .1
 ال ینطبق .2

" إذا لــم 100" إذا لــم تكــن المــدة محــددة، وتــدوین اإلجابــة "0یرجــى تــدوین اإلجابــة "تعلیمــات: 
 .تكن هناك مدة أو كانت المدة مدى الحیاة

الغرفــة فــي خدمــة المــدد  علــىمــا القیــود المفروضــة  –قیــود مــدد المجلــس األعلــى . 252س
 )3هي اإلجابة عدد الغرف  یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال الثانیة؟ (ال

 فقط، إجماال ةمسموح بمدة واحد .1
 مسموح بمدتین فقط، إجماال .2
 متعددة غیر متعاقبة بمددمتعاقبة، ولكن یسمح  ال یسمح بمدد .3
 غیر متعاقبة عاقبتین فقط، ولكن یسمح بعدة مددیسمح بمدتین مت .4
 ال قیود على المدد .5

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

تعلیمات: بالنسبة لهذا السؤال، ال قیود على المدد یعني أن الدستور ینص صراحة على ذلك، 
  .كانت هناك قیود على المدةا بینما غیر محدد تعني أن الدستور ال یحدد ما إذ
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هــل یشـــترط الدســتور حصــة لتمثیــل جماعـــات  –األعلــى  حصــص فــي المجلـــسال .253س

 )3بعینها في 
 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

 
إذا إال ال الثانیــة؟ (ال یطــرح هــذا الســؤ  الغرفــةأي جماعــات یشــترط لهــا حصــة فــي  .254س

 )1هي اإلجابة األعلى  حصص في المجلسكانت إجابة سؤال 
 ]1األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[النساء  .1
 ]2األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[جماعات عرقیة  .2
 ]3األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[أحزاب  .3
 ]4األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[أدیان  .4
 ]5األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[طبقة اجتماعیة أو ما في حكمها  .5

 ]96األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[غیر قادر على التحدید   .97
 ]98األعلى_ توزیع الحصص في المجلس[غیر محدد   .98

ا یمكــن تضــمین أي مــن التــالي تعلیمــات: اخترنــا تعریــف الجماعــات العرقیــة بشــكل واســع؛ ولــذ
في صنف الجماعات العرقیة: الطوائف، القومیات، الجماعات اللغویة، الجماعات العنصریة، 

 إلخ.
 

 ئكعرك هئإلزةاخئك
حـل المجلـس  ،لـه حـقمـن ی ، إذا كـان ثمـةلـه حـقمن ی –. عزل المجلس التشریعي 255س

هــي  الســلطة التشــریعیةســؤال التشــریعي؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن 
 )1اإلجابة 

 رئیس الدولة (استخدم هذا الخیار في نظم الرئیس التنفیذي الواحد) .1
 رئیس الحكومة .2
 إما رئیس الدولة أو رئیس الحكومة .3
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 الحكومة/مجلس الوزراء .4
 المجلس التشریعي نفسه .5

 للقانون العادي. ترك األمر صراحة 90
 قات. أخرى، یرجى التدوین في قسم التعلی96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

إیقافــه،  تعلیمــات: إذا كــان الدســتور یحظــر صــراحة علــى أي جهــة حــل المجلــس التشــریعي أو
 .96یرجى تدوین اإلجابة 

 
ــس 257س هــل هنــاك أحكــام متعلقــة بعــزل المشــرعین األفــراد؟ (ال  –. عــزل أعضــاء المجل

 )1هي اإلجابة  السلطة التشریعیةت اإلجابة عن سؤال یطرح هذا السؤال إال إذا كان
 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التدوین في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 ال ینطبق  .99

 
لقــة باســتبدال المشــرعین األفــراد فــي مــا األحكــام المتع –. اســتبدال أعضــاء المجلــس 259س

ؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال (ال یطــرح هــذا الســ ا؟حالــة العــزل أو االســتقالة أو الوفــاة
 )1هي اإلجابة  السلطة التشریعیة

 التعیین من قبل رئیس الدولة (استخدم هذا الخیار في نظم الرئیس التنفیذي الواحد). 1
 . التعیین من قبل رئیس الحكومة2
 . التعیین من قبل الحكومة/مجلس الوزراء3
 . االنتخاب عن طریق الغرفة المعنیة4
 تخاب عن طریق غرفتي المجلس التشریعي (أو أن الغرفة غیر محددة). االن5
 . االنتخاب عن طریق الشعب في انتخابات خاصة6
 . ترقیة العضو المكمل7
 . اختیار الشخص التالي في القائمة8

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 ید. غیر قادر على التحد97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
هــل یــؤّمن الدســتور حصــانة ألعضــاء المجلــس التشــریعي فــي ظــروف  –. الحصــانة 260س

هي اإلجابـة  السلطة التشریعیةبعینها؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
1( 
 حصانة مطلقة .1
 حصانة مقیدة .2
 ال حصانة .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

تعلیمــات: تعنــي الحصــانة المطلقــة الحصــانة مــن كــل أنــواع العملیــة القانونیــة. أمــا الحصــانة 
المقیدة فتعني الحصانة مـن أنـواع بعینهـا مـن األفعـال. یرجـى أن تـدون فـي قسـم التعلیقـات مـا 

 باإلمكان رفع الحصانة. ي قیود زمنیة على الحصانة، وما إذا كانذا كانت هناك أإ
 

ب ة ئكذفئاي شإلحيئ  ئك
هل لدى المجلس التشریعي سلطة استجواب السلطة  –. استجواب السلطة التنفیذیة 261س

التنفیذیة، أو على نحو مشابه، هل تعد السلطة التنفیذیة مسؤولة عن تقـدیم تقـاریر دوریـة عـن 
السـلطة شاطاتها للمجلس التشریعي؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال ن

 )1هي اإلجابة  التشریعیة
 یستطیع المجلس التشریعي طلب تقاریر من السلطة التنفیذیة وفق ما یراه مناسبا .1
 على السلطة التنفیذیة تقدیم تقاریر دوریة للمجلس التشریعي .2
 كالهما .3
 ال واحد منهما .4

 ترك األمر صراحة للقانون العادي  .90
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 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 . ال ینطبق99

 
هـل لـدى المجلـس التشـریعي سـلطة التحقیـق فـي  –. التحقیق مـع السـلطة التنفیذیـة 262س

لطة الســنشــاطات الســلطة التنفیذیــة؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 
 )1هي اإلجابة  التشریعیة

 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

ینكــر صــراحة موضــوع الســؤال، وتــدوین إذا كــان الدســتور  2تعلیمــات: یجــرى تــدوین اإلجابــة 
 .إذا لم یأت الدستور على ذكر موضوع السؤال 98اإلجابة 

 
 ئكةسذيظ
من یحق له وفقا للدستور المبادرة بتقدیم تشریعات عامة؟ (ال یطرح هذا السؤال إال . 263س

 )1هي اإلجابة  السلطة التشریعیةإذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 ]1[مبادرة التشریع_رئیس الدولة (استخدم هذا الخیار في نظم الرئیس التنفیذي الواحد)  .1
 ]2[مبادرة التشریع_رئیس الحكومة  .2
 ]3[مبادرة التشریع_/مجلس الوزراء الحكومة .3
 ]4[مبادرة التشریع_حزب سیاسي  .4
 ]5[مبادرة التشریع_عضو في الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي  .5
 ]6[مبادرة التشریع_عضو في الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي  .6
 ]7[مبادرة التشریع_عموم الشعب  .7

 ]96[مبادرة التشریع_ یقاتأخرى، یرجى التحدید في قسم التعل  .96
 ]97[مبادرة التشریع_ غیر قادر على التحدید  .97
 ]98[مبادرة التشریع_ غیر محدد  .98

 تعلیمات: دّون أي قیود على كیفیة تقدیم الجهات المعنیة مبادرات تشریعیة.
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لتمریـــر أي  موصـــوفةألغلبیـــة هـــل هنـــاك ضـــرورة  –للتشـــریع  موصـــوفة. أغلبیـــة 264س

هي اإلجابـة  السلطة التشریعیةالسؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال  تشریع؟ (ال یطرح هذا
1( 
 نعم .1

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

، موصـوفةإذا كانت هناك أي أنواع مـن التشـریع تتطلـب أغلبیـة  اإلجابة بنعم تعلیمات: یرجى
العــزل بســبب  ت موافقــة تشــریعیة (مثــالأي ســلطایشــمل التشــریع االقتصــادي وال  ولكــن هــذا ال

 سلوك سيء، إعالن الحرب، إلخ.).
 

مجـرد مـن لدیـه سـلطة الموافقـة علـى التشـریع أو رفضـه ب –. الموافقة علـى التشـریع 270س
ابـة عـن تمریره (ال یشمل هذا المراجعات الدستوریة)؟ (ال یطرح هذا السـؤال إال إذا كانـت اإلج

 )1هي اإلجابة  السلطة التشریعیةسؤال 
 رئیس الدولة (استخدم هذا الخیار في نظم الرئیس التنفیذي الواحد) .1
 رئیس الحكومة .2
 رئیس الدولة ورئیس الحكومة .3
 الحكومة/مجلس الوزراء .4
 ال یتطلب التشریع موافقة .5

 ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 علیقاتأخرى، یرجى التحدید في قسم الت. 96
 غیر قادر على التحدید. 97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

تعلیمات: إذا كان الدستور یسمح لهیئة ما أن تطلـب إعـادة النظـر فـي التشـریع أو قـراءة ثانیـة 
 له، یرجى تدوین ذلك في قسم التعلیقات، ولكن ال تختار تلك الهیئة أدناه.
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لي یصـف أسـلوب الموافقـة التلقائیـة أي مـن التـا –. الموافقة التلقائیة علـى التشـریع 271س
الموافقـة علـى التشـریع على التشریع؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابـة عـن سـؤال 

ـــة 1هـــي اإلجابـــة  ـــة 3، أو اإلجابـــة 2، أو اإلجاب ، أو اإلجابـــة 96، أو اإلجابـــة 4، أو اإلجاب
97( 
لزم المسؤول عـن الموافقـة علـى التشریع قانونا (یقترح إذا لم یتم اتخاذ أي إجراء، یصبح م .1

 التشریع التصرف)
 إذا لم یتم اتخاذ أي إجراء، یعتبر مقترح التشریع مرفوضا .2
 إذا لم یتم اتخاذ أي إجراء، یعاد مقترح التشریع إلى المجلس التشریعي إلعادة النظر. .3
لــى علن التشــریع أو یعیــده إی: إمــا أن یوّقــع/مــا فیــذي اتخــاذ إجــراءیتعــین علــى الــرئیس التن .4

 المجلس التشریعي
 ترك األمر صراحة للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

 
لمعترضــة هــل لــدى الجهــة الموافقة/ا –. الموافقــة الجزئیــة أو الكلیــة علــى التشــریع 272س

أو المقتــرح برمتــه أو كلیهمــا (ال یطــرح أجــزاء مــن المقتــرح  ســلطة الموافقــة أو االعتــراض علــى
، أو 1هـــي اإلجابـــة الموافقـــة علـــى التشـــریع هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن ســـؤال 

 )97، أو اإلجابة 96، أو اإلجابة 4، أو اإلجابة 3، أو اإلجابة 2اإلجابة 
 االعتراض على أجزاء من المقترح (االعتراض على مواضیع بعینها) تستطیع فقط .1
 على المقترح برمته االعتراض طیع فقطتست .2
 على أي منهماتستطیع االعتراض  .3

 ترك األمر صراحة للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99
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؟ (ال (أي إبطــال الفیتــو) هــل یمكــن إبطــال االعتراضــات علــى التشــریع –. اإلبطــال 273س
، أو 1هـي اإلجابـة الموافقة على التشـریع هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سـؤال  یطرح

 )97، أو اإلجابة 96، أو اإلجابة 4، أو اإلجابة 3، أو اإلجابة 2اإلجابة 
 نعم .1

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

 
إبطـــال االعتراضـــات علـــى التشـــریع؟ (ال  مـــن یحـــق لـــه –. صـــاحب ســـلطة اإلبطـــال 274س

 )1هي اإلجابة اإلبطال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 فقط الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي .1
 فقط الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي .2
 المجلس التشریعي أي غرفة من غرفتي .3
 وافقة الغرفتینال یكون اإلبطال إال بم .4
 ال یكون اإلبطال إال بموافقة الغرفتین في تصویت مشترك .5
 عموم الشعب .6

 ترك األمر للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

 
هــذا مــا نســبة التصــویت المطلوبــة إلبطــال االعتــراض؟ (ال یطــرح  –. نســبة اإلبطــال 275س

 )1هي اإلجابة اإلبطال السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 أكثریة .1
 أغلبیة .2
 ثالثة األخماسأغلبیة  .3
 أغلبیة الثلثین .4
 أغلبیة ثالثة األرباع .5

 
 

64 



 غیر محددة موصوفةأغلبیة  .6
 ترك األمر للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ینطبقال   .99

 
ةئكةسذيع ش ئ  بئكخئ
هــل یــؤّمن الدســتور ألي مــن العملیــات التشــریعیة الخاصــة التالیــة؟ (ال یطــرح هــذا . 276س

 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 ]1[التشریع الخاص_ القانون العضوي .1
 ]2[التشریع الخاص_مقترح قوانین المیزانیة  .2
 ]3[التشریع الخاص_ الضرائبمقترح قوانین  .3
 ]4[التشریع الخاص_ مقترح قوانین التمویل .4
 ]5[التشریع الخاص_مقترح قوانین اإلنفاق  .5

 ]96[التشریع الخاص_أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97[التشریع الخاص_غیر قادر على التحدید   .97
 ]98[التشریع الخاص_غیر محدد   .98

 
 ئكقهئعخ هئكقيهخ

 حضــور المشــرعینالدســتور بخصــوص  التــي یــنص علیهــامــا األحكــام  –ضــور . الح295س
هـي السـلطة التشـریعیة ؟ (ال یطرح هذا السـؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن سـؤال لالجتماعات

 )1اإلجابة 
 لیست هناك أي أحكام .1
 الحضور إلزامي .2
 یعاقب على الغیاب بعد حد معین .3

 ترك األمر للقانون العادي  .90
 دید في قسم التعلیقاتأخرى، یرجى التح  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 ال ینطبق  .99
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هنــاك مــن یســتطیع، الــدعوة إلــى دورة غیــر عادیــة للمجلــس كــان مــن یســتطیع، إذا . 297س

التشــــریعي أو التمدیــــد لــــدورة قائمــــة (ال یطــــرح هــــذا الســــؤال إال إذا كانــــت اإلجابــــة عــــن ســــؤال 
 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة 

[الــــدورة غیــــر خدم هــــذا الخیــــار فــــي نظــــم الــــرئیس التنفیــــذي الواحــــد) رئــــیس الدولــــة (اســــت .1
 ]1العادیة_

 ]2[الدورة غیر العادیة_رئیس الحكومة  .2
 ]3[الدورة غیر العادیة_الحكومة/مجلس الوزراء  .3
 ]4[الدورة غیر العادیة_الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي  .4
 ]5ورة غیر العادیة_[الدالغرفة الثانیة في المجلس التشریعي  .5
 ]6[الدورة غیر العادیة_كل من الغرفتین ضروري  .6

 ]96[الدورة غیر العادیة_ أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 ]97[الدورة غیر العادیة_ غیر قادر على التحدید  .97
 ]98[الدورة غیر العادیة_ غیر محدد  .98

أما إذا كان من حـق أي منهمـا  .6 اختیارتعلیمات: إذا لزم أن تتصرف كلتا الغرفتین، یرجى 
 .5واإلجابة  4اإلجابة یرجى اختیار فالتصرف، 

 
هـل یشـترط الدسـتور علـى المشـرعین تـرك  –. حظر مهـن علـى المجلـس التشـریعي 298س

أي مهنــة أخــرى (أي العمــل حصــریا بوصــفهم مشــرعین)؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت 
 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة اإلجابة عن سؤال 

 یحظر علیهم العمل في أي عمل آخر .1
 یحظر علیهم العمل في أي منصب عام آخر .2
 یحظر علیهم العمل في مناصب عامة بعینها (یرجى تحدید أیها في قسم التعلیقات) .3
 وظائف خاصة أو مهنیة .4

 ترك األمر للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 یدغیر قادر على التحد  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99
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هــــل یشــــترط الدســــتور علــــى المشــــرعین اإلفصــــاح عــــن أربــــاحهم و/أو  –. األصــــول 299س
هـــي الســـلطة التشـــریعیة (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن ســـؤال  أصـــولهم؟
 )1اإلجابة 

 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

 
مــن یشــارك فــي تحدیـــد مخصصــات المشــرع؟ (ال یطـــرح هــذا الســؤال إال إذا كانـــت . 300س

 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة اإلجابة عن سؤال 
 ]1[الدخل_ (استخدم هذا الخیار في نظم الرئیس التنفیذي الواحد)رئیس الدولة  .1
 ]2[الدخل_رئیس الحكومة  .2
 ]3[الدخل_الحكومة/مجلس الوزراء  .3
 ]4[الدخل_الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي  .4
 ]5[الدخل_الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي  .5
 ]6[الدخل_كل من الغرفتین ضروري  .6
 ]7[الدخل_مفوضیة مكافحة الفساد  .7
 ]8[الدخل_وكالة إداریة  .8

 ترك األمر للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 در على التحدیدغیر قا  .97
 غیر محدد  .98

. أما إذا كان من حـق أي منهمـا 6تعلیمات: إذا لزم أن تتصرف كلتا الغرفتین، یرجى اختیار 
 .5واإلجابة  4التصرف، فیرجى اختیار اإلجابة 

 
اجتماعـات المجلـس التشـریعي  أن تعقـدهل یشـترط الدسـتور  –. االجتماعات العلنیة 301س

الســلطة یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  ) بصــورة علنیــة؟ (ال(بوجــه عــام
 )1هي اإلجابة التشریعیة 
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 بصورة علنیة .1
 بصورة سریة .2

 ترك األمر للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

كنــه یســمح باجتماعــات ســریة فــي تعلیمــات: إذا كــان الدســتور یشــیر إلــى اجتماعــات علنیــة، ل
ظروف خاصة (بناء على طلب الرئیس التنفیذي، أو أغلبیة المشرعین، أو بسبب الحاجة إلى 

تحدیــد مــع التعلیــق، و  2اختیــار اإلجابــة اتخــاذ قــرار فــي مســألة ملحــة أو مهمــة، إلــخ.)، یرجــى 
 هذه الظروف).

 
شـریعي؟  (ال یطـرح هـذا سجل مـداوالت المجلـس الت هل یتم نشر –. نشر المحاضر 302س

 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 نعم .1

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

یلـــزم  تعلیمـــات: إذا كـــان الدســـتور یـــنص علـــى تســـجیل المـــداوالت، لكنـــه ال یحـــدد مـــا إذا كـــان
 .96اختیار اإلجابة  یرجى نشرها،

 
متــاح للنشــر العــام، أو هــل التصــویت فــي المجلــس التشــریعي  –ل التصــویت ســج. 303س

همــا (وقفــا علــى الموضــوع)؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســري، أو كال
 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة سؤال 

 متاح للنشر العام .1
 سري .2
 ع)كالهما (وقفا على الموضو  .3

 ترك األمر للقانون العادي  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
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 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

 
اجتمــاع المجلــس التشــریعي كــي یعــد هــل یشــترط الدســتور نصــابا بعینــه  –. الِنصــاب 304س

هـي اإلجابـة  السلطة التشریعیةرسمیا؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
1( 
 نعم .1

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

 
ما النصاب المطلوب (نسبة العضویة) (ال یطـرح هـذا السـؤال إال  –. نسبة النصاب 305س

 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 [إجابة مفتوحة] .1

 طبق. ال ین99
 " في الفراغ.0تعلیمات: إذا لم یكن هذا محددا في الدستور، یرجى تدوین "

 
هل هناك ذكـر للجـان التشـریعیة فـي الدسـتور؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال  –. اللجان 307س

 )1هي اإلجابة السلطة التشریعیة إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 قادر على التحدید غیر  .97
 . ال ینطبق99

 تعلیمات: نعني باللجان التشریعیة أي لجان تشریعیة، بما فیها اللجنة الدائمة.
 

 السلطة القضائیة
 هل یتبنى نظام القضاء أیا من التالي؟ – . درجات التقاضي308س
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 فقط علیامحكمة  .1
 محكمة علیا ومحاكم أخرى یحددها القانون العادي .2
 م أخرى محددة مثل محاكم المقاطعات أو المدنمحكمة علیا ومحاك .3
 ذكرت محاكم أخرى ولم تذكر المحكمة العلیا .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید 97
 . غیر محدد98

المحكمــة العلیــا، م العادیــة المحـاكم غیــر التخصصــیة، ومثالهـا تعلیمـات: المقصــود مـن المحــاك
محـــاكم المقاطعـــات فـــي الوالیـــات المتحـــدة. فـــي المقابـــل، المقصـــود مـــن و ناف، محـــاكم االســـتئ

 المحاكم التخصصیة المحكمة الدستوریة، المحاكم العسكریة، والمحاكم اإلداریة.
 

 ألي من المحاكم التخصصیة التالیة یتضمن الدستور أحكاما؟ .309س
 ]1[محاكم قضائیة_داریة اإلمحاكم ال .1
 ]2كم قضائیة_[محادستوریة المحكمة ال .2
  ]3[محاكم قضائیة_محاكم أمبارو  .3
 ]4[محاكم قضائیة_عسكریة المحاكم ال .4
 ]5[محاكم قضائیة_محاكم مختصة بسماع دعاوى ضد شاغلي الوظائف العامة  .5
 ]6[محاكم قضائیة_ضریبیة المحاكم ال .6
 ]7[محاكم قضائیة_عمالیة المحاكم ال .7
 ]8[محاكم قضائیة_دینیة المحاكم ال .8
 ]9[محاكم قضائیة_صة خاالمحاكم ال .9

تعلیمات: إذا تمت اإلشارة إلى محاكم دینیة، أو عمالیـة، أو ضـریبیة، أو عسـكریة، أو محـاكم 
مبـارو، یرجـى تـدوین قائمـة شاغلي الوظـائف العامـة، أو محـاكم أمختصة بسماع دعاوى ضد 

 بأي أحكام خاصة بهذه المحاكم في قسم التعلیقات.
 

ـــا صـــریحا بخصـــوص اســـتقالل هـــل یت –اســـتقالل القضـــاء  .310س ضـــمن الدســـتور إعالن
 الجهاز (األجهزة) القضائیة المركزیة؟

 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
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 غیر قادر على التحدید  .97
 

هل یشترط الدسـتور أن تأخـذ المحـاكم بعـین االعتبـار قـرارات  -السوابق القضائیة . 311س
 المحاكم األعلى؟

 نعم .1
 ال .2

 جى التحدید في قسم التعلیقاتأخرى، یر  .96
 غیر قادر على التحدید .97

 
هـــل تعـــد األحكـــام القضـــائیة التـــي تصـــدرها المحكمـــة  -نهائیـــة األحكـــام القضـــائیة .312س

درجـات التقاضـي العادیة العلیا نهائیة؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عـن سـؤال 
 )3، أو اإلجابة 2، أو اإلجابة 1هي اإلجابة 

 نعم .1
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99

 
ب ئكعكيئ ل لحق  ئك

القضــــائیة للمحكمــــة  راءهــــل یتنــــاول الدســــتور اآل –المحكمــــة العادیــــة العلیــــا  آراء. 315س
هــي  درجــات التقاضــيالعادیــة العلیــا؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 

  )3، أو اإلجابة 2، أو اإلجابة 1اإلجابة 
 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 ال ینطبق  .99

 القضائیة، إقرارات القضاة حول أسباب األحكام القضائیة. راءتعلیمات: یقصد باآل
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ال یطرح هذا العلیا؟ (القضائیة للمحكمة العادیة  راءأي مما یلي ُذكر بخصوص اآل .316س
  )1هي اإلجابة  المحكمة العادیة العلیا آراءاإلجابة عن سؤال  السؤال إال إذا كانت

 ]1المحكمة العادیة العلیا_ آراء[طبیعة یشترط ذكر األسباب في أحكام المحاكم  .1
 ]2المحكمة العادیة العلیا_ آراء[طبیعة المنفصلة أو المتفقة  راءیسمح باآل. 2
 ]3المحكمة العادیة العلیا_ آراء[طبیعة المنفصلة أو المتفقة  راءة اآلتمنع صراح .3
 ]4المحكمة العادیة العلیا_ آراء[طبیعة المخالفة  راءیسمح باآل .4
 ]5المحكمة العادیة العلیا_ آراء[طبیعة المخالفة  راءتمنع صراحة اآل .5

 ]96دیة العلیا_المحكمة العا آراء[طبیعة أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات . 96
 ]97المحكمة العادیة العلیا_ آراء[طبیعة غیر قادر على التحدید . 97
 ]98المحكمة العادیة العلیا_ آراء[طبیعة غیر محدد   .98

 
؟ ئألخئذى  ئكقصئ

هل یتضمن الدسـتور أحكامـا تحمـي الفـرد مـن  - التصرفات اإلداریة غیر القانونیة .349س
 المتجاوزة للسلطة؟ التصرفات اإلداریة غیر القانونیة أو

 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97

 
 المحكمة الدستوریة

القضـــائیة للمحكمــــة  راءهـــل یشــــیر الدســـتور إلــــى اآل – المحكمـــة الدســــتوریة آراء .360س
 )2هي المحاكم القضائیة اإلجابة عن سؤال  ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت(الدستوریة؟ 

 نعم .1
 ال  .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 . غیر قادر على التحدید97
 . ال ینطبق99

القضائیة إقرارات القضاة حول أسباب األحكام القضائیة. راءتعلیمات: یقصد باآل  
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ال الخاصـــة بالمحكمـــة الدســـتوریة؟ ( راءأي ممـــا یلـــي یصـــف األحكـــام المتعلقـــة بـــاآل .361س
  )1هي اإلجابة المحكمة الدستوریة  آراءاإلجابة عن سؤال  إال إذا كانت یطرح هذا السؤال

 ]1المحكمة الدستوریة_ آراء[طبیعة یشترط ذكر األسباب في أحكام المحاكم  .1
 ]2المحكمة الدستوریة_ آراء[طبیعة المنفصلة أو المتفقة  راءیسمح باآل .2
 ]3كمة الدستوریة_المح آراء[طبیعة المنفصلة أو المتفقة  راءتمنع صراحة اآل .3
 ]4المحكمة الدستوریة_ آراء[طبیعة المخالفة  راءیسمح باآل .4
 ]5المحكمة الدستوریة_ آراء[طبیعة المخالفة  راءتمنع صراحة اآل .5

 ]90المحكمة الدستوریة آراء[طبیعة . ترك األمر للقانون العادي 90
 ]96دستوریة_المحكمة ال آراء[طبیعة أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 ]97المحكمة الدستوریة_ آراء[طبیعة  . غیر قادر على التحدید97
 ]98الدستوریة_ المحكمة آراء. غیر محدد [طبیعة 98

  
ب  ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

 إلى من یسند الدستور مسؤولیة تفسیره؟  .362س
 ]1[تفسیر_أي محكمة عادیة  .1
 ]2[تفسیر_دستوري الالمحكمة الدستوریة/المجلس  .2
 ]3[تفسیر_ مة العلیا فقطالمحك .3
 ]4[تفسیر_ غرفة خاصة داخل المحكمة العلیا .4
 ]5[تفسیر_ الغرفة األولى (أو الوحیدة) للمجلس التشریعي .5
 ]6[تفسیر_ الغرفة الثانیة للمجلس التشریعي .6
  ]7[تفسیر_من الغرفتین ضروري  كل .7

 ]90[تفسیر_ ترك األمر صراحة للقانون العادي. 90
 ]96[تفسیر_ ي قسم التعلیقاتأخرى، یرجى التحدید ف .96
 ]97[تفسیر_ غیر قادر على التحدید  .97
 ]98[تفسیر_ غیر محدد  .98

تعلیمات: إذا ذكرت المحكمة الدستوریة في الدستور، فیجب اختیارها بغض النظر عمـا إذا 
ـــار  كانـــت أعطیـــت ســـلطة التفســـیر صـــراحة. وٕاذا كـــان تـــدخل الغـــرفتین الزمـــا، یرجـــى اختی

واإلجابة  5إلمكان تصرف أي منهما یرجى اختیار كل من اإلجابة . وٕاذا كان با7اإلجابة 
6. 
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مـــا نســـبة األصـــوات المطلوبـــة العتبـــار تشـــریع مـــا غیـــر  -نســـبة عـــدم الدســـتوریة .363س
 دستوري؟

 أكثریة .1
 أغلبیة .2
 خماساألأغلبیة ثالثة  .3
 ثلثین الأغلبیة  .4
 رباعاألأغلبیة ثالثة  .5
 غیر محددة. موصوفةأغلبیة  .6

 حة للقانون العادي.ترك األمر صرا .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98

 
 من المخول بتحریك طعن بعدم دستوریة تشریع ما؟. 364س
[طعــــن فـــــي (اســــتخدم هـــــذا الخیــــار فــــي نظـــــم الــــرئیس التنفیــــذي الواحـــــد) رئــــیس الدولــــة  .1

 ]1التشریع_
 ]2[طعن في التشریع_رئیس الحكومة . 2
 ]3[طعن في التشریع_الحكومة/مجلس الوزراء . 3
 ]4[طعن في التشریع_الغرفة األولى (أو الوحیدة) للمجلس التشریعي . 4
 ]5[طعن في التشریع_الغرفة الثانیة للمجلس التشریعي . 5
 ]6[طعن في التشریع_ كل من الغرفتین ضروري. 6
 ]7[طعن في التشریع_ محامون .7
 ]8في التشریع_ [طعنالجمهور (من خالل تظلم)  .8
 ]9[طعن في التشریع_المحاكم  .9

 ]90[طعن في التشریع_ترك األمر صراحة للقانون العادي . 90
 ]96[طعن في التشریع_أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97[طعن في التشریع_غیر قادر على التحدید   .97
 ]98[طعن في التشریع_غیر محدد   .98

. أما إذا كان من حـق أي منهمـا 6الغرفتین، یرجى اختیار  تعلیمات: إذا لزم أن تتصرف كلتا
 .5واإلجابة  4التصرف، فیرجى اختیار اإلجابة 
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 مبارو"؟ حق التقدم بعریضة لتفعیل وثیقة "أهل ینص الدستور على  – مبارو. أ370س
 نعم .1
 ال .2

  . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
  . غیر قادر على التحدید97

 
 ئكعرك

 هل هناك أحكام تتعلق بعزل القضاة؟ -عزل القضاة  .371س
 نعم .1
 ال .2

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
  . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

  
إذا كانـت اإلجابـة إال  یطرح هذا السـؤالال تحت أي ظروف یمكن عزل القضاة؟ ( . 372س

  )1هي اإلجابة  عزل القضاةعن سؤال 
 ]1[ظروف عزل القضاة_. استیاء عام من القیادة (أي أن العزل غیر مقید إلى حد كبیر) 1
 ]2[ظروف عزل القضاة _الجرائم ومسائل سلوكیة أخرى . 2
 ]3[ظروف عزل القضاة _. الخیانة 3
 ]4[ظروف عزل القضاة _. مخالفة الدستور 4
 ]5[ظروف عزل القضاة_. العجز الصحي 5

 ]90[ظروف عزل القضاة_ترك األمر صراحة للقانون العادي  .90
 ]96[ظروف عزل القضاة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[ظروف عزل القضاة_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[ظروف عزل القضاة_. غیر محدد 98

 
 العضویة
بـات القضـاة محمیـة مـن هل ینص الدستور صراحة على أن مرت –مرتبات القضاة  .382س

 التدخل الحكومي؟
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 نعم .1
 ال .2

  . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل هناك سن تقاعد إجباري للقضاة؟ –.تقاعد القضاة 383س
 نعم، لقضاة المحكمة العلیا .1
 نعم، لقضاة المحاكم العادیة .2
 كلیهمال .3
 ال أحد منهما .4

 ة للقانون العادي. ترك األمر صراح 90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

  
 الفیدرالیة 

ب ل ب ئكعئ  ئكامي
 هل توصف الدولة بأنها فیدرالیة، أو كونفدرالیة، أو موحدة؟ – موحدة-فیدرالیة. 384س
 فیدرالیة. .1
 كونفدرالیة. .2
 موحدة. .3

 ت. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقا96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
 من الحكومة الوطنیة ؟التالیة هل یعترف الدستور بأي من مستویات الحكم األدنى  .385س
 ]1[فیدرالي_حكومة محلیة/ بلدیة  .1
 ]2[فیدرالي_وحدات فرعیة  (أقالیم، والیات، أو مقاطعات)  .2
 ]3[فیدرالي_جماعات سكان أصلیین مستقلة  .3

 ]96[فیدرالي_جى التحدید في قسم التعلیقات . أخرى، یر 96
 ]97[فیدرالي_. غیر قادر على التحدید 97
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 ]98[فیدرالي_. غیر محدد 98
 لخ. ات، أقالیم، مقاطعات، أو أقسام، إتعلیمات: بالوحدات الفرعیة، نحن نقصد: والی

 
ــة. 387س ــة القــوانین الفیدرالی بمكانــة أي مــن المســتویات الحكومیــة التالیــة یحظــى  - مكان

فیدرالي قانونیة اسمى في حال التنازع؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سـؤال 
 )3، أو اإلجابة 2، أو اإلجابة 1هي اإلجابة 

 قوانین الحكومة الفیدرالیة أو الوطنیة هي األسمى .1
 قوانین الحكومات المحلیة هي األسمى .2
 یتوقف األمر على الموضوع. .3

 التحدید في قسم التعلیقات. أخرى، یرجى 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
هـــل یتضـــمن الدســـتور أحكامـــا تســـمح بمراجعـــة تشـــریعات  – المراجعـــة الفیدرالیـــة. 388س

ـــة أو أي أجهـــزة حكومیـــة  ـــة الفیدرالیـــة مـــن قبـــل أجهـــزة قضـــائیة فیدرالی الوحـــدات المكونـــة للدول
، 1هي اإلجابـة فیدرالي ا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال مركزیة أخرى؟ (ال یطرح هذ

 )3، أو اإلجابة 2أو اإلجابة 
 نعم. 1
 ال. 2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
لئل شئك هئإلمص  ئإلمف

 من الدولة؟ هل هناك أحكام تخص انفصال أو انسحاب أجزاء –نفصال ال ا .389س
 نعم، الوحدات الفرعیة فقط. .1
 نعم، ولكن دون تحدید من یمكنه القیام بذلك. .2
 ال، االنفصال غیر مسموح به. .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
انضــمام أو ضــم أراض مــن خــارج الدولــة داخــل هــل یســمح الدســتور ب – االنضــمام .391س

 النظام الدستوري؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
م شكيي م ئآل ة ئكزقئ لئعئ ب ج  ئزةقإلكي

هل یضمن الدستور لجماعات السكان األصلیین علـى وجـه التحدیـد أیـا مـن الحقـوق . 411غ
فیــدرالي التالیــة؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال  أو المنــافع السیاســیة

 )3هي اإلجابة 
 ]1[حقوق السكان األصلیین السیاسیة_حق التصویت  .1
 ]2[حقوق السكان األصلیین السیاسیة_حق التمثیل في الحكومة المركزیة  .2
 ]3[حقوق السكان األصلیین السیاسیة_حق تأسیس أحزاب سیاسیة  .3
[حقوق السكان دم دفع ضرائب (على األقل فیما یتعلق بأنشطة بعینها) الحق في ع .4

 ]4األصلیین السیاسیة_
[حقوق الحق في االشتراك في بعض األنشطة المحظورة على غیر السكان األصلیین  .5

 ]5السكان األصلیین السیاسیة_
 ]6[حقوق السكان األصلیین السیاسیة_الحق في حكم داخلي  .6
 ]7كان األصلیین السیاسیة_[حقوق السحقوق ثقافیة  .7

 ]90[حقوق السكان األصلیین السیاسیة_. ترك األمر صراحة للقانون العادي  90
 ]96[حقوق السكان األصلیین السیاسیة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[حقوق السكان األصلیین السیاسیة_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98األصلیین السیاسیة_ [حقوق السكان. غیر محدد 98
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هــــل یمــــنح الدســــتور صــــراحة جماعــــات الســــكان  – مواطنــــة الســــكان األصــــلیین. 412س
فیــدرالي األصــلیین المواطنــة الكاملــة؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال 

 )3هي اإلجابة 
 نعم .1

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 د. غیر قادر على التحدی97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
 

 االنتخابات
ب زي ا ئكزيئ  ئآلحرئ

 هل یشیر الدستور إلى األحزاب السیاسیة؟ . األحزاب 413س
 نعم .1
 ال. 2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97

ل تعلیمات: نبحث في هذا السؤال عن مجرد ذكـر األحـزاب السیاسـیة فـي أي سـیاق. وقـد یشـم
ذلــــك اإلشــــارة إلــــى حــــزب بعینــــه، مثــــال ذكــــر الحــــزب الشــــیوعي، أو حظــــرا صــــریحا لألحــــزاب 
السیاسیة، أو تنظیم لـبعض أنـواع األحـزاب. ونعامـل اإلشـارات إلـى التنظیمـات السیاسـیة علـى 

 أنها مصطلح مماثل.
 

هــل یــؤّمن الدســتور حــق تشــكیل األحــزاب السیاســیة؟ (ال  –. حــق تشــكیل األحــزاب 414س
 )1هي اإلجابة األحزاب ا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال یطرح هذ

 نعم .1
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 ال ینطبق  .99
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روابط ال حــق تشــكیل الــتتطلــب اإلجابــة بــنعم إقــرار حــق تشــكیل األحــزاب صــراحة؛  تعلیمــات:
م/االرتباط بــأحزاب سیاســیة/تنظیمات سیاســیة أو حــق االنضــما أمــا .یعنــي حــق تشــكیل أحــزاب

تـرك حـق التشـكیل لقـانون  إذا یكفـي لإلجابـة بـنعم.فضمان حریة تشكیل أحزاب أو التنظیمات 
 تدوینه على أنه "أخرى" مع التعلیق بأنه "ترك صراحة للقانون العادي".یرجى عادي ف

 
اســي أو أكثــر؟ (ال هــل یعبــر الدســتور عــن تفضــیل لحــزب سی –. تفضــیل األحــزاب 415س

 )1هي اإلجابة األحزاب یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 نعم، كل األحزاب .1
 نعم، أحزابا بعینها .2
 نعم، أنواعا بعینها من األحزاب .3
 ال .4

 . ترك األمر للقانون العادي90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 . ال ینطبق99

لیمات: یرجى التقید بلغة الدستور فیما یتعلق بما إذا كان هناك تفضـیل ألحـزاب بعینهـا أو تع 
 حظر لها.

 
هل یحظر الدستور حزبا سیاسیا أو أكثر؟  (ال یطرح هذا السـؤال  –. حظر األحزاب 417س

 )1هي اإلجابة األحزاب إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 نعم، كل األحزاب .1
 نعم، أحزابا بعینها .2
 نعم، أنواعا بعینها من األحزاب .3
 ال .4

 . ترك األمر للقانون العادي90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 . ال ینطبق99

تعلیمات: یرجى التقید بلغة الدستور فیما یتعلـق بمـا إذا كـان هنـاك تفضـیل ألحـزاب بعینهـا أو 
 حظر لها.
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؟ (ال یطــرح الالدســتوریة األحــزاب السیاســیة رار بخصــوصمــن لدیــه ســلطة اتخــاذ قــ. 419س

 )3أو اإلجابة  2هي اإلجابة حظر األحزاب هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 ]1[عدم دستوریة األحزاب_الرئیس التنفیذي  .1
 [عدم دستوریة األحزاب_]المجلس التشریعي  .2
 ]3[عدم دستوریة األحزاب_القضاء  .3
 ]4[عدم دستوریة األحزاب_المحكمة الدستوریة  .4
 ]5[عدم دستوریة األحزاب_المفوضیة المركزیة لالنتخابات  .5
 ]6[عدم دستوریة األحزاب_محكمة االنتخابات  .6

 ]90[عدم دستوریة األحزاب_. ترك األمر للقانون العادي 90
 ]96[عدم دستوریة األحزاب_أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97[عدم دستوریة األحزاب_غیر قادر على التحدید   .97
 ]98[عدم دستوریة األحزاب_غیر محدد   .98

 
ة لائخذئ ة هئك ؟ئ  ئإلزةفةئ

اقتـــراح مبـــادرات تشـــریعیة  علـــى حـــق األفـــراد فـــيالدســـتور  هـــل یـــنص –. المبـــادرات 421س
 (استفتاءات من أسفل)؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ما الشـروط المسـبقة للنظـر فـي المبـادرة (یرجـى اختیـار كـل اإلجابـات التـي تنطبـق) . 422س

 )1هي اإلجابة المبادرات (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 ]1[شروط المبادرة_عدد بعینه من التوقیعات  .1
 ]2[شروط المبادرة_تبني المجلس التشریعي  .2
 ]3درة_[شروط المبادعم من حزب سیاسي  .3

 ]90[شروط المبادرة_. ترك األمر للقانون العادي 90
 ]96[شروط المبادرة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[شروط المبادرة_غیر قادر على التحدید . 97
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 ]98_[شروط المبادرةغیر محدد   .98
 

 هل یؤّمن الدستور حق اقتراح استفتاء؟ –. االستفتاء 423س
 نعم .1
 ال .2

 ى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات. أخر 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
مـــن یســـتطیع اقتـــراح االســـتفتاء؟ (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن . 424س

 )1هي اإلجابة االستفتاء سؤال 
ــــــراح  (اســــــتخدم هــــــذا الخیــــــار فــــــي نظــــــم الــــــرئیس التنفیــــــذي الواحــــــد)رئــــــیس الدولــــــة  .1 [اقت

 ]1االستفتاء_
 ]2[اقتراح االستفتاء_حكومة رئیس ال .2
 ]3[اقتراح االستفتاء_ الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي .3
 ]4[اقتراح االستفتاء_الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي  .4
 ]5[اقتراح االستفتاء_كل من الغرفتین ضروري  .5
 ]6[اقتراح االستفتاء_الحكومة/مجلس الوزراء  .6
 ]7ء_[اقتراح االستفتا القضاء .7
 ]8[اقتراح االستفتاء_رئیس مكتب المظالم  .8
 ]9[اقتراح االستفتاء_ینجم تلقائیا عن االعتراض (فیتو) على تشریع  .9

 ]90[اقتراح االستفتاء_ترك األمر للقانون العادي  .90
 ]96[اقتراح االستفتاء_أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97_قتراح االستفتاء[اغیر قادر على التحدید   .97
 ]98[اقتراح االستفتاء_غیر محدد   .98

. أما إذا كان من حـق أي منهمـا 5تعلیمات: إذا لزم أن تتصرف كلتا الغرفتین، یرجى اختیار 
 .4واإلجابة  3التصرف، فیرجى اختیار اإلجابة 

 
 حف ئإلفةذئظ

 هل یضع الدستور أي قیود على حق التصویت؟ –. قیود التصویت 426س
 نعم .1
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 ال .2
 على التحدید. غیر قادر 97

تعلیمـــات: إذا تركـــت شـــروط التصـــویت للقـــانون العـــادي یرجـــى تـــدوین اإلجابـــة "نعـــم" واختیـــار 
اختیار اإلجابة "نعـم" عـن هـذا السـؤال إذا  یجب . وبصفة عامة،429في السؤال  90اإلجابة 

 كنت قادرا على اإلجابة عن أي من األسئلة المتعلقة به.
 

العمــر األدنـى للتصـویت؟ (ال یطــرح هـذا الســؤال إال  مـا –. العمـر األدنــى للتصـویت 427س
 )1هي اإلجابة قیود التصویت إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

1. 18 
2. 20 
3. 21 
 بلغ السن القانونیةبالغ/ .4

 . ترك األمر للقانون العادي90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 . ال ینطبق99

كان الدسـتور یضـع شـروط عمـر مختلفـة للعـازب والمتـزوج، فـدّون إجابـة خاصـة تعلیمات: إذا 
(مـثال)  18بالعزاب، مع تعلیق حول عمر المتزوجین. وٕاذا كـان األفـراد الـذین یتجـاوز عمـرهم 

 " والتعلیق.18مواطنین، ویحق للمواطنین التصویت، یرجى تدوین "
 

التي یضعها الدستور على التصویت؟  باإلضافة إلى قیود العمر، ما القیود األخرى. 429س
 )1هي اإلجابة قیود التصویت (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 ]1[قیود التصویت_أال یكون عاجزا صحیا (ذهنیا أو بدنیا)  .1
 ]2[قیود التصویت_أال یكون مدانا بجریمة  .2
 ]3[قیود التصویت_أن یكون رجال  .3
 ]4[قیود التصویت_وطنیة/عنصریة/دینیة بعینها أن تكون لدیه هویة عرقیة/ .4
 ]5[قیود التصویت_أن یكون مواطنا  .5
 ]6[قیود التصویت_أن یكون قادرا على القراءة والكتابة  .6
 ]7[قیود التصویت_بعض القیود المتعلقة بالملكیة أو األمور المالیة  .7
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 ]8[قیود التصویت_أن یكون قادرا على التحدث باللغة الرسمیة  .8
 ]9[قیود التصویت_مقیما في المقاطعة (أو البلد) لفترة زمنیة محددة أن یكون  .9

 ]10[قیود التصویت_أال یكون غائبا یوم االنتخاب . 10
 ]11[قیود التصویت_بقائمة الناخبین أن یكون مسجال . 11
 ]12[قیود التصویت_الدولة  حاملي جنسیةأن یكون من   .12
 ]13[قیود التصویت_أن یكون متزوجا   .13
 ]14[قیود التصویت_ون منتمیا للقوات المسلحة أال یك  .14
 ]15[قیود التصویت_أال یكون من رجال الدین   .15
 ]90[قیود التصویت_. ترك األمر للقانون العادي 90
 ]96[قیود التصویت_أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97[قیود التصویت_غیر قادر على التحدید   .97
 ]98[قیود التصویت_غیر محدد   .98

علیمات: یرجى أن تدون في قسم التعلیقـات عـدد سـنوات اإلقامـة المشـترطة. إذا كـان "البلـوغ" ت
شرطا، یرجى تدوین ذلـك فـي السـؤال المتعلـق بالحـد األدنـى لعمـر المصـوت. وٕاذا كـان الـنص 

أمـا إذا  یحدد مثال أنه بمقدور "الهایتیین" التصویت، یرجى تـدوین اإلجابـة "أن یكـون مواطنـا".
ن التصـــویت، ص یحـــدد أن المـــواطنین الـــذین "یســـتوفون" الشـــروط القانونیـــة یســـتطیعو كـــان الـــن

لـــزم أن یتمتـــع المواطنـــون أو أال  إذا 5اختیـــار اإلجابـــة . ویرجـــى 90فیرجـــى اختیـــار اإلجابـــة 
إذا أدى أي  2 یحرمــوا مــن حقــوقهم المدنیــة والسیاســیة فــي التصــویت. ویرجــى تــدوین اإلجابــة

التصــویت: اإلدانــة فــي جــرائم انتخابیــة، الحكــم باإلعــدام، الســجن  ممــا یلــي إلــى فقــد الحــق فــي
إذا توقـف حـق التصـویت  7 مدى الحیاة، االعتقال بسبب جریمة، إلخ. ویرجى تدوین اإلجابـة

ممارســة مهنــة یجیزهــا القــانون، عــدم التســول، االحتیــاز علــى ضــرورة : عــدم  اإلفــالس، ىعلــ
 مستوى بعینه من الدخل أو الثروة، إلخ.

 
 ینص الدستور على عمومیة حق االقتراع للبالغین؟ هل  –. عمومیة حق التصویت 430س
 نعم .1
 ال .2

 التحدید في قسم التعلیقات. أخرى، یرجى 96
 . غیر قادر على التحدید97

هذا صراحة ولیس بشكل ضمني. یرجى تدوین اإلجابة "نعم"  الدستور أن یقر یجب تعلیمات:
كر أیــا ممــا یلــي أو یســتخدم لغــة مشــابهة: التصــویت عــام؛ وتــدوین تعلیــق إذا كــان الدســتور یــذ
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یمكــــن لكــــل المواطنین/األشــــخاص التصــــویت؛ یمكــــن ألي مواطن/شــــخص التصــــویت؛ حــــق 
االقتراع العام والمتساوي للبـالغین. أمـا إذا اقتصـر الدسـتور علـى ذكـر أن االنتخابـات "عامـة"، 

 فیرجى تدوین اإلجابة "ال".
 

ب ـ هئكذفئا  ئألسذئ
هل ینص الدستور على وجود مفوضیة أو محكمة لالنتخابات  -شراف والرقابة اإل. 431س

 للرقابة على العملیة االنتخابیة؟
 مفوضیة انتخابات .1
 محكمة انتخابات .2
 كلیهما .3
 ال واحدة منهما .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

بــات هیئــة خاصــة مكلفـة فحســب بالرقابــة علــى تعلیمـات: نقصــد مــن مفوضــیة ومحكمـة االنتخا
االنتخابــات وال نقصــد منهــا محكمــة دســتوریة أو محكمــة علیــا، وال أي هیئــة قائمــة أخــرى تقــوم 
بالوظیفــة ذاتهــا. إذا كــان هنــاك ذكــر لمشــرف واحــد علــى االنتخابــات مــن نــوع مــا، قــم باإلشــارة 

 إلیه بكلمة "مفوضیة" وأضف عبارة "شخص واحد".
 

ش شئئ  ئكخ
هـل یـنص الدسـتور علـى الزامیـة التصـویت، علـى األقـل فـي  –ي جبـار اإلتصویت ال. 444س

 بعض االنتخابات؟
 نعم  .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

ي، كمــا یشـمل جــزاءات علــى ارات الصــریحة إلــى التصـویت اإلجبــار تعلیمـات: یشــمل هــذا االشـ
إذا نــص الدســتور أن علــى  حرمــان مــن بعــض المزایــا أو دفــع غرامــات.عــدم التصــویت مثــل ال

. أمـا إذا كـان 2المواطنین واجبا مدنیا للتصویت أو التسجیل للتصویت، یرجى تدوین اإلجابة 
التصویت الزامیا بالنسبة لفئات بعینها (الرجـال مـثال)، واختیاریـا بالنسـبة لفئـات أخـرى (النسـاء 

  وٕاضافة تعلیق.  1یاریا بعد سن بعینها، یرجى تدوین اإلجابة مثال)، أو كان التصویت اخت
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 بطاقات االنتخاب؟هل ینص الدستور على سریة  –. االنتخابات الحرة 445س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ترتیبات جدولة االنتخابات؟ ما –جدولة االنتخابات  .446س
 م االنتخابات عطالت وطنیةأیا .1
 جرى االنتخابات في نهایة األسبوعت .2
 تجرى االنتخابات أیام العمل .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي 90

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

. إمـا إذا كانـت 2ختـر اإلجابـة تعلیمات: إذا كانت االنتخابات تجرى یوم العطلـة االسـبوعیة، ا
وأضـف تعلیقـا. إذا  1تجرى "في یـوم العطلـة االسـبوعیة أو فـي عطلـة رسـمیة"، اختـر اإلجابـة 

یوما قبل انتهاء مدة شاغل  60كان الدستور یذكر جدولة االنتخابات دون تحدید الیوم (مثال 
 .96اختر اإلجابة ) مثال مایو 1موعد االنتخابات محددا ( ، أو كانالمنصب المعني)

 
ــة 447غ ــة االنتخابی ــام للدعای ــل الع هــل هنــاك أي أحكــام تتعلــق بتمویــل حمــالت  –. التموی

 الدعایة االنتخابیة من الخزینة العامة؟
 نعم .1
 ال  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

ینص ان الدستور یقضي بأن القانون ٕاذا كو تعلیمات: إذا كانت اإلجابة "نعم" أضف تفاصیل. 
 التمویل العام لألحزاب السیاسیة، أجب "نعم" وأضف تعلیقا.على 
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هــل هنــاك أي أحكــام تتعلــق بــالقیود المفروضــة علــى األمــوال  -. تمویــل االنتخابــات448س
 المستخدمة في الحمالت االنتخابیة؟

 نعم .1
 ال  .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 قادر على التحدید . غیر97

یـنظم  ٕاذا كان الدستور یقضي بأن القانونو تعلیمات: إذا كانت اإلجابة "نعم" أضف تفاصیل. 
 القیود المتعلقة بالتمویل، أجب "نعم" وأضف تعلیقا.

 
هـل تجـرى انتخابـات السـلطة التنفیذیـة والسـلطة التشـریعیة فـي  –. تزامن االنتخابـات 449س

 الیوم نفسه؟
 في الیوم نفسه .1
 في أیام مختلفة .2
 السلطة التنفیذیة ال تنتخب .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي 90

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

تعلیمــات: إذا كانــت الســلطة التنفیذیــة معینة/منتخبــة مــن قبــل جماعــة نخبویــة (مثــال، المجلــس 
 .3تیار اإلجابة التشریعي)، یرجى اخ

  
هـــل یـــنص الدســـتور علـــى اجـــراء تعـــداد للســـكان؟ إذا كـــان األمـــر  -. تعـــداد الســـكان450س

 تفاصیل في قسم التعلیقات.الكذلك، دَون 
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 تعداد أو مسح رسمي للسكان. تعلیمات: ینبغي تمییز التعداد عن االستفتاء. تعداد السكان
 

 الهیئات التنظیمیة والرقابیة
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ز  لطئكلذئي ا ئك قة  ل
   مكتب للمظالم؟رئیس هل ینص الدستور على وجود -مكتب المظالمرئیس . 451س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ذقرى ل ـ ئك شذ ل  ئك

 ینص الدستور على وجود مصرف مركزي؟هل  -المركزي . المصرف457س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
أهـداف سیاسـة المصـرف المركـزي؟ (ال یطـرح هـذا مـا  -المركـزي . أهداف المصـرف464س

 )1هي اإلجابة المصرف السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 سعار فقطاستقرار األ .1
 سعار إلى جانب غایات متوافقة مثل استقرار المنظومة المصرفیةستقرار األا .2
 سعار إلى جانب غایات أخرى قد تكون متعارضة مثل التوظیف الكاملاستقرار األ .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي 90

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 ال ینطبق .99

 
 هزئئك ئإلعإلل 

شــراف إلهیئـة أو مؤسسـة تنظیمیــة خاصـة لهـل یـذكر الدســتور  -عــالماال. مفوضـیة 466س
 على السوق االعالمیة؟

 نعم .1
 ال .2
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
؟ ز ئكقصئ  لجك

 ضیة للقضاء؟هل ینص الدستور على وجود مجلس/مفو  -. مجلس القضاء469س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ئكفزئخ
هـــل یـــنص الدســـتور علـــى وجـــود مفوضـــیة لمكافحـــة  -الفســـادمكافحـــة . مفوضـــیة 470س 

  الفساد؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ة العامـة علـى هـل یتضـمن الدسـتور احكامـا تتعلـق بشـغل الوظیفـ -العامـة. الوظیفة 475س

 )مثال امتحانات أو مؤهالتأساس الجدارة؟ (
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
م زئ  حقهف ئألم

 هل ینص الدستور على وجود مفوضیة لحقوق اإلنسان؟  -. حقوق اإلنسان476س
 عمن .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
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 . غیر قادر على التحدید97
 

ب آخذو زةقك ل  آجهرب 
ـــأي أجهـــزة تنظیمیـــة  -. مؤسســـات إضـــافیة479س ـــق ب هـــل یتضـــمن الدســـتور أحكامـــا تتعل

مفوضــیة حقـوق اإلنســان، مفوضــیة و أخـرى (خالفــا لمفوضــیة مكافحـة الفســاد، مســتقلة مركزیـة 
 مفوضیة المركزیة لالنتخابات)؟المصرف المركزي، وال

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 الشؤون الدولیة

 عئل
ــدولي 483س ــانون ال هــل یتضــمن الدســتور أي أحكــام تــرتبط بالعالقــة بــین الدســتور  –. الق

 والقانون الدولي؟
 نعم .1
 ال .2

 یقات. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعل96
 . غیر قادر على التحدید97

ـــ ذكـــر تعلیمـــات: ألغـــراض هـــذا الســـؤال، یعـــد أي ـــا (وهـــذا یتضـــمن ل ـــانون الـــدولي كافی ذلك للق
االلتزامات و المعاییر، و الواجبات، و ، األعرافو المبادئ العامة، المعاهدات، الصیاغات التالیة: 

 الدولیة، إلخ.).
 

 ؟'قانون األمم'أو  'العرفي'القانون الدولي هل یشیر الدستور إلى  – القانون العرفي. 484س
 نعم .1
 ال .2

 . غیر قادر على التحدید97
 

مـا وضـع القـانون الـدولي العرفـي فـي الدسـتور؟ (ال یطـرح هـذا  – 2. القانون العرفي485س
 )1هي اإلجابة القانون العرفي السؤال إال إذا كانت األجابة عن سؤال 
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 ملزم بشكل مباشر .1
 على القانون العاديملزم بشكل مباشر ویسمو  .2
 تضمینه في التشریع المحلي یلزم .3

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 . ال ینطبق99

تعلیمــات: یرجــى تــدوین األحكــام األخــرى. هنــاك عــدة صــیاغات إللــزام الدولــة بالقــانون الــدولي 
 لوحة الرسائل. برن متأكدا، یرجى االستفسار عالعرفي. إذا لم تك

 
 هل یتضمن الدستور أحكاما خاصة بالمنظمات الدولیة؟ –. المنظمات الدولیة 486س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ب ب ئكخئذجي ز ا هئكزيئ  ئكحذ

 من یمثل الدولة في الشؤون الخارجیة؟ –الخارجیة . رئیس 487س
 (استخدم هذا الخیار في نظم الرئیس التنفیذي الواحد) رئیس الدولة .1
 رئیس الحكومة .2
 الحكومة/مجلس الوزراء .3
  وزیر الشؤون الخارجیة .4

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98

 تعلیمات: نبحث هنا عن إشارة صریحة إلى حد كبیر في الدستور تسمي ممثل الدولة.
 

 من لدیه سلطة إعالن الحرب؟ .488س
 ]1[الحرب_ستخدم هذا الخیار في حالة نظم الرئیس التنفیذي الواحد) رئیس الدولة (ا .1
 ]2[الحرب_رئیس الحكومة  .2
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 ]3[الحرب_الحكومة/مجلس الوزراء )  .3
 ]4[الحرب_الغرفة األولى في المجلس التشریعي (أو الوحیدة) )  .4
 ]5رب_[الح رفة الثانیة في المجلس التشریعيالغ .5
 ]6[الحرب_أي من غرفتي المجلس التشریعي  .6
 ]7[الحرب_غرفتا المجلس التشریعي في جلسة مشتركة )  .7
 ]8[الحرب_مجلس األمن القومي أو ما یناظره )  .8

 ]90[الحرب_. ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 ]96[الحرب_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  96
 ]97[الحرب_  یدغیر قادر على التحد. 97
 ]98[الحرب_  غیر محدد. 98

 
ة هخئ لعئ  ئك

 هل یذكر الدستور المعاهدات الدولیة؟ –. المعاهدات 490س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 معاهدات.ال: الحظ أن بعض الدساتیر قد تشیر إلى اتفاقیات بدال من تعلیمات
 

لدیـه سـلطة اقتـراح االسـتفتاء؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال إذا كانـت اإلجابـة عـن من . 491س
 )1هي اإلجابة المعاهدات سؤال 

[المبــــــادرة  (اســـــتخدم هــــــذا الخیـــــار فــــــي نظـــــم الــــــرئیس التنفیـــــذي الواحــــــد)رئـــــیس الدولــــــة  .1
 ]1بالمعاهدات_

 ]2[المبادرة بالمعاهدات_رئیس الحكومة  .2
 ]3المعاهدات_[المبادرة بالحكومة/مجلس الوزراء  .3
 ]4[المبادرة بالمعاهدات_الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي  .4
 ]5[المبادرة بالمعاهدات_الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي  .5
 ]6[المبادرة بالمعاهدات_كل من الغرفتین ضروري  .6

 ]90[المبادرة بالمعاهدات_. ترك األمر للقانون العادي 90
 ]96[المبادرة بالمعاهدات_دید في قسم التعلیقات أخرى، یرجى التح  .96
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 ]97[المبادرة بالمعاهدات_غیر قادر على التحدید   .97
 ]98[المبادرة بالمعاهدات_غیر محدد   .98

. أما إذا كان من حـق أي منهمـا 6تعلیمات: إذا لزم أن تتصرف كلتا الغرفتین، یرجى اختیار 
 .5واإلجابة  4التصرف، فیرجى اختیار اإلجابة 

 
ـــى المعاهـــدات؟ (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت . 492س ـــه ســـلطة الموافقـــة عل مـــن لدی

 )1هي اإلجابة المعاهدات اإلجابة عن سؤال 
[الموافقـــة علـــى  (اســـتخدم هـــذا الخیـــار فـــي نظـــم الـــرئیس التنفیـــذي الواحـــد)رئـــیس الدولـــة  .1

 ]1المعاهدات_
 ]2[الموافقة على المعاهدات_رئیس الحكومة  .2
 ]3[الموافقة على المعاهدات_الوزراء  الحكومة/مجلس .3
 ]4[الموافقة على المعاهدات_الغرفة األولى (أو الوحیدة) في المجلس التشریعي  .4
 ]5[الموافقة على المعاهدات_الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي  .5
 ]6[الموافقة على المعاهدات_كل من الغرفتین ضروري  .6

 ]90على المعاهدات_ [الموافقة. ترك األمر للقانون العادي 90
 ]96[الموافقة على المعاهدات_أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 ]97[الموافقة على المعاهدات_غیر قادر على التحدید   .97
 ]98[الموافقة على المعاهدات_غیر محدد   .98

إذا لـزم الحصـول علـى أكثـر مـن التصـویت باإلغلبیـة، یرجـى تـدوین التفاصـیل فــي   تعلیمـات:
. أمــا إذا كــان مــن حــق 6ٕاذا لــزم أن تتصــرف كلتــا الغــرفتین، یرجــى اختیــار و  التعلیقــات.قســم  

 .5واإلجابة  4أي منهما التصرف، فیرجى اختیار اإلجابة 
 

تحقــق مــن دســتوریتها؟ (ال لهــل المعاهــدات قابلــة للمراجعــة ل –مراجعــة المعاهــدات  .496س
 )1هي اإلجابة عاهدات المیطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 . نعم1
 . ال2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 . ال ینطبق99
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. أمــا إذا ع الســؤال، یرجــى تــدوین اإلجابــة التعلیمــات: إذا كــان الدســتور ینكــر صــراحة موضــو 
 محدد". یرجى اختیار اإلجابة "غیرف، ان الدستور ال یذكر موضوع السؤالك
 

مــا منزلــة المعاهــدات مقارنــة بالتشــریع العــادي؟ (ال یطــرح هــذا  –. منزلــة المعاهــدات 497س
 )1هي اإلجابة المعاهدات السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 المعاهدات أسمى منزلة .1
 المعاهدات أدنى منزلة .2
 منزلة متساویة .3

 ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 د في قسم التعلیقاتأخرى، یرجى التحدی  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
 غیر محدد  .98
 . ال ینطبق99

 تعلیمات: تعني المنزلة المتساویة سمو الوثیقة األحدث.
 

 الواجبات
ب  ئكخهك

 العمل/التوظیف؟ الدولة في تأمین هل یذكر الدستور واجب –. تأمین العمل 500س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 غیر قادر على التحدید. 97

 
 هل یذكر الدستور واجب الدولة في تأمین الرعایة الصحیة؟ –. تأمین الصحة 501س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
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هل یشیر الدستور إلى واجب الدولة في حمایة وتشجیع الثقافـة  –. الحقوق الثقافیة 502س
 ق الثقافیة؟أو الحقو 

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

) كر الدســـتور تحدیـــدا كلمـــة (أو تعبیـــرأن یـــذ یلـــزم تعلیمـــات: لإلجابـــة بـــنعم عـــن هـــذا الســـؤال،
 الثقافة أو الحقوق الثقافیة.

 
م لهئضمه  ئك

فــي بنــاء المجتمــع أو فــي هــل یشــیر الدســتور إلــى واجــب الشــعب  – . بنــاء المجتمــع503س
 العمل من أجل تنمیة البالد؟ 

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

  
 هل یشیر الدستور إلى واجب دفع الضرائب؟ –. الضرائب 504س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یشیر الدستور إلى واجب أداء الخدمة العسكریة؟ –الخدمة العسكریة  .505س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یشیر الدستور إلى واجب العمل؟ –. العمل 506س
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 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یشیر الدستور إلى واجب االنضمام إلى حزب سیاسي؟ –. الواجب الحزبي 507س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یشیر الدستور إلى واجب االنضمام إلى نقابات العمال؟ –. نقابات العمال 508س
 نعم .1
 . ال2

 قسم التعلیقات . أخرى، یرجى التحدید في96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 اإلجراءات الجنائیة

أشـــكال هـــل یشـــترط الدســـتور هیئـــة للمحلفـــین أو أي شـــكل مـــن  – هیئـــة المحلفـــین. 509س
 مشاركة المواطنین في اتخاذ القرار في المحاكم الجنائیة؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 د. غیر قادر على التحدی97

 خبـــــراءالمحـــــاكم"، " "خبـــــراء"، "خبـــــراء مشـــــاركة تعلیمـــــات: تشـــــمل أشـــــكال مشـــــاركة المـــــواطنین
محلفــین"، ومــا فــي حكمهــا. إذا كــان الدســتور یــذكر الخدمــة فــي -منتخبــین"، "محلفــین"، "قضــاة

هیئـــة المحلفـــین دون تمییـــز بـــین القضـــایا المدنیـــة والجنائیـــة، یرجـــى تـــدوین اإلجابـــة "نعـــم" مـــع 
ذا كـان الدسـتور یـذكر أن القـانون العـادي هـو الـذي یحـدد القضـایا التـي تقاضـى التعلیق. أما إ

یرجـــى تـــدوین اإلجابـــة "نعـــم" مـــع إضـــافة "تـــرك األمـــر صـــراحة للقـــانون فعبـــر هیئـــة محلفـــین، 
 العادي".
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هـل یشـارك المواطنـون فـي عملیـة اإلدانـة (كمـا فـي هیئـة  –. هیئة المحلفین الكبرى 510س

 المحلفین الكبرى)؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

. إذا كـــان الدســـتور متعلیمـــات: عملیـــة االتهـــام هـــي العملیـــة الرســـمیة لتوجیـــه تهـــم للمشـــتبه فـــیه
مـــع إضـــافة  "أخـــرى" ســـألة، یرجـــى تـــدوین اإلجابـــةیـــنص علـــى أن القـــانون هـــو الـــذي یحـــدد الم

 انون العادي".التعلیق "ترك األمر صراحة للق
 

 هل هناك ذكر خاص لحقوق الضحایا في الدستور؟ –. حقوق الضحایا 511س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

معاملــة یجــب تعلیمــات: یرجــى تــدوین تعلیــق علــى الحكــم الخــاص المتعلــق بحقــوق الضــحیة. 
 علــى أنهــا تعنــي العــام" حمایــة الضــحایا-القانون/المحاميالمواقــف التــي یضــمن فیهــا "الدولــة/

معاملــة األحكــام التــي تقــر أن الدولــة ســوف یجــب اإلجابــة "نعــم" والتعلیــق بعبــارة مناســبة. كمــا 
تساعد ضحایا اإلبادة البشریة وجرائم الحرب وما فـي حكمهـا علـى أنهـا "أخـرى"، وتـدوینها فـي 

 ).667ألحكام المتفردة والغریبة (السؤال سؤال "إدارة قاعدة البیانات" المتعلق با
 

المشتبه فیهم أو المجرمین المـدانین إلـى  عملیة تسلیمهل یتناول الدستور  –سلیم. الت512س
 بلدان أخرى؟

 یسمح به بشكل صریح .1
 یمنعه بشكل صریح .2
 على وضع الشخص، أو على نوع الجریمة، أو على ظروف أخرى. تسلیمیتوقف ال .3

 انون العادي ترك األمر صراحة للق  .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 غیر قادر على التحدید  .97
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 غیر محدد  .98
 ، اختـر اإلجابـةنـوع بعینـه مـن األشـخاص تسـلیممنـع قتصر على تعلیمات: إذا كان الدستور ی

یقتصــر علــى  تســلیمفــي قســم التعلیقــات. مثــال ذلــك، إذا كــان منــع الالمعنــي ودّون الظــرف  3
 ولة، یرجى تدوین ذلك في التعلیقات.الد حاملي جنسیة

  
 هل ینظم الدستور عملیة جمع األدلة؟ –. األدلة 513س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

والضــبط فضــال عــن إجــراءات جمــع األدلــة األخــرى. تعلیمــات: قــد یشــمل هــذا تنظــیم البحــث 
علیقــات مــا إذا كانــت هنــاك أي أحكــام تتعلــق باســتبعاد أدلــة مــن ن فــي قســم التیرجــى أن تــدوّ 

االعترافـات التـي تـتم بـاإلكراه). إذا حـدد  ل حظرحكمة، ونوع األدلة المستبعدة (مثمداوالت الم
أو الدســتور فحســب حرمــة الســكن (دون تفاصــیل إضــافیة تتعلــق بالــدخول إلیــه والبحــث فیــه)، 

 یرجى تدوین اإلجابة "أخرى" وٕاضافة تعلیق.في، تركت عملیة جمع األدلة للقانون العاد
 

 هل یتناول الدستور حق/إمكانیة إطالق السراح قبل المحاكمة؟ . إطالق السراح 514س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

الدســتور یــنص علــى تعلیمــات: یشــمل إطــالق الســراح قبــل المحاكمــة أحكــام الكفالــة. إذا كــان 
منــع المغــاالة فــي الكفالــة"، أو "إمكــان رفــض الكفالــة فــي حالــة جــرائم بعینهــا"، أو "حظــر منــع "

  الكفالة دون سبب منصف"، یرجى تدوین اإلجابة "نعم" مع إضافة تعلیق حول الحكم.
 

 غیــــر المبــــرر الحجــــزهــــل یــــؤّمن الدســــتور حــــق الحمایــــة مــــن  – بسكــــور  بــــیسه. 515س
(habeas corpus)؟ 

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
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 . غیر قادر على التحدید97
التعسـفي. ویشـمل هـذا  حجـزتعلیمات: یرجى تدوین اإلجابة "نعم" إذا كان هناك حظر علـى ال

الحمایة من القبض التعسفي، واشتراطات االتهام الرسمي أو القبض المسـتند علـى أمـر قـبض 
ن القـــبض ال یصـــح إال وفـــق طریقـــة یحـــددها القـــانون، یرجـــى تـــدوین أو أمـــر محكمـــة. إذا كـــا

 اإلجابة "أخرى".
 

هـل یـذكر الدسـتور مبـدأ عـدم معاقبـة الشـخص دون قـانون  -  نوال بوینا سان لـیج. 516س
(nulla poena sine lege)؟ 

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

. ویشـمل القـبض واالعتقـال ex post facto یختلف هذا عن أحكـام األثـر الرجعـي تعلیمات:
والعقاب. إذا لم یكـن مـن سـبیل إلثبـات الجـرائم الجنائیـة إال عـن طریـق القـانون، یرجـى تـدوین 

 اإلجابة "نعم".
 

 هل یمتلك المدعى علیه حق استئناف األحكام القضائیة؟ –. حق االستئناف 517س
 نعم  .1
 ال .2

 ، یرجى التحدید في قسم التعلیقات. أخرى96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

یرجـى ن اإلجابة "نعم" إال إذا نص الدستور صراحة على "حق االسـتئناف". و ت: ال تدوّ تعلیما
تـــدوین اإلجابـــة "أخـــرى" ألي ذكـــر آخـــر لالســـتئناف (مثـــال: ذكـــر محكمـــة االســـتئناف، تحدیـــد 

المحكمـــــة العلیـــــا باالســـــتئناف، عرضـــــة أحكـــــام المحكمـــــة إجـــــراءات االســـــتئناف، اختصـــــاص 
 لالستئناف).

 
 هل یشترط الدستور تدوین أسماء السجناء في السجل العام؟ –. تسجیل السجناء 518س
 نعم .1
 ال .2
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

ذا لـــم یكـــن الســـجل عامـــا بشـــكل تـــدوین "نعـــم" ألي ذكـــر لســـجل الســـجناء؛ إ یرجـــى تعلیمـــات: 
صریح، یرجى تدوین اإلجابة "نعم" وٕاضافة تعلیق. أما إذا اقتصر شرط التسجیل على حاالت 

 یرجى تدوین اإلجابة "أخرى".فالطوارئ، 
 

 اإلعدام؟ عقوبةتطبیق كیف یتناول الدستور  – العقوبة العظمى. 519س
 محظور بالمطلق .1
 محظور إال في حالة الحرب .2
 صریحجائز بشكل  .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 تعلیمات: في حالة وجود أي ظروف أخرى غیر الحرب، یرجى تضمینها في قسم التعلیقات.
 

 لجسدیة؟كیف یتناول الدستور استخدام العقوبة ا –. العقوبة الجسدیة 520س
 محظور بالمطلق .1
 محظور إال في حالة الحرب .2
 جائز بشكل صریح .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

العقوبــة. یرجــى اختیــار  إلصــالح أوتعلیمــات: تعنــي العقوبــة الجســدیة اإلیــالم العمــدي بقصــد ا
ـــــر محـــــدد" إذا ـــــة "غی ـــــوة،  اإلجاب جـــــراءات أو اإلكـــــان الدســـــتور ال یحظـــــر ســـــوى اســـــتخدام الق

البدنیة. وٕاذا كــــــان مهینة، أو یضــــــمن حــــــق الســــــالمة الجســــــدیة/الُمِحطة/القاســــــیة/الالإنسانیة/ال
الدستور یحظر الضرار الجسدي الذي یفـرض عقوبـة إضـافیة، یرجـى تـدوین اإلجابـة "أخـرى". 

 ى غیر الحرب، یرجى تضمینها في قسم التعلیقات.وفي حالة أي ظروف أخر 
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 هل یذكر الدستور صراحة تطبیق اإلجراءات القانونیة؟ –. تطبیق القانون 521س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

ضمنا. فإذا حدد یتعین ذكر اإلجراءات القانونیة (أو ما في حكمها) صراحة ولیس  تعلیمات: 
الدســتور أنــه "ال تجــوز محاكمــة أي شــخص إال عــن طریــق ســلطة مختصــة ووفقــا لإلجــراءات 

 القانونیة"، یرجى التدوین اإلجابة "ال".
 

 هل یؤّمن الدستور حق فحص األدلة أو مواجهة كل الشهود؟ –. فحص األدلة 522س
 فحص األدلة .1
 مواجهة كل الشهود .2
 كالهما .3
 ال واحد منهما .4

 األمر صراحة للقانون العادي . ترك90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

اشترط  أنه "لـن یـدان  أو خصم،إذا اقتصر الدستور على إقرار أن النظام القضائي  تعلیمات:
 . 4رجى تدوین األجابة أحد دون إثبات، ولن یحرم من حق الدفاع"، ی

 
الناتجـــة عـــن تطبیـــق القـــوانین بـــأثر هـــل یحظـــر الدســـتور العقوبـــة  –ي . األثـــر الرجعـــ523س

 ؟(ex post facto) رجعي
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
هـــل یـــؤّمن الدســـتور حـــق جبـــر الضـــرر فـــي حالـــة الســـجن أو  –. الســـجن الخـــاطئ 524س

 االعتقال الخاطئ، أو الخطأ القضائي؟
 نعم .1
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 ال .2
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

المتعلـــــــق بتجـــــــاوز  349الحـــــــظ أنـــــــه یســـــــهل خلـــــــط هـــــــذا الســـــــؤال بالســـــــؤال رقـــــــم تعلیمـــــــات: 
اإلشارة العامة إلى تجاوز الدولة الختصاصاتها على أنها  االختصاصات. یرجى عدم حسبان

المســـؤولون القـــانونیون أو  ة إلـــى خطـــأ ارتكبـــهرة محـــددتعنـــي "نعـــم"، فهـــذا الســـؤال یتعلـــق بإشـــا
 القضائیون.

 
 هل یؤّمن الدستور الحق في محاكمة عادلة؟ –المحاكمة العادلة . 525س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

لنزیهــة" والحــق فــي "عدالــة تعلیقــات: تشــمل المحاكمــة العادلــة الصــیاغات التالیــة: "المحاكمــة ا
غیر متحیزة". فإذا كان الدستور ال یذكر سوى جوانب بعینها من المحاكمة العادلـة، مثـل حـق 
الـدفاع أو حـق المحاكمـة عـن طریـق محكمــة مختصـة، یرجـى تـدوین اإلجابـة "أخـرى" وٕاضــافة 

 تعلیق.
 

 هل یؤّمن الدستور الحق في محاكمة سریعة؟ –. المحاكمة السریعة 526س
 عمن .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیقات: إذا نص الدسـتور علـى وجـوب أن تعقـد المحكمـة خـالل فتـرة معقولـة، یرجـى تـدوین  
 اإلجابة "نعم".

 
 هل یشترط الدستور بصفة عامة المحاكم العلنیة؟ –. المحكمة العلنیة 527س
 نعم .1
 ال .2

 التحدید في قسم التعلیقات. أخرى، یرجى 96
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 . غیر قادر على التحدید97
أحـــد المبـــادئ  مفتوحـــة" واعتبـــر ذلـــك"نـــص الدســـتور علـــى أن تكـــون المحاكمـــة تعلیمـــات: إذا 

 الحاكمة لإلجراءات القضائیة، یرجى تدوین اإلجابة "نعم" وٕاضافة تعلیق.
 

 هل هناك افتراض للبراءة في المحاكم؟ –. افتراض البراءة 528س
 نعم .1

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
بلغـة یسـتطیع  هل ینص الدستور على وجوب أن تكـون المحاكمـة –. لغة المحاكمة 529س

 مترجم إذا كان ال یفهم هذه اللغة؟حقه في  المتهم فهمها، أو على
 نعم .1
 ال .2

 لیقات. أخرى، یرجى التحدید في قسم التع96
 . غیر قادر على التحدید97

إبالغ المقبوض علیه بلغة یفهمها بأسباب اعتقاله، یرجى تدوین  تعلیمات: إذا كان النص یقر
 اإلجابة "أخرى".

 
هـــل یمـــنح الدســـتور األحـــداث حقوقا/مكانـــة خاصـــة فـــي عملیـــة العدالـــة  –. األحـــداث 530س

 الجنائیة؟
 نعم .1
 ال .2

 علیقات. أخرى، یرجى التحدید في قسم الت96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمات: یرجى تدوین اإلجابة "نعم" وٕاضـافة تعلیـق إذا كـان القّصـر یحجـزون بشـكل منفصـل 
 عن البالغین، أو في حالة حظر تطبیق عقوبات بعینها علیهم.

 
حظــر الخطــر المــزدوج (أي التعــرض یــنص الدســتور علــى هــل  – المــزدوج خطــر. ال532س

 الجریمة نفسها)؟ للمحاكمة مرتین على
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 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
أو الحمایــة مــن   (Miranda) هــل یمــنح الدســتور للمــتهم حــق الصــمت - میرنــدا. 533س

 تجریم النفس؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

  
 حام في حالة االتهام أو االعتقال؟هل یؤّمن الدستور الحق في م –لمحامي . ا534س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

بــین االتهــام واالعتقــال، یرجــى تــدوین  بخصــوص هــذا الحــق تعلیمــات: إذا كــان الدســتور یمیــز
 ر یشیر إلى حق الدفاع، یرجى تدوین اإلجابة "نعم".ذلك في قسم التعلیقات. وٕاذا كان الدستو 

 
في حالة تأمین محام من المحكمة، هل تدفع الدولـة أتعابـه؟ (ال  –. أتعاب المحامي 535س

 )1هي اإلجابة المحامي یطرح هذا السؤال إال كانت اإلجابة عن سؤال 
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 التحدید. غیر قادر على 97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

موضــوع الســؤال، واإلجابــة  كــر صــراحةذا كــان الدسـتور ینال إ تعلیمـات: یرجــى تــدوین اإلجابــة
 إذا لم یأت الدستور على ذكر موضوع السؤال. "غیر محدد"
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 الدیون

 هل یحظر الدستور حجز المدینین؟ –. المدینون 536س
 نعم .1
 ال .2

 سم التعلیقات. أخرى، یرجى التحدید في ق96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمـات: إذا كـان الدســتور یتضـمن حظــرا عامـا علـى حجــز المـدینین مــع بعـض االســتثناءات 
 "نعم" وأضف مالحظة في قسم التعلیقات. ل، والقانون الجنائي)، دّون اإلجابة(مثل االحتیا

 
 هل یذكر الدستور قانونا لإلفالس؟ –. اإلفالس 537س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 الحقوق
ب لهئضم  ئك
الرعایــــا، أو  حــــاملي الجنســــیة، أو هــــل یشــــیر الدســــتور إلــــى – حــــاملو الجنســــیة. 538س

 الموطنین؟
 حاملي الجنسیة .1
 المواطنین .2
 الرعایا .3
 من المواطنین وحاملي الجنسیة كل .4
 ال أحد منهم .5

 في قسم التعلیقات أخرى، یرجى التحدید  .96
 غیر قادر على التحدید  .97

الحـق تعلیمات: ُیمیز حاملو الجنسیة عن المواطنین، ألن حاملي الجنسیة لـدیهم بصـفة عامـة 
وتحقیقـــا ألهـــداف المســـح، فـــي اإلقامـــة وقـــد ال یمتلكـــون حـــق المشـــاركة فـــي الحیـــاة السیاســـیة. 

عــن هــذا  نین وحــاملي الجنســیة"كــل مــن المــواطیشــترط الختیــار "حــاملي الجنســیة" أو اإلجابــة "
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الســــؤال أن یــــذكر الدســــتور بشــــكل صــــریح تعبیــــر "حــــاملي الجنســــیة" أو "الجنســــیة" بــــدال مــــن 
 مواطنین.

 
 هل یسمح الدستور بالمواطنین المجنسین؟ –. المواطنون المجنسون 543س

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات
 نعم .1
 ال .2

 قات. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلی96
 . غیر قادر على التحدید97

ر اإلجابــة تعلیمــات: إذا اقتصــر اإلشــارة علــى إشــارة عامــة إلــى الحصــول علــى المواطنــة، اختــ
أي ذكــر للمـواطنین المجنسـین، بمــا فـي ذلــك  "أخـرى". تشـمل كلمــة "یسـمح" الـواردة فــي السـؤال

 ترك عملیة تنظیمهم للعملیة التشریعیة.
 

 لجنسیة؟تحت أي شروط یمكن سحب ا. 546س
 ]1[سحب الجنسیة_ عند الحصول على جنسیة بلد آخر .1
 ]2[سحب الجنسیة_ عند اإلدانة بجریمة .2
 ]3[سحب الجنسیة_ عند التوظف في بلد آخر .3
 ]4[سحب الجنسیة_ الجنسیة مضمونة وال یمكن سحبها .4

 ]90[سحب الجنسیة_. ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 ]96[سحب الجنسیة_تعلیقات . أخرى، یرجى التحدید في قسم ال96
 ]97[سحب الجنسیة_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[سحب الجنسیة_. غیر محدد 98

 
 هل یحق للمواطنین التخلي عن جنسیتهم؟ –. التخلي عن الجنسیة 547س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
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ؤال، واإلجابــة إذا كــان الدسـتور ینكــر صــراحة موضــوع الســ الجــى تــدوین اإلجابــة یر تعلیمـات: 
 إذا لم یأت الدستور على ذكر موضوع السؤال. "غیر محدد" 

 
المـــــواطنین أو  ترحیـــــلهـــــل یمـــــنح الدســـــتور الحكومـــــة حـــــق  –المـــــواطنین ترحیـــــل . 548س

 المقیمین؟
 نعم .1
 ال، یحظر ذلك صراحة .2

 التعلیقات . أخرى، یرجى التحدید في قسم96
 . غیر قادر على التحدید97
 غیر محدد  .98

 
الــدخول أو الخــروج مــن قیــودا علــى الدســتور  هــل یضــع –. قیــود الــدخول والخــروج 549س

 حدود الدولة؟
 نعم، الدخول .1
 نعم، الخروج .2
 كالهما .3
 ال واحد منهما .4

 ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات   .96
 در على التحدیدغیر قا  .97

 
م إ زيئخب ئكقئمه  لائخ

 هل یشمل الدستور إقرارا عاما یتعلق بسیادة القانون أو القانونیة؟ –. سیادة القانون 551س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

نیا. یرجــى إضــافة تعلیمــات: یتعــین ذكــر ســیادة القــانون أو القانونیــة بشــكل صــریح ولــیس ضــم
مالحظة فـي قسـم التعلیقـات إذا كـان الدسـتور یـذكر "القانونیـة االشـتراكیة" أو تنویعیـة مـن هـذا 

 لسیادة القانون. القبیل
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ــــاس  –. المســــاواة 552س ــــى المســــاواة أمــــام القــــانون، أو حقــــوق الن هــــل یشــــیر الدســــتور إل

  المتساویة، أو عدم التمییز. 
 نعم .1
 ال .2

 ید في قسم التعلیقات. أخرى، یرجى التحد96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یقید الدستور بشكل محدد حقوق أي من الجماعات التالیة؟. 556س
 ]1[قیود الحقوق_مالك العقارات  .1
 ]2[قیود الحقوق_األقلیات العنصریة/العرقیة/الدینیة/اللغویة/الوطنیة  .2
 ]3[قیود الحقوق_النساء   .3
 ]4وق_[قیود الحقمالك غیر العقارات   .4
 ]5[قیود الحقوق_الفالحین   .5
 ]6[قیود الحقوق_المهاجرین   .6
 ]7[قیود الحقوق_كبار السن   .7
 ]8[قیود الحقوق_المعوقین   .8

 ]90[قیود الحقوق_ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 ]96[قیود الحقوق_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[قیود الحقوق_ . غیر قادر على التحدید97
 ]98[قیود الحقوق_ . غیر محدد98

 
 هل أحكام الحقوق ملزمة لألطراف الخاصة إلى جانب الدولة؟ –. اإللزام 558س
 نعم .1

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 تعلیمات: النص على ذلك صراحة ولیس ضمنیا.
 

ة لئ لعكه  ئك
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هـل یـؤّمن الدسـتور للفـرد حـق االطـالع علـى ملفـات أو وثــائق  –ات . تیسـر المعلومـ559س
 الحكومة وفق بعض الشروط على األقل؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 "نعم". یعني  معلومات على أنهالحصول على   تصنیف حق یرجى تعلیمات:
 

 حق األفراد فـي  ینص الدستور علىالتي الوثائق  ما نوع –. نوع المعلومات المیسر 560س
هـي تیسـر المعلومـات علیها؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عـن سـؤال االطالع 
 )1اإلجابة 

 وثائق تخص المرء أو عائلته .1
 تتعلق بالشأن العام عامةمعلومات  .2
 كالهما .3

 ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 جى التحدید في قسم التعلیقات . أخرى، یر 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
 هل یؤّمن الدستور حق حمایة سمعة المرء من التشهیر؟ –التشهیر . 561س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
م  ئكخٌّي

سـتور أحكامـا تتعلـق بالـدین الـوطني أو الرسـمي أو دمل الهـل یشـ –ین الرسـمي . الدِّ 562س
 بكنیسة وطنیة أو رسمیة؟

 نعم، هناك تحدید لدین وطني .1
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 بمعاملة خاصةبعینها یتمتع دین (أدیان)  .2
 الدین الوطني محظور تحدیدا .3

 ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 لتحدید. غیر قادر على ا97
 . غیر محدد98

الدســـتور یــــنص علــــى أن الدولـــة ســــوف تكـــون ذات طبیعیــــة علمانیــــة، أو  تعلیمـــات: إذا كــــان
 .3بة یشترط الفصل بین الكنیسة والدولة، دّون اإلجا

 
أي دیـــن یصـــفه الدســـتور بالـــدین الـــوطني أو الرســـمي أو  –. هویـــة الـــدین الرســـمي 563س

ـــدین ل إال إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن ســـؤاال یضـــمن لـــه معاملـــة خاصـــة (ال یطـــرح هـــذا الســـؤا ال
 )1هي اإلجابة الرسمي 

 اإلسالم .1
 الكاثولیكیة .2
 البروتستنتیة .3
 األرثودكسیة .4
 البوذیة .5
 الهندوسیة .6

 ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

تشمل البروتسنتیة: اللوثریة اإلفانجلیة، اللوثریة، المیثودیة، إلخ. یرجى تـدوین الـدین تعلیمات: 
المـذهب فـي حالـة ذكـره. إذا كـان الدسـتور أو الطائفة المحددة في قسم التعلیقات بمـا فـي ذلـك 

ـــان  ـــة أو رســـمیة، أو یعاملهـــا بشـــكل خـــاص، یرجـــى تـــدوین أول األدی یعتبـــر عـــدة أدیـــان وطنی
 ة بقیتها في قسم التعلیقات. المذكورة وٕاضاف

 
 ؟الدیني هل یؤّمن الدستور حریة االعتقاد – الدیني . حریة االعتقاد564س
 نعم .1
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 ال .2
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 أخرى".تعلیمات: إذا كان الدستور یؤّمن الحریة ألدیان بعینها، یرجى تدوین اإلجابة "
 

 الدینیة؟ )الشریعةالقانون (ما مكانة . 565س
 ]1[الشریعة الدینیة_تطبق إذا كانت القوانین األخرى ال تنطبق  .1
 ]2[الشریعة الدینیة_أحد مصادر القانون  .2
 ]3[الشریعة الدینیة_مصدر أساسي، رئیس، أو الرئیس للتشریع  .3

 ]90[الشریعة الدینیة_ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 ]96[الشریعة الدینیة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[الشریعة الدینیة_ . غیر قادر على التحدید97
 ]98[الشریعة الدینیة_ . غیر محدد98

تصـنیف الشـریعة الدینیـة  یرجـى تعلیمات: إذا أشیر مثال إلى القرآن على أنه الدسـتور الفعلـي،
حالـــة ذكــــر المحـــاكم الدینیـــة فتــــدوین اإلجابـــة "مصــــدر مصــــدر التشـــریع. أمـــا فــــي  اعلـــى أنهـــ
 للتشریع".

 
(مادة باطال القانون المعارض للدین  یعتبر هل –معارضة الشریعة الدینیة بطالن . 566س

 خاصة بمعارضة الدین)؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
من الدسـتور مرسـوما صـریحا یـنص علـى فصـل الـدین عـن هل یتض –. فصل الدین 567س

 الدولة؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
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 . غیر قادر على التحدید97
 اقتصــرت اإلشــارة علــى فصــلتعلیمــات: اإلشــارة إلــى دولــة علمانیــة یكفــي لإلجابــة بــنعم. وٕاذا 

 الدین عن التعلیم، اختر اإلجابة "أخرى".
 

هل لدى المؤسسات الدینیة حق اإلعفاء  –اء المؤسسات الدینیة من الضرائب . إعف568س
 من الضرائب؟

 نعم .1
 ال، ینكر علیها هذا الحق بشكل محدد .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ب شئخي  ئكحقهف ئإلفة

علــى األقــل وفــق بعــض ملكیــة خاصــة  هــل تســتطیع الحكومــة نــزع – . نــزع الملكیــة569س
 شروط؟ال
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

كــر صــراحة موضــوع الســؤال، واإلجابــة إذا كــان الدســتور ین 2تعلیمــات: یرجــى تــدوین اإلجابــة 
 إذا لم یذكر موضوع السؤال في الدستور. 98

 
الملكیـة الخاصـة (ال  المستوى المحدد للتعویض عـن نـزعما  –نزع الملكیة. تعویض 570س

 )1هي اإلجابة نزع الملكیة یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 /عادلمنصف .1
 كامل .2
 مناسب .3
 كاف .4

 ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
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 . غیر قادر على التحدید97
 محدد . غیر98
 . ال ینطبق99

أو السعر الحالي، اختـر  مة السوق،تعلیمات: إذا كان الدستور یشیر إلى القیمة الفعلیة، أو قی
. دّون تعلیقـا علـى أي اختر اإلجابـة مناسـبأما إذا كـان یشـیر إلـى "معقـول"، فـ اإلجابة كامل.

 تعبیر مغایر للتعبیرات المذكورة في خیارات األسئلة.
 

ـــا ألي تحـــت أي شـــر . 571س ـــة نـــزع  أغـــراضوط أو تحقیق ملكیـــة خاصـــة (ال تســـتطیع الدول
 )1هي اإلجابة ة نزع الملكییطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 ]1_نزع الملكیة[شروط البنیة التحتیة، األشغال العامة  .1
 ]2_نزع الملكیة[شروط إعادة توزیع على مواطنین آخرین  .2
 ]3_ملكیةنزع ال[شروط الدفاع الوطني  .3
 ]4_نزع الملكیة[شروط الحفاظ على األراضي والموارد الطبیعیة  .4
 ]5_نزع الملكیة[شروط استغالل الموارد الطبیعیة  .5
 ]6_نزع الملكیة[شروط إصالح األراضي  .6

 ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 حدد. غیر م98

اغات مــــن القبیــــل التــــالي: المنفعــــة أو المصــــلحة أو تعلیمــــات: تشــــمل األغــــراض العامــــة صــــی
ق علیهـا الدولـة؛ احتیاجـات الدولـة أو المجتمـع؛ مصـلحة أو هـدف فائـدة توافـ ؛الضرورة العامـة
مصـلحة یرجى تصـنیف "أو مصلحة الجمیع. ؛ ةالعام الصالح أو المصلحة؛ أو نفع اجتماعي
 عني "الدفاع الوطني". ت الدفاع" على أنها

 
(ال  الملكیـــة الخاصـــة؟ضـــعت علـــى قـــدرة الحكومـــة علـــى نـــزع أي قیـــود أو شـــروط و . 572س

 )1هي اإلجابة  نزع الملكیةیطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 ]1_نزع الملكیة[قیود الثابتة)  أنواع بعینها من الملكیة (مثل الملكیة .1
 ]2_نزع الملكیة[قیود ل فترة زمنیة محددة یلزم أن یتم الدفع خال .2
[قیـود دون تعویض في أوقات الحرب/الطوارئ/الحاجة العامـة الملحـة  نزع الملكیةب یسمح .3

 ]3_نزع الملكیة

 
 

113 



نـــــزع [قیـــــود إال عـــــن طریـــــق عملیـــــة قانونیـــــة أو حكـــــم محكمـــــة  نـــــزع الملكیـــــةب ال یســـــمح .4
 ]4_الملكیة

 ]96_نزع الملكیةیود [قأخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 ]97_نزع الملكیة[قیود  . غیر قادر على التحدید97
 ]98_نزع الملكیة[قیود  . غیر محدد98

 إال بموافقــة نــزع الملكیــةتم ة "أخــرى" وٕاضــافة تعلیــق، مثــل "ال یــتعلیمــات: یرجــى تــدوین اإلجابــ
الحـاالت التــي ال   4 . وتشـمل اإلجابــة"نــزع الملكیـةالمالـك" أو "بمقـدور المالــك اسـتئناف حكـم 

قــة ط أمــر محكمــة/حكم قضــائي، أو الموافإال وفــق القــانون، أو تشــتر  نــزع الملكیــةتجــوز فیهــا 
 القانونیة على الغرض العام.

 
دســـــتور تعبیــــــر الحقــــــوق هــــــل یســــــتخدم ال –االقتصــــــادیة -. الحقـــــوق االجتماعیــــــة573س

 االقتصادیة أو أي تعبیر مشابه؟-االجتماعیة
 نعم .1
 ال .2

 التحدید في قسم التعلیقات . أخرى، یرجى 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
أو منصــف أو متســاو  هــل یــؤّمن الدســتور الحــق فــي أجــر عــادل –مقابــل المــادي. ال574س

 مقابل العمل؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
أو  نقابـــات عمالیـــةســـتور حـــق تشـــكیل هـــل یـــؤّمن الد – لنقابـــات العمـــال. االنضـــمام 575س

 االنضمام إلیها؟
 نعم .3
 ال .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
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ن مسـتلزما ضــمنیا تعلیمـات: یلــزم أن یـنص علــى هـذا صــراحة فـي الدســتور، وال یكفـي أن یكــو 
 تعـد مـات االجتماعیـة للعمـال،والمنظ والروابط المهنیة، الحرفیة، الجمعیات عن حریة التجمع.

 عمال.نقابات 
 

 هل یؤّمن الدستور الحق في اإلضراب؟ –. اإلضراب 576س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمات: إذا كانت اإلجابة "نعم، ولكن هناك بعض القیود"، یرجـى تـدوین تعلیـق لإلشـارة إلـى 
 القیود.

 
 هل یؤّمن الدستور الحق في الراحة من العمل؟ –. الراحة 577س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تدوین األحكام التي تقر أن الدولة سوف توجه سیاستها نحـو ضـمان ظـروف  یرجى تعلیمات:
"أخـرى، یرجـى  تعنـى  الت علـى أنهـاالراحة أو سوف تسن قوانین تـنظم سـاعات العمـل والعطـ

العطـالت و تـدوین الحـق فـي اإلجـازات،  یرجـى التحدید في قسم التعلیقات" وٕاضافة تعلیق. كمـا
 "نعم". تعني األسبوعیة، واإلجازة بمرتب على أنها

 
 أو معقول؟ لدستور الحق في مستوى معیشة مالئمهل یؤّمن ا –. مستوى المعیشة 578س
 نعم .1
 ال .2

 ى التحدید في قسم التعلیقات . أخرى، یرج96
 . غیر قادر على التحدید97

"، و"حیـاة تلیـق بالكـائن البشـري". إذا ة"، "حیـاة كریمـةمعیشة مالئمتعلیمات: تشمل المرادفات "
اقتصــرت اإلشــارة علـــى أنــه مــن واجبات/أهـــداف/غایات الدولــة رفــع مســـتوى المعیشــة، یرجـــى 
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ة إذا كــان الحــق مؤّمنــا فحســب لجماعــ الشــأن تــدوین اإلجابــة "أخــرى" وٕاضــافة تعلیــق. وكــذلك
 فرعیة بعینها (مثل العمال أو المدرسین).

 
 ؟بحریة نقل الملكیة الحق فيهل یشیر الدستور إلى  –. نقل الملكیة 579س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

  
نقــل الملكیــة فــي الحــق فــي الوصــیة، أو الحــق هــل یــؤّمن الدســتور  –الوصــیة حــق . 580س

 ؟بحریة بعد الوفاة
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

و حـق ، وهـتختلـف عـن حـق الوراثـةتعلیمات: تشیر الوصـیة إلـى الحـق فـي مـنح ملكیـة. وهـي 
 عنه أدناه. الحصول على ملكیة المستفسر

 
 هل یؤّمن الدستور حقوق الوراثة؟ –ة . الوراث581س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 تعلیمات: تشیر الوراثة إلى الحق في الحصول على ملكیة.
 

 هل یذكر الدستور أیا من حقوق الملكیة الفكریة التالیة؟. 582س
 ]1[ملكیة فكریة_براءات االختراع  .1
 ]2[ملكیة فكریة_الطبع  حقوق .2
 ]3[ملكیة فكریة_ التجاریة العالمات .3
 ]4[ملكیة فكریة_اإلشارة العامة للملكیة الفكریة  .4
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 ]90[ملكیة فكریة_ترك األمر صراحة للقانون العادي   .90
 ]96[ملكیة فكریة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[ملكیة فكریة_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[ملكیة فكریة_غیر محدد . 98

تعلیمـــات: تحمـــي حقـــوق الطبـــع اإلبـــداعات الفكریـــة أو الفنیـــة؛ فیمـــا تحمـــي بـــراءات االختـــراع 
 االبتكارات.

 
 هل یؤّمن الدستور الحق في ممارسة/تأسیس أعمال خاصة؟ –. العمل الخاص 583س
 نعم .1
 ال .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 تحدید. غیر قادر على ال97

 
 یذكر الدستور حقوق المستهلك أو حمایة المستهلك؟ هل –. حقوق المستهلك 584س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
هــل یشــیر الدســتور إلــى الضــمان االجتمــاعي للمجتمــع أو  –. الضــمان االجتمــاعي 585س

 األمة؟
 نعم .1
 ال .2

 تحدید في قسم التعلیقات . أخرى، یرجى ال96
 . غیر قادر على التحدید97

الضــمان العــام للمجتمــع، ولــیس  الضــمان االجتماعي/الحیــاة الكریمــةت: المقصــود مــن تعلیمــا
 منظومة التقاعد كما في الوالیات المتحدة.

 
 ؟اتؤّمن الدستور الحق في ملكیة عقار هل ی –. حق الملكیة 587س
 نعم .1
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 ال .2
 في قسم التعلیقات  . أخرى، یرجى التحدید96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 تنافسیة؟أو هل یؤّمن الدستور الحق في سوق حرة و/ –. التنافس الحر 588س
 نعم .1
 ال .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

شــــاط یرجــــى إضــــافة مالحظــــة فــــي قســــم التعلیقــــات إذا كانــــت هنــــاك قیــــود علــــى النتعلیمــــات: 
 التجاري.

 
 هل یؤّمن الدستور حق التمتع بفوائد التطور العلمي؟ –. حریة العلم 589س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 تعلیمات: یلزم إقرار الفوائد الناجمة عن العملیة العلمیة صراحة ولیس ضمنیا.
 

 ؤّمن الدستور الحق في اختیار المرء وظیفته؟هل ی –الوظیفة اختیار  .590س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یذكر الدستور الحق في ظروف عمل آمنة/صحیة؟ –. العمل اآلمن 591س
 نعم .1
 ال .2
 واجب الدولة في تأمین ظروف عمل آمنة .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

صـراحة علـى وجـود مثــل  یــنص إال إذا كـان الدسـتور 3 اختیــار اإلجابـة عـدم یرجـى تعلیمـات:
ب حقــا لــدى المــواطنین. وفـــي حالــة تحدیــد واجـــ ولــم تكـــن ظــروف العمــل اآلمنـــةهــذا الواجــب 

 فة تعلیق." وٕاضاوحق، یرجى اختیار اإلجابة "نعم
 

 األطفال؟ هل یضع الدستور قیودا على عمل –. عمل األطفال 592س
 نعم .1
 ال .2

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي96
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
فـــي صـــالح "العمـــال  الحمایـــة ضـــد االســـتغالل أواإلجابـــة التـــي تقـــر  نمـــات: یرجـــى تـــدویتعلی

 "نعم". ر" على أنها تعنيقصّ ال
 

 هل یؤّمن الدستور الحق في مأوى أو سكن؟ –. المأوى 593س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

بخصـــوص  الدولـــة إلزامـــا أو واجـــب یحّمـــل  لكنـــه لـــمحـــق الســـكن  الدســـتور تعلیمـــات: إذا ذكـــر
 مع إضافة تعلیق في قسم التعلیقات. السكن، یرجى اختیار "أخرى"

 
ب ئكحقهف ب هئآلزذي لئعي  ئإلجة
 ؟هل یؤّمن الدستور الحق في الزواج –. الزواج 594س
 حكم عامنعم،  .1
 نعم، یسمح بالزواج بین الرجل والمرأة .2
 ال .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
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 لتحدید. غیر قادر على ا97
یرجـى تعلیمات: إذا كان الدستور ینص على واجب الدولـة فـي حمایـة الـزواج، أجـب "أخـرى". 

ذكـر بشـكل ضـمني علـى أنـه یعنـي "ال"، و  تصنیف أي ذكر آخر للزواج ال یبـدو أنـه یقـر حقـا
 الحكم في قسم التعلیقات.

 
 ؟المثليهل یؤّمن الدستور حق الزواج  – المثلي . الزواج595س
 نعم .1
 ال .2

 أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات  .96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یؤّمن الدستور حق تكوین أسرة؟ –. تكوین أسرة 596س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

الحمــل،  تعلیمــات: إذا كانــت هنــاك أي حقــوق ذكــرت فــي هــذا الصــدد (مثــل اإلجهــاض، موانــع
ٕاذا كــان الدســتور ال یقــر ســوى و عــدد األطفــال)، یرجــى تــدوین مالحظــة فــي قســم التعلیقــات. 

واجب الدولة في حمایة األسرة، أجب "أخرى". أما إذا لم یأت الدستور إال على إشارات أخرى 
 ال تضّمن حقا (مثل "األسرة أساس المجتمع")، فأجب "ال" واذكر الحكم المعني في التعلیقات.

 
 حقوقا متساویة لألم؟هل یؤّمن الدستور  –األمومیة. المساواة 598س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 96 . یرجــى تــدوین اإلجابــةبــین الجنســینعــن المســاواة  األمومیــةتعلیمــات: تختلــف المســاواة 
 نسین.في حالة ذكر المساواة بین الجوٕاضافة تعلیق 

 
 هل یضمن الدستور حقوق األطفال؟ –. حمایة األطفال 599س
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 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمــات: اذكـــر كـــل التفاصـــیل المتعلقـــة بهـــذه الحقــوق فـــي قســـم التعلیقـــات. إذا كـــان الدســـتور 
. أجـب "نعـم" وأضـف تعلیقـا اتعلیق وأضفالدولة تحمي األطفال، أجب "أخرى" ینص على أن 

المؤسســة  داخــل أو خــارجإذا كــان الدســتور یشــیر إلــى حقــوق متســاویة لألطفــال الــذین ولــدوا 
 الزوجیة.

 
 هل هناك حكم دستوري یتعلق بالزواج المدني؟ –. الزواج المدني 600س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 دید. غیر قادر على التح97

تعلیمــات: نعنــي بــالزواج المــدني اإلجــراء اإلداري الــذي تقــوم بــه جهــات رســمیة فــي الدولــة. إذا 
الزوجـي الـذي ال یضـع أي التزامـات قانونیـة علـى اقتصر الدستور علـى اإلشـارة إلـى االرتبـاط 

أمـــــا إذا كـــــان  ضـــــافة تعلیـــــق. الزوجین أو زواج القانون العام، یرجى تدوین اإلجابة "أخرى" وإ 
دســـتور یـــذكر الـــزواج المـــدني واالرتبـــاط الزوجـــي الـــذي ال یضـــع أي التزامـــات قانونیـــة علـــى ال

 الزوجین أو زواج القانون العام، فدّون اإلجابة "نعم" وأضف تعلیقا.
 

 في تقریر المصیر؟ هل یؤّمن الدستور حق الناس –المصیر  . تقریر601س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمــات: یشــیر هــذا الســؤال إلــى حــق جماعــة مــا فــي تقریــر مصــیرها، أو حــق جماعــات فــي 
تصـــنیف األحكـــام التـــي  تعتـــرف بحقـــوق یرجـــى اختیـــار شـــكلها وبنیتهـــا دون تـــدخل خـــارجي. 

-شــعوب فــي بلــدان أخــرى أو تقــر قــدرا مــن االســتقاللیة لجماعــات محلیــة فــي أمــور اجتماعیــة
المصـیر، التـي عـادة مـا  الخاصة بالحق الوطني في تقریـر اتعلى أنها "أخرى". اإلقرار ثقافیة 

 یعبر عنها في الدیباجة، تصنف أیضا على أنها "أخرى".
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 هل یذكر الدستور الحق في الرعایة الصحیة؟ –. الرعایة الصحیة 602س
 . نعم1
 . ال2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ر على التحدید. غیر قاد97

 
تـــوفر الحكومـــة وجـــوب أن علـــى الدســتور هـــل یـــنص  –. مجانیـــة الرعایـــة الصـــحیة 603س

ـــة (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال فـــي كانـــت اإلجابـــة عـــن ســـؤال الرعایـــة الصـــحیة مجانـــا؟  الرعای
 )1هي اإلجابة الصحیة 

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ب زي ب هئكزيئ لخمي  ئكحقهف ئك

 هل یؤّمن الدستور الحق في الحیاة؟ –. الحیاة 604س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ؟، أو العبودیة، أو العمل القسريهل یحظر الدستور الرق –. الرق 605س
 محظورة بالمطلق .1
 محظورة إال في حالة الحرب .2
 ظورة مع استثناء (استثناءات) محددةمح .3
 مسموح بها صراحة .4

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
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 . غیر محدد98
 ستثناءات للعمل اإلجباري مترتبة علىتعلیمات: إذا كان الرق محظورا بشكل عام لكن هناك ا

اختیــــار اإلجابــــة ، أو حـــاالت یحــــددها القــــانون، أو ألغـــراض اســــتثنائیة، یرجـــى حكـــم محكمــــة
عنصــرا  ا كانــت ممارســة المــرء العمــل بوصــفهٕاذو  "محظــورة مــع اســتثناء (اســتثناءات) محــددة".

فــي "قــوة منضــبطة" (وهــذا تعبیــر یــراد بــه فــي بعــض الدســاتیر القــوات المســلحة والشــرطة) هــي 
األحكــام  تصــنیفویرجــى  "محظــورة بــالمطلق" وٕاضــافة تعلیـق.االسـتثناء الوحیــد، یرجــى تـدوین 

أو أي  أو األوبئـــة، أو القـــانون العرفـــي، أو الكـــوارث الطبیعیـــة، ،حالـــة الطـــوارئالتـــي تســـتثني 
 نكبات أخرى، من الحظر العام، على أنها "محظورة إال حالة الحرب".

 
 هل یحظر الدستور التعذیب؟ –. التعذیب 606س
 محظور بالمطلق .1
 ور إال في حالة الحربمحظ .2
 محظور إذا كان الغرض منه الحصول على اعترافات .3
 مسموح به صراحة .4

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
 الالإنسانیة؟ هل یحظر الدستور المعاملة الُمحطة أو القاسیة أو – . القسوة607س
 محظورة بالمطلق .1
 محظورة إال في حالة الحرب .2
 محظورة إذا كان الغرض منها الحصول على اعترافات .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98

 
 الخصوصیة؟ هل یؤّمن الدستور الحق في –. الخصوصیة 608س
 نعم .1
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 ال .2
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمـــات: إذا كـــان الدســـتور یـــؤّمن الخصوصـــیة فـــي مجـــال بعینـــه، مثـــل خصوصـــیة الســـكن، 
إذا كــان الدســتور وقــم بالشــيء نفســه  التراســل، االتصــاالت، إلــخ.، أجــب "نعــم" وأضــف تعلیقــا.

، أو یــؤمن "ســریة المراســالت"، أو یحظــر "اختــراق البریــد" أو یقــر "حــق یقــر "حرمــة المســاكن"
إذا أقــر الدســتور "أن فــي الحیــاة الشخصــیة أو األســریة". أمــا  الــدفاع ضــد التــدخل الالقــانوني

الدولــة ســوف تعمــل علــى حمایــة االتصــاالت الهاتفیــة والبریدیــة لكــل األشــخاص مــن التــدخل 
 یقا.أجب "أخرى" وأضف تعلفالالقانوني"، 

 
 هل یؤّمن الدستور حریة التنقل؟ –. حریة التنقل 609س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمـات: إذا كانــت حریــة التنقــل مقیـدة ألســباب تتعلــق بالنظــام العـام، الــدفاع، الصــحة، إلــخ.، 
ٕاذا كـان الدسـتور یــؤّمن حریـة اختیــار و لیــق. یرجـى تـدوین "نعــم" وٕاضـافة تفاصـیل فــي قسـم التع

إذا كان الدستور یـؤّمن "حریـة  أمامكان اإلقامة، یرجى تدوین اإلجابة "أخرى" وٕاضافة تعلیق. 
ٕاذا كان الدستور ). و 549السفر" فیرجى تدوین اإلجابة "نعم" (وتدوین اإلجابة "نعم" أیضا في 

 "نعم" وٕاضافة تعلیق.یؤمن "حق مغادرة البلد"، فیرجى تدوین اإلجابة 
 

 هل یؤّمن الدستور حریة الرأي، أو الفكر، و/أو الضمیر؟ –. الرأي 610س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمــات: یختلــف هــذا عــن حریــة االعتقــاد الــدیني. إذا كــان الحــق مؤّمنــا لكنــه یمكــن أن یقیــد 
الــدین،  أو األمــن العــام، النظــام العــام، األخالقیــات العامــة، الصــحة العامــة، ألســباب الــدفاع،

إلــخ.، یرجــى تــدوین "نعــم" وٕاضــافة القیــود فــي التعلیقــات. نحــن نبحــث بشــكل محــدد عــن حریــة 
، واألفكـار، إلـخ. إذا كانـت راءالفكر/الرأي/الضمیر ولیس عـن حریـة المـرء فـي التعبیـر عـن اآل
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یرجــى تــدوین اإلجابــة "نعــم" وٕاضــافة  ة بحریــة االعتقــاد الــدیني،حریــة الضــمیر مربوطــة صــراح
 تعلیق.

 
 هل یؤّمن الدستور حریة التعبیر أو الكالم؟ –. التعبیر 611س
 نعم .1
 . ال2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

حریـة الكـالم و/أو التعبیـر ذكـر ال تكفـي لإلجابـة "نعـم"، بـل تتطلـب تعلیمات: حریة الصـحافة 
صـراحة. إذا كــان الحــق سـوف یؤّمنــه قــانون، یرجـى تــدوین اإلجابــة "نعـم" وٕاضــافة تعلیــق بهــذا 

 الخصوص.
 

 هل یؤّمن الدستور حق التقدم بعرائض؟ –. العرائض 612س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تقدیم عریضة نعني الحق فـي تقـدیم شـكاوى فردیـة أو جماعیـة للحكومـة.  تعلیمات: بالحق في
انتهاك القانون علـى یـد رسـمیین بتصنیف الشكاوى المقدمة لجهات حكومیة فیما یتعلق یرجى 

 في الدولة على أنها "نعم".
 

 ؟هل یحظر الدستور الرقابة" –الرقابة  .614س
 نعم .1
ثــل الحـــرب، حالــة الطـــوارئ، األمــن العـــام، اســـتثنائیة (م یســـمح بالرقابــة فـــي ظــروفنعــم،  .2

 إلخ.)
 ال .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

أن یكـــون حظـــر الرقابـــة صـــریحا، ولـــیس ضـــمنیا. إذا كانـــت اإلجابـــة "یســـمح  یجـــب تعلیمـــات:
 بالرقابة في ظروف استثنائیة" یرجى تدوین الظروف في قسم التعلیقات.
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 هل یؤّمن الدستور حریة الصحافة؟ –. الصحافة 615س
 نعم .1
 ال .2

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تصنیف الحریة في تبادل األفكار والمعلومـات دون تـدخل (إمـا للنـاس عامـة یرجى  تعلیمات: 
 أنها "أخرى" مع التعلیق. أو ألي شخص أو جماعة) على

 
 الدولیة التالیة؟ المواثیقالدستور إلى أي من المعاهدات أو هل یشیر . 616س
[الحقـــــوق ) 1948اإلعـــــالن العـــــالمي لحقـــــوق اإلنســـــان الصـــــادر عـــــن األمـــــم المتحـــــدة ( .1

 ]1الدولیة_
 ]2[الحقوق الدولیة_) 1789(اإلنسان حقوق اإلعالن الفرنسي ل .2
 ]3[الحقوق الدولیة_) 1945م المتحدة (من میثاق األم 45المادة  .3
[الحقــــــوق  )1950لحمایـــــة حقــــــوق اإلنســـــان والحریــــــات األساســــــیة ( ةاألوربیــــــ االتفاقیـــــة .4

 ]4الدولیة_
 ]5[الحقوق الدولیة_) 1966حقوق المدنیة والسیاسیة (المیثاق الدولي لل .5
 ]6[الحقوق الدولیة_) 1966حقوق االقتصادیة واالجتماعیة (المیثاق الدولي لل .6
 ]7[الحقوق الدولیة_) 1966لحقوق اإلنسان ( ةاألمریكی الوثیقة .7
 ]8[الحقوق الدولیة_) 1966ات هلسنكي (اتفاق .8
 ]9[الحقوق الدولیة_) 1981( للشعوب اإلنسانیة المیثاق األفریقي للحقوق .9

 ]96[الحقوق الدولیة_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97وق الدولیة_[الحق. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[الحقوق الدولیة_. غیر محدد 98

 
 حریة التجمع؟هل یؤّمن الدستور  –. التجمع 618س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
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 . غیر قادر على التحدید97
عرضــــة لــــبعض القیــــود  كــــان أو تعلیمــــات: إذا كــــان الحــــق ســــوف یؤّمنــــه أو ینظمــــه القــــانون؛

ـــد إذا كـــان النظـــام العـــام؛ أوثـــل األســـباب الخاصـــة باالســـتثنائیة، م ام بـــالتجمع بشـــكل عـــ امقی
 السلمي أو غیر المسلح، أجب "نعم" وأضف تعلیقا.

 
 ؟هل یؤّمن الدستور حریة تكوین روابط – . الترابط619س
 نعم .1
 ال .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

إذا كـان الدسـتور یـؤّمن حریـة تشـكیل منظمـات (ویسـتثني  وأضـف تعلیقـاأجب "نعم"  تعلیمات:
ألغراض الدفاع،  عرضة للتقیید تحقیقا إذا كانت حریة تشكیل روابط)؛ أو المنظمات السیاسیة

 یؤمنها القانون. ، إلخ.؛ أو إذا كانت حریة الترابطأو النظام العام
 

یـر قابلـة للنـزع ر أن حقوقـا بعینهـا غیشـترط الدسـتو  _هل . عدم قابلیة الحقوق للنزع620س
 أو النقل؟

 نعم .2
 ال .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

ٕاذا كــان الدســتور یــنص و تعلیمــات: إذا أفــردت بعــض الحقــوق لهــذه المكانــة، یرجــى تحدیــدها. 
، أضـف مالحظـة فـي یحـددها القـانون فـي حـاالت أن بعض/كل الحقوق غیر قابلة للنزععلى 

 قسم التعلیقات.
 

هل یؤّمن الدستور حق الفرد في تقریـر مصـیره أو حقـه فـي تطـویر  –حق التطویر . 621س
 شخصیته؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
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ة، أو علــى أن تطــویر الشخصــیة مــن أهــداف التربیــ دســتور علــى ذكــرتعلیمــات: إذا اقتصــر ال
لتطـویر الشخصـیة،  المناسـبة إشارة عامة من قبیل أن الدولة سوف تهیئ أو تضـمن الظـروف

ؤّمن للحــق الجمعــي فــي تقریــر المصــیر أو حــق "أخــرى". أمــا إذا كــان الدســتور یــ یرجــى تــدوین
 تطویر ثقافة المجتمع، فیرجى تدوین "ال".

 
سـتثناء مـن الخدمـة العسـكریة هـل هنـاك حـق لال –. االمتناع عن الخدمة العسـكریة 622س

 لدى المعترضین ألسباب ضمیریة على الحرب أو لدى أي جماعة أخرى؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلیمات: یرجى تدوین أي شـروط علـى االسـتثناء فـي قسـم التعلیقـات. إذا كـان الدسـتور یـذكر 
ي فــي ســیاق خدمــة أخــرى، یرجــى أن تجیــب "نعــم" وتضــیف تعلیقــا. مثــال االعتــراض الضــمیر 

العمــــل القســــري النــــاتج عــــن اعتراضــــات  1997ســــتور بســــتوانا الصــــادر عــــام د یجیــــزذلــــك، 
هــذا یســتلزم أنــه بمقــدور األفــراد أن یعترضــوا ضــمیریا علــى  ضــمیریة علــى الخدمــة العســكریة.

 یب "نعم" وتضیف تعلیقا.أن تج یجب في هذه الحالة الخدمة العسكریة، ولذا
 

هــل یتضــمن الدســتور أحكامــا لحمایــة األفــراد الــذین ال ینتمــون  –. اللجــوء السیاســي 623س
 إلى أي دولة، أو الالجئین من دول أخرى، أو حق اللجوء السیاسي؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 یحظر تسلیم الالجئین السیاسیین، أجب "نعم" وأضف تعلیقا. تعلیمات: إذا كان النص
 

 هل یؤّمن الدستور الحق في حمل السالح؟ –. السالح 624س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
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أجـب  مـتالك السـالح واسـتخدامه،نظم اسـوف تـ أو أي هیئـة أخـرى إذا كان البرلمـان تعلیمات:
ٕاذا كـــان حمـــل الســـالح یشـــترط "إذنـــا مـــن الســـلطات المختصـــة"، أجـــب و " وأضـــف تعلیقـــا. "ال

 ا كان النص یؤّمن "حـق المـرءلیقات" وأضف تعلیقا. أما إذ"أخرى، یرجى التحدید في قسم التع
 أجب "ال".فأسرته" أو واجب الدفاع عن كل إنسان قادر على حمل السالح"، حمایة  في
 

 صةخاقضایا مجاالت 
ب  ئكايئ

 حمایة البیئة أو الحفاظ علیها؟ هل یشیر الدستور إلى –. البیئة 626س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
كیــف یشــیر الدســتور إلــى البیئــة؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن . 627س

 )1هي اإلجابة البیئة سؤال 
 ]1[اإلشارة إلى البیئة_واجب الدولة في الحمایة  .1
 ]2[اإلشارة إلى البیئة_. واجب الناس في الحمایة 2
 ]3[اإلشارة إلى البیئة_. حق الناس في التمتع 3
 ]4[اإلشارة إلى البیئة_. إشارة عامة 4

 ]90[اإلشارة إلى البیئة_. ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 ]96[اإلشارة إلى البیئة_ید في قسم التعلیقات . أخرى، یرجى التحد96
 ]97[اإلشارة إلى البیئة__. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[اإلشارة إلى البیئة_. غیر محدد 98
 ]99[اإلشارة إلى البیئة_. ال ینطبق 99

 
ـــة یشـــیر إلیهـــا الدســـتور؟ (ال یطـــرح هـــذا الســـؤال إال إذا كانـــت . 628س أي أجـــزاء مـــن البیئ

 )1هي اإلجابة البیئة ن سؤال اإلجابة ع
 ]1[أجزاء البیئة_إشارة صریحة للموارد الطبیعیة  .1
 ]2[أجزاء البیئة_الطبیعة  .2
 ]3[أجزاء البیئة_الهواء  .3
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 ]4[أجزاء البیئة_الجبال  .4
 ]5[أجزاء البیئة_الغابات  .5
 ]6[أجزاء البیئة_المیاه  .6
 ]7[أجزاء البیئة_التربة  .7
 ]8[أجزاء البیئة_ الحیوانات البریة .8
 ]9[أجزاء البیئة_نباتات البریة ال .9

 ]10[أجزاء البیئة_األراضي . 10
 ]11[أجزاء البیئة_التنوع الحیوي أو النظم األیكولوجیة . 11
 ]12[أجزاء البیئة_المعادن أو المناجم . 12
 ]13[أجزاء البیئة_مصادر الطاقة . 13
 ]90[أجزاء البیئة__. ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 ]96[أجزاء البیئة__، یرجى التحدید في قسم التعلیقات . أخرى96
 ]97[أجزاء البیئة_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[أجزاء البیئة_. غیر محدد 98
 ]99[أجزاء البیئة_. ال ینطبق 99

تصنیف اإلشارة العامة للبیئة أو البیئة الطبیعیة على أنها "غیر محدد" إذا لم  یرجى تعلیمات:
تصـــنیف اإلشـــارة إلـــى الســـواحل، أو  یرجـــى رة أخـــرى للبیئـــة فـــي الـــنص. كمـــاتكـــن هنـــاك إشـــا

ة اإلشـار  یجـب تصـنیف شـواطئ البحـر، أو الرصـیف القـاري ضـمن "المیـاه" مـع إضـافة تعلیـق.
ول كـــل "الحیوانـــات البریـــة". أضـــف تعلیقـــا حـــ تعنـــي علـــى أنهـــا إلـــى الصـــید البـــري أو البحـــري

ة المـذكورة، ي غیر المستصلحة، نوع مصـدر الطاقـاضمن قبیل التربة التحتیة، األر  التحدیدات
 إلخ.

 
الطبیعیــة (مثــل ملكیــة أو االحتیــاز علــى المــوارد  هــل یشــیر الدســتور إلــى– رداو المــ .629س

  المعادن، النفط، إلخ.)؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
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(ال یطــرح هــذا الســؤال إال  ؟محــددة التــي یشــیر إلیهــا الدســتورالطبیعیــة ال مــا المــوارد. 630س
 )1هي اإلجابة در المصفي إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 ]1المصادر_الطاقة [ موارد .1
 ]2[المصادر_المعدنیة  الموارد .2
 ]3[المصادر_األراضي الزراعیة  .3
 ]4[المصادر_الممرات المائیة  .4
 ]5[المصادر_الغابات  .5
 ]6صادر_[المالحیوانات البریة  .6
 ]7[المصادر_النباتات البریة  .7
 ]8[المصادر_الهواء/الممرات الهوائیة  .8
 ]9[المصادر_الطبیعیة  . إشارة عامة للموارد9

 ]10[المصادر_. األراضي غیر المستصلحة 10
 ]90[المصادر_. ترك األمر صراحة للقانون العادي 90
 ]96[المصادر_. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 ]97[المصادر_. غیر قادر على التحدید 97
 ]98[المصادر_. غیر محدد 98
 ]99[المصادر_. ال ینطبق 99

 
م هئكعكهل  ئكفمه

 هل یشیر الدستور إلى الفنانین أو الفنون؟ –. الفنانون 631س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ر الدستور إلى العلماء أو العلم؟هل یشی – . العلم632س
 نعم .3
 ال .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97
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ة شئإل  ئألعإلل  هئإلة

 هل ثمة ذكر لالتصاالت الهاتفیة؟ –. االتصاالت الهاتفیة 634س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل ثمة ذكر للرادیو؟ –. الرادیو 635س
 نعم .3
 ال .4

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل ثمة ذكر للتلیفزیون؟ –. الرادیو 636س
 نعم .5
 ال .6

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
هل یتناول الدستور تسییر الدولة لإلعالم المطبوع أو  - وسائل االتصال الحكومیة. 637س

 اإللكتروني؟
 ر الدولة كل الوسائل اإلعالمیةیحب أن تسیّ  .1
 بمقدور الدولة تسییر الوسائل اإلعالمیة .2
 عالمیةبمقدور الدولة تسییر الوسائل اإل لیس .3

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 ت. أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقا96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
 

132 



 
 هل یذكر الدستور أیا من المبادئ العامة التالیة المتعلقة بتسییر السوق اإلعالمیة؟. 638س
 ]1[السوق اإلعالمیة_ال احتكار وال سیطرة  .1
 ]2[السوق اإلعالمیة_تنافسیة  .2
  ]3[السوق اإلعالمیة_تعددیة  .3
 ]4میة_[السوق اإلعالمتوازنة  .4
 ]5[السوق اإلعالمیة_منصفة  .5
 ]6[السوق اإلعالمیة_االحتكار فقط  .6
 ]7[السوق اإلعالمیة_سیطرة  .7

 ]90[السوق اإلعالمیة_ . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 ]96[السوق اإلعالمیة_ . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 ]97[السوق اإلعالمیة_ . غیر قادر على التحدید97
 ]98[السوق اإلعالمیة_ . غیر محدد98
 ]99[السوق اإلعالمیة_ . ال ینطبق99

 
ب ذي ب ئكعزق أزز ل  ئك

للمؤسســة العســكریة أو القــوات هــل ثمــة ذكــر فــي الدســتور  – . المؤسســة العســكریة639س
 المسلحة؟

 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

ــدائم، الوظــائف،  نــت هنــاك أي تفاصــیل حــول المؤسســة العســكریةذا كاتعلیمــات: إ (الوجــود ال
 البنیة، إلخ.) ال تغطیها األسئلة التالیة، یرجى تدوین مالحظات في قسم التعلیقات.

 
من هو القائـد األعلـى للقـوات المسـلحة؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال إال   –. القائد األعلى 640س

 )1هي اإلجابة  الجیشإذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 رئیس الدولة (استخدم هذا الخیار في حالة نظم الرئیس التنفیذي الواحد) .1
 رئیس الحكومة .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
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 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
 حكـــــام األمـــــن العــــام فیمـــــا یتعلـــــقهـــــل ثمـــــة ذكــــر خـــــاص لإلرهــــاب وأل –. اإلرهــــاب 646س

 )1هي اإلجابة الجیش باإلرهاب؟ (ال یطرح هذا السؤال إال  إذا كانت اإلجابة عن سؤال 
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ب شئخي ة  ئإلفة  ئكةسذيعئ

 هل یذكر الدستور تبني خطط اقتصادیة وطنیة؟ –. الخطط االقتصادیة 674س
 نعم .1
 ال .2

 رى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات . أخ96
 . غیر قادر على التحدید97

 
شذ بئكعم  ˇ هئكعذفˇ هئككغ
ــــدماج 652س ــــي . االن ــــق باالنــــدماجهــــل یشــــ –العرق ــــوطني  مل الدســــتور أي أحكــــام تتعل ال

 للجماعات العرقیة؟
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
إلزامـــات إیجابیـــة بنقـــل الثـــروة أو تأمینهـــا هـــل یـــؤّمن الدســـتور  –ص الجماعـــات . فـــر 654س

 لجماعات بعینها؟
 نعم .1
 ال .3
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 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یحدد الدستور لغة رسمیة أو وطنیة؟ –. اللغة 655س
 رسمیة فقط .1
 وطنیة فقط .2
 كلیهما .3
 لألعمال الحكومیة. ةمحدد وال وطنیة، بل لغة اك لغة رسمیة لیست هن .4
 ال ذكر للغة .5

 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

أعمالهــا  ربعینهــا، كالمحــاكم أو البرلمــان أو المــدارس، تســیّ  هیئــاتتعلیمــات: إذا كانــت هنــاك 
وٕاضـــافة  4 بلغـــة محـــددة، یرجـــى تـــدوین اإلجابـــة نشـــر/تُ عطببلغـــة محـــددة، أو كانـــت القـــوانین تُ 

 تعلیق تذكر فیه اللغة المحددة.
 

رسـمیة؟ (ال یطـرح  بوصـفها لغـاتالتـي یقرهـا الدسـتور  مـا اللغـات –. اللغة الرسمیة 656س
 )3، أو اإلجابة 1 ابةاإلج هياللغة هذا السؤال إال في إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 [إجابة مفتوحة] .1
 . ال ینطبق99

تعلیمــات: یرجــى اســتخدم الــنص الدســتوري عنــد تصــنیف اللغــات المــذكورة بوصــفها رســمیة أو 
وطنیة. إذا كانت اللغات المذكورة ال تصنف على أنها رسمیة أو وطنیة، فإن الخیار األصلي 

 هو أنها رسمیة.
 

التـي یقـر الدسـتور أنهـا وطنیـة؟ (ال یطـرح هـذا السـؤال  مـا اللغـات –. اللغة الوطنیـة 657س
 )3أو اإلجابة  ،1هي اإلجابة اللغة إال في إذا كانت اإلجابة عن سؤال 

 [إجابة مفتوحة] .1
 . ال ینطبق99
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تعلیمــات: یرجــى اســتخدم الــنص الدســتوري عنــد تصــنیف اللغــات المــذكورة بوصــفها رســمیة أو 
تصنف على أنها رسمیة أو وطنیة، فإن الخیار األصلي وطنیة. إذا كانت اللغات المذكورة ال 

 هو أنها رسمیة.
 

 هل یشیر الدستور إلى حمایة لغات مختلفة؟ –. حمایة  اللغة 658س
 نعم .1
 ال .2
 یشترط الدستور صراحة الحیاد إزاء اللغات .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 ئكةعكيل
 هل یشمل الدستور أحكاما تتعلق بالتعلیم؟ –م . التعلی659س
 نعم .1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ــة660س ــیم  . إلزامی ــیم إهــل یشــتر  –التعل حتــى علــى األقــل ا لزامیــط الدســتور أن یكــون التعل

 )1هي اإلجابة التعلیم ل مستوى بعینه؟ (ال یطرح هذا السؤال إال إذا كانت اإلجابة عن سؤا
 . نعم1
 ال .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
ــیم661س نة عمریــة) یــنص الدســتور علــى حتــى أي مســتوى (ســ – اإللزامــي . مســتوى التعل

ــةإة التعلــیم؟ (ال یطــرح هــذا الســؤال إال إذا كانــت اإلجابــة عــن ســؤال إلزامیــ ــیم  لزامی ي هــالتعل
 )1اإلجابة 

 األساسي/االبتدائي .1
 الثانوي/المتوسط .2
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 . ترك األمر صراحة للقانون العادي90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
حتــى علــى األقــل  الدســتور أن یكــون التعلــیم مجانیــا هــل یشــترط –. مجانیــة التعلــیم 662س

 بعینه ؟ مستوى
 . نعم1
 ال .2

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

أن تكـون اإلجابـة   یجـب تعلیمات: ال تكفي جملـة حـول التعلـیم العـام لتـدوین اإلجابـة "نعـم" بـل
م أخرى". لإلجابة "نعم" یلزم أن تكون هناك إشارة ما للتعلـیم دون مقابـل (مثـال "تعلـیم عـاهنا "

 مجاني").
 

یشـترط الدسـتور أن (أو سـنة عمریـة) حتـى أي مسـتوى  –. مستوى التعلیم المجـاني 663س
التعلــیم  مجانیــةیكـون التعلـیم مجانیــا؟ (ال یطـرح هـذا الســؤال إال إذا كانـت اإلجابــة عـن سـؤال 

 )1هي اإلجابة 
 األساسي/االبتدائي .1
 الثانوي/المتوسط .2
 كل المستویات .3

 انون العادي. ترك األمر صراحة للق90
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات96
 . غیر قادر على التحدید97
 . غیر محدد98
 . ال ینطبق99

 
 هل یضمن الدستور الحریة األكادیمیة؟ -. الحریة األكادیمیة664س
 . نعم1

 
 

137 



 . ال2
 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

 
 هل یضمن الدستور فرصا متكافئة للتعلیم العالي؟ –عالي لتعلیم ال. تیسر ا665س
 نعم .1
 نعم، ولكن  بشروط .2
 ال .3

 . أخرى، یرجى التحدید في قسم التعلیقات 96
 . غیر قادر على التحدید97

تعلــیم العــالي مقیــد بالقــدرة أو یتوقــف تعلیمــات: اإلجابــة "نعــم، ولكــن بشــروط" تعنــي أن تیســر ال
اختـــرت هـــذه اإلجابـــة یرجـــى تـــدوین مالحظـــة حـــول القیـــود فـــي قســـم  . إذاةتنافســـی علـــى أســـس
 التعلیقات. 
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 أسئلة متواترة
 

 الموضوع السؤال اإلجابة
حین تجیب عن سؤال ذي إجابات مفتوحة، 
یرجى أال تستخدم الحروف الكبیرة، وعالمات 
الترقیم، وحروف النكرة والتعریف ما لم تطلب 

ثر من أك هناك ٕاذا كانتو التعلیمات ذلك. 
ٕاذا كنت و فصل بینها بفواصل منقوطة. ، افكرة

ص الدستور، تقوم بعملیة نسخ ولصق من ن
یتطابق مع هذه یرجى تحریر النص على نحو 

 القواعد.

ما اإلجراء المتعلق باألسئلة 
 ذات اإلجابات المفتوحة؟

إجراءات 
 التصنیف

لیس هناك قید، غیر أنه تفضل اإلجابات 
تقل حروفها عن  الواضحة والمختصرة التي

 حرفا. 244

ما القید على عدد حروف 
المفتوحة اإلجابات 

 والتعلیقات؟
القاعدة العامة ألرقام المواد هي تضمین الحد 
األدنى الالزم من المعلومات لتحدید الفقرة التي 
استخدمتها في تصنیف السؤال المعني. هذا 
یعني أنك ال تحتاج إلى اإلشارة إلى رقم 

نت أرقام المواد متتالیة في كل الفصل إذا كا
النص، غیر أنه یلزمك تدوین أرقام كل المواد 
الفرعیة والفقرات حتى یسهل تحدید المادة 
المعنیة. علیك استخدام الصیاغات التالیة: "رقم 
القسم"، "رقم القسم الفرعي"، "رقم القسم الفرعي 
الثانوي"، إلخ. مثال ذلك، لإلشارة إلى الفقرة أ 

 .أ.31ن دوّ  31ة من الماد

ما اإلجراء المتعلق بأرقام 
 المواد؟

ال یلزمك في معظم الدساتیر سوى استخدام 
 لتحدید رقم المادة بطریقة صحیحة؛ األرقام

غیر أن هناك حاالت تحتاج فیها إلى حروف، 
، والملحق، أو لتحدید وثیقة، في المرفق كما

ماذا لو كان علي أن أدون 
 نصا لتحدید رقم مادة؟
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مثل القانون البرلماني (ق ب) في فنلندا 
إسرائیل. إذا كانت  في Xاألساسي  والقانون

ریة، استخدم الحروف التالیة الحروف ضرو 
، تعدیل =ع، ملحق = ل، قانون (مرفق = ر

برلماني = ق ب، قانون أساسي = ق أ، 
إعالن = ن) ملحقة بالرقم (على سبیل المثال، 

= القانون  4= الجدول واحد، ق أ  1ج 
 ).4  ≠األساسي 

یك وثیقة لیست إبالغنا إذا كانت لد یجرى
 مدرجة هنا.

"غیر قادر على التحدید" هي آخر إجابة تلجأ 
إلیها. المرة الوحیدة التي یلزمك فیها اللجوء 
إلیها هي عندما تكون غیر قادر على اختیار 
 إجابة أخرى بسبب غموض في نص الدستور.

بة اإلجا اختیار متى یلزمني
 "غیر قادر على التحدید"؟

هناك أسئلة تكون "ال" و"غیر محدد" ضمن 
اإلجابات المطروحة. في هذه الحاالت، تعني 
اإلجابة "ال" أن الدستور ینكر صراحة موضوع 
السؤال، فیما تعني اإلجابة "غیر محدد" أن 
موضوع السؤال ال یرد أصال في الدستور. 

یذكر مثال ذلك، إذا كان السؤال هو "هل 
الدستور حق اللجوء؟" أجب "ال"، إذا كان 
الدستور ینص على عدم وجود حق أو ینص 
على أنه ال حق في اللجوء، وأجب "غیر 
محدد" إذا كان الدستور ال یذكر اللجوء 

 إطالقا.

حین تكون كل من "ال"، 
و"غیر محدد" ضمن 
اإلجابات المطروحة، متى 

 اختیار كل منهما؟یجب 

اإلجابة أنى ما ورد في  علیك اختیار هذه
الدستور نص یحیل فیما یتعلق بهیئة ما إلى 
قانون عادي. مثال ذلك، قد ینص الدستور 
على أن الكونغرس هو الذي یحدد مؤهالت 

 ینبغي علي اختیارمتى 
بة "ترك األمر صراحة اإلجا

 للقانون العادي"؟
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في  اءات اختیار قضاة المحكمة العلیا؛وٕاجر 
هذه الحالة دّون "ترك األمر صراحة للقانون 
العادي" في إجابتك عن السؤال "هل إجراء 

ختیار قضاة للمحكمة العادیة العلیا محدد؟"، ا
وهذا یغلق باب اإلجابة عن بقیة األسئلة 
المتعلقة. االنتخاب مثال آخر. قد ینص 
الدستور على أن یتم اختیار الغرفة األولى في 
مجلس التشریع عبر التمثیل النسبي، ویترك 

ه هذا المجلس. التفاصیل لقانون انتخابي یصدر 
ب بأن هناك أسلوب اختیار جفي هذه الحالة، أ

واحد هو التمثیل النسبي دون ذكر التفاصیل، 
صراحة للقانون العادي" في األمر ودّون "ترك ,

إجابتك عن كل األسئلة المتعلقة. ویمكن أیضا 
تدوین هذه العبارة في اإلجابات المفتوحة طالما 

 أنها لیست تواریخ أو إجابات مرقمة.
ثمة دساتیر تبقي على القوانین القائمة؛ مثال 
ذلك، أبقت كثیر من المستعمرات البریطانیة 
السابقة على قوانین المواطنة القدیمة لتعالج 
مسائل المواطنة. إذا صادفت دستورا یبقي 

، یمكنك أن تدون إجابة عن ةعلى قوانین سابق
نیة "ترك األمر صراحة للقانون األسئلة المع

العادي"، ولكن یرجى أن توضح في قسم 
 التعلیقات أنك تشیر إلى قانون قائم.  

 یجب علي أن أجیبهل 
"ترك األمر صراحة للقانون 
العادي" إذا كانت هناك 
قوانین قائمة لم یلغها 

 الدستور؟

تترك بعض الدساتیر أحكاما لكل من القانون 
ذا صادفت ذلك أرجو أن العادي والعضوي. إ

تجیب عن األسئلة المعنیة بعبارة "ترك األمر 
مالحظة  مع إضافةصراحة للقانون العادي"، 

في قسم التعلیقات تبّین ما إذا كان الدستور 
 یشیر إلى قانون عادي أو عضوي.

القیام به إذا  ما الذي یلزمني
العادي  تركت أحكام للقانون

 وأخرى للقانون العضوي؟
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قاعدة اتخاذ قرار ذات  كانت هناكما أنى 
مرحلتین (مثال، یعّین/یوافق، یرشح/یوافق، 
یقترح/یوافق إلخ)، قد یتضمن الدستور وقد ال 
یتضمن معلومات عن هویة المعني في 

یة. إذا كانت هناك هیئتان تقومان مرحلتي العمل
مجموعتي  بدور في العملیة، یرجى اإلجابة عن

كان المعني هیئة واحدة، العملیة. أما إذا أسئلة 
یرجى االقتصار على اإلجابة عن المجموعة ف

األولى من األسئلة (أي أسئلة 
ك، افترض أن یعین/یرشح/یقترح إلخ). مثال ذل

من قبل القضاة یعینون الدستور ینص على أن 
عمن یقوم بترشیحات سأل . حین تُ الرئیس
الصحیحة هي "الرئیس"، فإن اإلجابة  القضاة،

ل عمن یوافق على ترشیحات وحین تسأ
، فإن اإلجابة الصحیحة هي "غیر القضاة

 محدد".  

إذا لم یذكر في موقف 
"یقترح/یوافق" سوى هیئة أو 

أن  شخص واحد، هل علي
أجیب عن األسئلة المتعلقة 

 منیقترح أو  بهویة من
 یوافق؟

عما إذا كان لهیئة بعض األسئلة تستفسر 
كون هناك ما ت بعینها دور في عملیة ما. غالبا

هیئة واحدة مستقلة أو هیئتان تعمالن بشكل 
مستقل في هذه العملیات. غیر أن الدستور قد 
یشترط أن تعمل غرفتا المجلس التشریعي معا. 

یرجى  وفي حالة عمل الغرفتین بشكل مستقل
أن تدّون كال من اإلجابتین "الغرفة األولى في 
المجلس التشریعي"، و"الغرفة الثانیة في 
المجلس التشریعي". أما في الحاالت التي یلزم 
فیه أن یعمال معا، فأختر اإلجابة "كل من 
الغرفتین ضروري". مثال ذلك، یسهل تصور 
موقف یكون فیه بمقدور أي من غرفتي 

أن  المجلس التشریعي اقتراح التشریع، غیر
سوف تجیب عن  موافقة الغرفتین ضروریا. هنا

أجیب عن األسئلة كیف 
من یقوم بدور في المتعلقة ب

عملیة یتعین أن تشترك في 
بها هیئتان أو القیام 
 شخصان؟
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ح التشریع بما یلي: السؤال المتعلق بهویة مقتر 
"الغرفة األولى في المجلس التشریعي"، 
و"الغرفة الثانیة في المجلس التشریعي"؛ 
وتجیب عن السؤال المتعلق بهویة الموافق على 
 التشریع باإلجابة "كل من الغرفتین ضروري".   

خص هناك بعض الحاالت التي یقوم فیها ش
خر. في بالتعیین بعد التشاور مع شخص آ

باكستان مثال، یعّین الرئیس قضاة المحكمة 
العلیا بالتشاور مع رئیس هذه المحكمة. في 
هذه الحاالت، یرجى اعتبار المستشار الجهة 

 المرشحة والمعّین الجهة الموافقة.

ب على التعامل كیف یتوج
مع األوضاع التي یقوم فیها 

خص بالتعیین بعد ش
 خر؟ التشاور مع شخص آ

هدفنا من طرح أسئلة العملیات متعددة المراحل 
الحصول على القدر األكبر من المعلومات 

في حالة حول هذه العملیات المركّبة. ولذا فإنه 
مراحل أو أكثر، العملیة التي تشمل ثالثة 

ابتك على نص الدستور وعلى سوف تتوقف إج
الكیفیة التي تستطیع بها تجمیع القدر األكبر 
من المعلومات من أسئلة المسح. بالنسبة 

المجلس لمثال المحدد هنا، علیك أن تجیب "ل
. لو حكمة معا یوافقان"یقترح والمجلس والم

ترح اقتصرت على اإلجابة "المجلس یق
 والمحكمة توافق"، لفقدنا معلومات عن جزء

 من العملیة.   مهم

 ماذا أفعل حین تقوم ثالث
هیئات أو أكثر بأدوار في 
عملیة ما؟ مثال ذلك، ماذا 
لو أن المجلس یقترح العزل، 
والمجلس یوافق على هذا 
المقترح، والمحكمة تفصل 

 فیه؟

أن معظم الخیارات في حالة  نعلى الرغم م
أسئلة االشتراطات تتعلق باشتراطات إیجابیة، 

مهتمون بكل من االشتراطات اإلیجابیة فإننا 
لذا إذا لم یكن هناك خیار خاص و والسلبیة. 

باالشتراطات السلبیة، دّون "أخرى"، وأضف 
 تعلیقا في قسم التعلیقات. 

لدستور على قد یشتمل ا
اشتراطات سلبیة، فهل 

ن هذه االشتراطات ضمّ أ
السلبیة، فضال عن 

عن  ابیة، في إجابتياإلیج
لقة األسئلة المتع
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 باالشتراطات؟    
إذا لم یكن هناك تاریخ في النص أو الوثیقة 
المرتبطة به، فإن الواقعة غیر قابلة للتحدید، 

عدم استخدامها في التحدید. عدا ذلك، یرجى و 
أن  یجب عادة ما یكون التاریخ موجودا، ولذا

نها ق بحرص قبل أن تستبعد الواقعة لكو تدق
، تتضمن كل غیر قابلة للتحدید. مثال ذلك

وثائق أوشینا معلومات تحت الرابط "تفاصیل 
الوثیقة"، وبالنسبة للدساتیر المعدلة، غالبا ما 
یتم تضمین تاریخ آخر تعدیل في الهوامش في 

 مجمل الوثیقة.

ماذا لو لم یكن هناك تاریخ 
 محدد للواقعة؟

 خصائص عامة

نعني بمستویات األقسام شیئا موجودا تقریبا في 
عي أو في أغلبیة األقسام الفرعیة كل قسم فر 

من الدستور. لذلك، حین تجیب عن األسئلة 
المتعلقة بتقسیمات المستوى األول والمستوى 

ز على التقسیمات المنتظمة في كل الثاني ركّ 
الدستور بصرف النظر عما إذا كانت مرقمة 
بشكل متصل أم ال. حین تعد األقسام، یرجى 

غفال الدیباجة. تضمین األحكام االنتقالیة وإ 
مثال ذلك، یتضمن دستور كوریا الجنوبیة 

فصول مرقمة، وخاتمة غیر  10دیباجة، و
بشكل منفصل حول  امرقم امرقمة، وقسم

األحكام االنتقالیة. یتضح أن مستوى التقسیم 
 12األول هو الفصل، وأن عدد الفصول 

(الفصول العشرة المرقمة والخاتمة واألحكام 
حد إلى ذلك، یحتوي أ نتقالیة). إضافةاال

الفصول على قسمین، وهناك مواد مرقمة 
بشكل متصل في جمیع ثنایا الدستور، ولبعض 

یمكن تجاهل بعض و المواد فقرات مرقمة. 

قسام كیف لي تحدید عدد األ
واإلجابة عن األسئلة 

 المرتبطة بها؟
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نها غیر لكو األجزاء وأحیانا الفقرات المرقمة، 
متصلة في جمیع ثنایا الدستور، وبالتالي فإن 

جد "المادة" هي مستوى التقسیم الثاني، وال یو 
 مستوى تقسیم ثالث. 

غیر مرقم بشكل في بعض األحیان، یوجد قسم 
الدستور، وهنا ینبغي  متصل في جمیع ثنایا

التأكد من حصر عدد التقسیمات الفرعیة في 
ذلك القسم. إلى جانب أهمیة هذه المعلومات، 
فإنها تساعد على ضمان أن الوثیقة الصحیحة 

 قد تم تصنیفها.  
إذا أمكن أن یكون للدستور أكثر من وثیقة، 
سوف یصعب بوجه عام معرفة عدد الوثائق 
التي یشتمل علیها. دعونا نوضح بعض 
النقاط. أوال، إذا كانت الوثیقة متضمنة، فإنها 
لیست وثیقة مستقلة في الدستور. مثال ذلك، 

إعالن حقوق  1958دمجت فرنسا عام 
) في 1946) ودیباجة (1789اإلنسان (

وثیقة  دستورها، غیر أننا ال نعتبر أیا منهما
أن  منفصلة في ذلك الدستور على الرغم من

كلتیهما وضعت أصال من قبل الفرنسیین. 
ثانیا، ال تشمل معظم الدساتیر سوى وثیقة 
واحدة، فإن لم تكن متأكدا تماما، فمن األسلم 

وثیقة واحدة وتضیف تعلیقات  أن تفترض وجود
طبق ون بتصنیفها. ثالثا، مراجعیقوم السوف 

قاعدة تعدد الوثائق عندما تكون الوثیقة المعنیة 
نافذة وتم سنها في تاریخ منفصل عن تاریخ 

 سن الدستور.
مختلف  هذه مسألة صعبة ألن تواریخ سنّ 

أجزاء الدستور ال تذكر عادة. مثال ذلك، قد 
 نّ صیلي وثیقة منفصلة إذا سُ یعد المرفق التف

أنى لي أن أعرف ما إذا 
 كان للدستور وثائق متعددة؟ 
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في تاریخ  في تاریخ مختلف، ولكن إذا لم یسنّ 
من الوثیقة. مختلف، فإنه یكون مجرد جزء 

نص الدستور  كندا مثال جید. لدي  الكندیین
-یف إلیه مرفق تفصیلي بوصفه واقعةثم ُأض

، ولكن هذا المرفق كان 1999دستوریة عام 
ولذا فإننا  الحقیقة دستورا سابقا ظل نافذا،في 

نصنف هذا على أنه وثیقتان. في المقابل، لدى 
ملحق واحد  2002 عام دستور باكستان

وخمسة مرفقات تفصیلیة، ونصنفها هنا على 
أنها وثیقة واحدة ألنها تبدو قد سنت في 

 التاریخ ذاته.   

السؤال إذا ذكر أن تجیب بنعم عن هذا یرجى 
هؤالء األشخاص أو ذكرت أفكارهم صراحة في 
الدستور (مثال "الفكر اللینیني" أو "المعتقدات 

 الماویة"). 

في حالة ذكر أفكار 
فیلسوف (أو شخصیة 
سیاسیة أو منّظر)، مثل 
الفكر اللینیني أو المعتقدات 
الماویة، أینبغي علي 
اإلجابة بنعم عن السؤال 

ر هؤالء عما إذا كان تم ذك
 األشخاص؟  

 

نا في معرفة شكل الحكومة الذي تتبناه نرغب ه
ألي شكل، دّون  . إذا لم یكن هناك ذكرالبلد

ٕاذا كان الشكل المقرر محددا "غیر محدد"، و 
 تماما، یرجى مراعاة الدقة قدر اإلمكان. 

بخصوص السؤال المتعلق 
بشكل الحكومة، هل یلزمني 
تدوین كل خصائص الدولة 

في بذكر أنها ملكیة أو أكت
 دستوریة، جمهوریة،  إلخ؟ 

 

إذا كانت البلد مستعمرة بریطانیة سابقة، یرجح 
ذكر الملكة بوصفها رئیسا للدولة والحاكم العام 
مساعدا لها. في هذه الحالة، یرجى تدوین 
الحاكم العام على انه رئیس الدولة واالكتفاء 
بذكر الملكة في قسم التعلیقات. بوجه أعم، 

 في حال ذكر كل من الملك
والحاكم العام، كیف أجیب 
عن األسئلة المتعلقة برئیس 

في قسم السلطة  الدولة
 التنفیذیة؟

 السلطة التنفیذیة
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عندما ینص الدستور على رؤساء تنفیذیین 
خارجیین (أي یوجدون خارج البلد المعني)، 
یرجى ذكر ذلك في قسم التعلیقات، واإلشارة 
إلى الرؤساء التنفیذیین الداخلیین عند اإلجابة 

 عن أسئلة المسح.

إذا كانت لدى الجهة المعنیة سلطة تعیین  نعم؛
كل الوزراء، فإن لدیها أیضا سلطة اختیار 
رئیس الوزراء ما لم یمنح الدستور تحدیدا هذه 

 السلطة األخیرة لجهة أخرى. 

إذا أناط الدستور بجهة 
واحدة تعیین كل الوزراء، 

نا أن هل یعني هذا ضم
الجهة ذاتها تعّین رئیس 

 الوزراء أیضا؟ 

إذا كانت ثقة المجلس التشریعي الزمة،  نعم؛
 فإنه یوافق ضمنیا على رئیس الوزراء.

إذا لزم حصول رئیس 
الوزراء على ثقة المجلس 
التشریعي، فهل یعني 
حصوله على هذه الثقة أن 
 المجلس یوافق على تعیینه؟

ى "كونه عضوا في حین یشیر الدستور إل نعم؛
حزب األغلبیة" بوصفه شرطا لتعیین رئیسا 
للحكومة، فإن الدستور إنما یشیر إلى حزب 
األغلبیة في المجلس التشریعي، ولذا یلزم أن 
یكون رئیس الحكومة عضوا في المجلس 

 التشریعي

في حالة السؤال عن دور 
رئیس الحكومة في المجلس 
التشریعي، هل اإلجابة "أن 

في المجلس  یكون عضوا
التشریعي" تتماثل مع 
اإلجابة "أن یكون عضوا في 

 حزب األغلبیة"؟

نعني باالستیاء العام أنه باإلمكان عزل رئیس 
ویشمل ذلك فقدان  ،الحكومة ألي سبب كان

 التأیید وعدم الثقة دون أن یقتصر علیهما.   

هل یعد فقدان التأیید/عدم 
الثقة في رئیس الحكومة 

اء العام مماثال لالستی
 بوصفه سببا للعزل؟

 
إذا اقتصر الذكر على لجنة بوصفها رئیسا 
للدولة (مثال ذلك اللجنة التنفیذیة المركزیة في 

علي تصنیف یجب كیف 
الرئیس التنفیذي إذا لم تذكر 
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االتحاد السوفیاتي) أو رئیسا للحكومة (كما في 
حالة مجلس الوزراء في العدید من النظم 
البرلمانیة)، یرجى اإلجابة عن األسئلة المتعلقة 

ء الخاص بالسلطة التنفیذیة، باللجنة في الجز 
وتدوین رئیس اللجنة بوصفه رئیسا للدولة 
(رئیس اللجنة التنفیذیة المركزیة مثال) أو رئیسا 

 للحكومة (رئیس الوزراء مثال).

 سوى لجنة أو لجان تنفیذیة؟

ق أو ال تصدق، ثمة دساتیر تنص على صدّ 
تار المجلس التشریعي رئیس الدولة، وأن أن یخ

یختار رئیس الدولة رئیس الحكومة، كما في 
على الرغم من و . 1972دستور سیرالنكا عام 

غرابة هذا اإلجراء، فإنه لیس خطأ مطبعیا، 
ونرغب في تدوینه على الحال الذي ُعرض به 

 في الدستور. 

القیام  ما الذي ینبغي علي
به إذا كانت هناك 

جیة اختیار دائریة استراتی
للرؤساء التنفیذیین (مثال 
 ذلك أن یختار المجلُس 
التشریعي رئیس الدولة، 

الدولة أحد  ویختار رئیُس 
أعضاء المجلس رئیسا 

 للحكومة)؟
ي تنتخب تشیر الغرفة األولى إلى الغرفة الت

ٕاذا كانت الغرفتان مباشرة من المواطنین، و 
 إلى تنتخبان بالطریقة نفسها، فإنها تشیر

تشیر الغرفة الثانیة الغرفة األكثر أعضاء؛ و 
إلى الغرفة التي تنتخب بطریقة غیر مباشرة، 
وٕاذا كانت الغرفتان تنتخبان بالطریقة نفسها، 

 فإنها تشیر إلى الغرفة األقل أعضاء.

وجود غرفتین في  في حال
المجلس التشریعي، أیهما 
یتعین علي تصنیفه على أنه 

یتعین  الغرفة األولى وأیهما
على أنه علي تصنیفه 

 الغرفة الثانیة؟

السلطة 
 التشریعیة

ني طرح أسئلة بشكل رسمي االستجواب یع
ات الحكومة، في حین أن التحقیق حول سیاس

نه یعني طرح أسئلة واستخالص نتائج. ولذا فإ
عندما یستجوب المجلس التشریعي السلطة 

سیاسات هذه السلطة،  فحصالتنفیذیة، فإنه ی
فحص هذه ی حقق معها، فإنهندما یولكن ع

ما الفرق بین حق استجواب 
أعضاء السلطة التنفیذیة 
وحق التحقیق في أنشطة 

 هذه السلطة؟
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السلطة، غالبا بخصوص إساءة تصرفها أو 
 التخاذ إجراءات عزلها.

طرحت الكثیر من األسئلة حول الفرق بین 
ریع المالي المختلفة. تشیر أنواع التش

ن المیزانیة إلى تشریعات تحدد قوانی مشروعات
اإلیرادات واإلنفاقات في فترة محددة من الزمن، 

قوانین  مشروعاتعادة ما تكون سنة. وتشیر 
التمویل إلى تشریعات خاصة باقتراض األموال 
لالستخدام الحكومي، مثل االقتراض من 

ى، أو منظمات غیر حكومیة، ومن بلدان أخر 
وانین ق حتى من أفراد. وتشیر مشروعات

المال  عات خاصة بإنفاقاإلنفاق إلى تشری
قوانین الضرائب فتشیر  مشروعاتالعام. أما 

إلى تشریعات خاصة بجبایة الموارد لالستخدام 
العام، عادة في شكل ضرائب وتعریفات 

 جمركیة.
القوانین المالیة نوع خاص من  مشروعاتو 

تشریعات التمویل یستخدمه بعض البلدان. وقد 
إلى أي نوع من التشریع  مشروعاتلتشیر هذه ا

التمویلي وفقا للسیاق المستخدمة فیه. مثال 
 مشروعاتذلك، تستخدم الهند مصطلح 

قوانین  مشروعاتالقوانین المالیة لإلشارة إلى 
الضرائب، في حین تستخدم باكستان هذا 
المصطلح لإلشارة إلى كل أنواع التشریعات 

 المعنیة.

 ما الفرق بین مشروعات
التمویل، و ین المیزانیة، قوان

اإلنفاق، و المالیة، و 
 والضرائب؟

 

الشریعة اإلسالمیة في كثیر من الدول 
لضمان و مصدر القانون فیها.  هي اإلسالمیة

انطباق التشریع مع القانون اإلسالمي، قد 
س محكمة دینیة (شرعیة) لدیها سلطة تؤسَ 

كیف یتوجب علي تصنیف 
المحكمة الدینیة التي تمتلك 

 سلطة إبطال تشریعات؟ 

السلطة 
 القضائیة
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من هذه المحاكم  إبطال القانون. إذا وجدت أیا
الخاصة، یرجى تدوینها بوصفها محكمة  الدینیة

دستوریة، واإلجابة عن أسئلة التفسیر 
 والدستوریة وفق ذلك.

Ultra-vires  تعبیر التیني یعني "متجاوز
ة للسلطة"، ولذا فإن هذه أفعال تقوم بها الحكوم

تتجاوز نطاق االختصاص الممنوح لها من قبل 
الدستور أو الجهة التي أسستها. علیك أن 

كان الدستور إذا تجیب بنعم عن السؤال عما 
 وعما إذا كان ،یؤّمن حمایة ضد هذه األفعال

ینص على تعویض األفراد الذین یطالهم ضرر 
بسببها أو على إجراء یتخذه األفراد في سعیهم 

 ر.لجبر هذا الضر 

ما األفعال غیر القانونیة أو 
Ultra-vires وما ،

الحاالت التي یتعین علي 
أن أجیب فیها بنعم عن 

 األسئلة المتعلقة بها؟

 

لدى بعض الدساتیر محكمة علیا مقسمة. في 
غایانا مثال، المحكمة العلیا مقسمة إلى محكمة 

هذه الحاالت،  مثل علیا ومحكمة استئناف. في
بین االثنتین في  جمعُ یمكنك حین تصنف ال

محكمة علیا واحدة، بحیث تجیب "محكمة علیا 
فقط" إذا كانت هذه هي المحكمة الوحیدة 

 المذكورة.

علي تصنیف یجب كیف 
السلطة القضائیة إذا كانت 

 المحكمة العلیا مقسمة؟
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 مسرد
  Accessionاالنضمام 

یة أو جزءا من دولة أخرى. في العملیة التي تصبح بمقتضاها دولة ما عضوا في اتفاقیة دول
، باستثناء المستعمرات األصلیة البالغ عددها خمس عشرة مستعمرة، مثال الوالیات المتحدة

 أعطیت كل المستعمرات حق االنضمام.
 

 Administrative Courtsمحاكم إداریة 
تعلق المحاكم التي تختص بسماع دعاوى تنفیذیة تتعلق بوحدات إداریة أو بالنظر في طعون ت

 بقواعد هذه الوحدات.
 

 Amparo/Courts of Amparoأمبارو/ محاكم أمبارو 
وثیقة حمایة دستوریة توجد في أمریكا الالتینیة تسمح للمدعین األفراد بطلب اإلعفاء من التشریع 

 غیر دستوري.    هذا التشریع الحكومي المطعون فیه دون اعتبار
 

 Analogical Interpretation of the Lawالتفسیر القیاسي للقانون 
الربط بین  التفسیر القیاسي للقانون هوالقیاس إیجاد تشابه بین أشیاء تعد فیما عدا ذلك مختلفة. و 

االختالف ، على أساس أوجه تشابهها القلیلة، على الرغم من بما السوابق التي تتبعهاالقوانین، ور 
 . الكبیر بینها

 
 Appointed (Head of Government)رئیس الحكومة المعَین 

بل یشیر تعبیر تعیین رئیس الحكومة إلى الحاالت التي یكون فیها رئیس الحكومة مختارا من ق
 حكومیة أخرى، مثل رئیس الدولة، أو المجلس التشریعي، أو المحاكم.  جهات

 
 Approveیوافق 

 ،مثال ذلكر. في الدستو  المستخدمةیقر أو یعتمد بشكل رسمي، بغض النظر عن اللغة المحددة 
 مجلس الشیوخ في الوالیات المتحدة على مرشحي الرئیس لیكونوا قضاة في المحكمة العلیا.یوافق 

 
 Asylumاللجوء 

 لالجئین.  ةالحمایة التي تمنحها الدول
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 Attorney Generalالنائب العام 

كومة، وفي بعض في معظم أنظمة القانون العام، النائب العام هو المستشار القانوني الرئیس للح
األنظمة القانونیة قد یتولى أیضا مسؤولیة تنفیذیة تتعلق بتطبیق القانون أو مسؤولیة االدعاء 

 العام. 
 

 Autochthonousأوتوكثنونس 
 .ناألشخاص األصلیوانظر 

 
 Basic Lawالقانون األساسي 

ونیة متنوعة. وعادة ما قائمة المواد المتعلقة بالقوانین الدستوریة الرئیسة المنتمیة إلى نظم قان
ُیتعمد استعمال اصطالح "قانون أساسي" بدال عن "دستور" للداللة ضمنیا على أن هذا القانون 

 في ألمانیا.        وهذا ما حدث ،بدیل مؤقت لدستور أكثر دیمومة
 

 Budget Billsمشروع قانون المیزانیة 
 المتعلقة بالسنة (السنوات) القادمة. مشروع القانون الذي یبین مقترحات المصروفات واإلیرادات

 
 Cabinet Responsibilityمسؤولیة مجلس الوزراء 

 الحاالت التي یكون فیها هذا المجلس مسؤوال بشكل تضامني عن سیاسة الحكومة.
 

 Capitalالعاصمة 
المكان الذي ُیمارس فیه معظم عمل الحكومة. أمستردام على سبیل المثال، وفقا للدستور 

ولكن ألن كل أنشطة الحكومة  ي هي مقر الحكومة؛ي، هي العاصمة، في حین أن الهاالهولند
الهاي هي  ، فإنتمارس في الهاي، ما عدا تتویج الملوك والملكات الذي یتم في أمستردام

 العاصمة.  
 

 Capital Punishmentالعقوبة العظمى 
 عقوبة على جریمة خطیرة بأمر قضائيسجین یشار إلیها أیضا بعقوبة اإلعدام، وهي إعدام 

 عظمى. الجریمة بالعادة  ارتكبها، توصف
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 Categorical Voteالصوت الصنفي 
 صوت فردي لمرشح واحد أو حزب واحد.

 
 Censorshipالرقابة 

 فعل المنع الكلي أو الجزئي لشيء مرفوض سیاسیا أو أخالقیا.
 

 Central Bankالمصرف المركزي 
. تقلیدیا، تتعین مسؤولیته الرئیسة في تطویر السیاسة النقدیة مصرف الدولة التنظیمي الرئیس

 وتنفیذها.
  

 Central Representative Bodyالمجلس التمثیلي المركزي 
أن هناك حاالت ال ُیمنح فیها هذا الكیان سلطة  ومأتى هذه التسمیةاسم آخر للمجلس التشریعي. 

 عیا. التشریع، وبالتالي فإنه لیس بالضرورة مجلسا تشری
 

 Civil Servantsالموظفون العامون 
 األفراد الذین یعملون لدى أقسام أو وحدات حكومیة.

 
  Commander In Chiefالقائد األعلى 

 .بعینها هو قائد كل القوات المسلحة في إقلیم أو دولة
 

 Compulsory Votingالتصویت اإلجباري 
 انظر التصویت اإللزامي.  

 
 Constitutional Courtالمحكمة الدستوریة 

محكمة علیا توجد في دول كثیرة وتختص أساسا بالقانون الدستوري. وتتحدد سلطتها الرئیسة في 
تقریر ما إذا كانت القوانین المطعون فیها (وأحیانا اللوائح والقرارات اإلداریة) هي فعال غیر 

 دستوریة وتتعارض مع حقوق وحریات مؤسسة دستوریا. 
 

 Corporal Punishmentالعقوبة البدنیة 
 اإلیقاع المتعمد أللم بهدف اإلصالح أو العقاب.  
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 Counter Corruption Commissionمفوضیة مكافحة الفساد 

 مؤسسة تهدف إلى القضاء على الفساد الحكومي أو منعه.
 

 Cumulative Votingالتصویت التراكمي 
المراد شغلها، وله حسب رغبته أن  نظام تصویت شبه نسبي لكل ناخب فیه أصوات بعدد المقاعد

 یعطي كل أصواته لمرشح واحد، أو یوزعها بین المرشحین.
 

 Decree Authorityسلطة إصدار المراسیم 
 .تخویل تملك السلطة التنفیذیة بمقتضاه إصدار أوامر لها قوة القانون

 
 Deputy Executiveنائب الرئیس التنفیذي 

ي حال غیاب رئیسه. ونائب الرئیس التنفیذي هنا هو النائب مساعد لدیه سلطة التصرف ف
مساعد یحل محل هذا الرئیس في حال إصابته، أو مرضه، أو مقتله، إلخ. األلقاب األخرى 

 المحتملة لهذا الشخص هي نائب الرئیس، نائب رئیس الوزراء، إلخ. 
 

 d’Hondt Methodأسلوب دي هوندت 
بي بالقائمة الحزبیة. بعد حصر جمیع األصوات، أسلوب لتخصیص مقاعد في نظم التمثیل النس

)]، حیث ع العدد الكلي 1تحسب نتائج قسمة متتابعة لكل قائمة. معادلة ناتج القسمة هي [ع(م+
لكل األحزاب.  0لألصوات، م عدد مقاعد الحزب التي تم تخصیصها حتى اآلن، وهو في البدایة 

مقعد المخصص التالي، ویعاد حساب ناتج القائمة التي تحصل على أعلى ناتج قسمة تفوز بال
قسمتها بعد حساب المقعد الجدید. وتتكرر هذه العملیة إلى أن یتم تخصیص جمیع المقاعد. 
مسوغ هذا األسلوب هو تخصیص المقاعد نسبة إلى عدد األصوات التي تحصل علیها القائمة، 

د المخصصة. ومن شأن من خالل الحفاظ قدر المستطاع على التناسب بین األصوات والمقاع
حد أدنى  هذا أن یسمح بتمثیل األحزاب صاحبة األصوات القلیلة. وفي بعض الحاالت، یوضع

لتي ال تصل إلیه أي مقاعد، حتى إذا للقائمة ا من األصوات بحیث ال تخصص أي مقاعد
 لفوزها بها وفق أسالیب مغایرة. حصلت على أصوات تكفي

 
 Dignity of Manكرامة اإلنسان 
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شیر الكرامة إلى الجدارة بالتوقیر أو االحترام، ولذا، فإن كرامة اإلنسان تعني قدرة األفراد على ت
 اكتساب والحفاظ على قدر أو مستوى خاص من التوقیر أو االحترام.   

 
 Dismissal of Head of Governmentعزل رئیس الحكومة 

ءات العزل العادیة وٕاجراءات التصویت فیما یتعلق بكل أسئلة عزل رئیس الحكومة إلى إجرانشیر 
 على الثقة.  

 
 Dissolutionالحل 

 هي به المجلس التشریعي قبل االنتخابات. ُین اإلجراء الذي
 

 District Magnitudeحجم مقاعد الدائرة االنتخابیة 
 عدد المقاعد المخصصة لدائرة انتخابیة.

 
 Divisionالقسم 

 التقسیمات الفرعیة التي تظهر فقط بشكل متناثر.   تور الا األقسام المنتظمة في الدسنعني به
 

 Documentsالوثائق 
هذه مسألة إشكالیة بوجه خاص. ففي الوالیات المتحدة، و عدد الوثائق التي یتألف منها الدستور. (

لهذا فإن اإلجابة إما أن تكون تعدیال، و  27ة واحدة باإلضافة إلى من وثیق یتألف "الدستور"
وثیقة واحدة. یضاف  وثیقة) إذا اعتبرنا "وثیقة الحقوق" 19وثیقة)؛ أو ( 28حدة)؛ أو ((وثیقة وا

إلى هذا أن أحد هذه التعدیالت قد ألغى تعدیال آخر (یتعلق بالحظر). وألغراض هذه الدراسة، 
 6فیما یعد دستور إسرائیل متعدد الوثائق لتألفه من  ،یعد دستور الوالیات المتحدة وثیقة واحدة

 انین أساسیة و"إعالن االستقالل").   قو 
 

 Double Jeopardyالخطر المزدوج 
اتهام الشخص مرتین بارتكاب الجریمة ذاتها. لهذا، فإن الحظر على الخطر المزدوج یعني أنه ال 

 یمكن اتهام شخص بارتكاب جریمة بعد الحكم ببراءته منها.  
 

 Drafted/Published (Date)تاریخ الصیاغة/النشر 
 شیر إلى التاریخ الذي كتب فیه الدستور أصال.ی
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 Droop Quotaحصة دروب 

معادلة تستخدم لحساب الحد األدنى، أو حصة، األصوات المطلوبة للفوز بمقعد في دائرة 
انتخابیة متعددة المقاعد باستخدام التمثیل النسبي عبر الصوت الفردي المتحول. بتعبیر ریاضي، 

. وهذا یجعل حصة 1)]+1ح أكبر من [األصوات/(المقاعد+حصة دروب هي أصغر عدد صحی
كن أصغر دروب تتمتع بخاصیة ممیزة، فهي أصغر حصة یعبر عنها بعدد صحیح (وٕان لم ت

یزید عدد المرشحین القادرین على بلوغ الحصة عن عدد المقاعد.  حصة في المطلق) تضمن أال
لفردي مع حصة األغلبیة البسیطة وبطبیعة الحال فإن حصة دروب تتساوى في حالة المقعد ا

 الفوري).-التي یعبر عنها بعدد صحیح (تصویت الجولة الثانیة
 

 Due Processاإلجراء القانوني 
دالة اإلجراءات اإلجراء أو العملیة القانونیة الالزمة لكي یكون الحكم عادال. وتعني العدالة هنا ع

 .ولیس عدالة ما ینتج عنها
 

 Dutyالواجبات 
ت الدولة أو المواطنین. في الدول الكوربورتاریة مثال، یعد االنضمام إلى نقابات العمال التزاما

واجبا على المواطنین، وفي دول أخرى كثیرة یعد تشكیل النقابات واالنضمام إلیها حقا لدیهم. 
وصف االنضمام بالواجب یعني إلزام المواطنین به، بینما وصفه بالحق یعني إطالق الحریة في 

 یام به وعدم إمكان اإلجبار علیه من قبل الدولة أو المواطنین اآلخرین.   الق
 

 Electoral Commissionمفوضیة االنتخابات 
 المؤسسة المنوط بها إدارة االنتخابات واإلشراف علیها.

 
 Electoral Courtالمحكمة االنتخابیة 

 . ر رجعيي المنازعات االنتخابیة، عادة بأثالمحكمة المنوط بها الفصل ف
 

 Electoral Systemالنظام االنتخابي 
البنى والعملیات الالزمة إلجراء انتخابات بما في ذلك القوانین االنتخابیة، ونظام التعیین، وٕاعادة 

 التوزیع والتصویت. 
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 Electorsالهیئة الناخبة 
في مجموعة من األشخاص یعینون (مؤقتا أو بشكل دائم) الختیار أفراد لشغل منصب ما. 

الوالیات المتحدة مثال، كانت المجالس التشریعیة للوالیات تختار أعضاء مجلس الشیوخ 
 االتحادي، ولذا فإن أعضاء تلك المجالس هم الهیئة الناخبة.

 
 Ethnic Groupالجماعة العرقیة 

ف الجماعات العرقیة بشكل واسع، بحیث یدخل ضمنها الطوائف، واألقلیات اخترنا أن نعرّ 
 والجماعات اللغویة، والجماعات العنصریة، وما في حكمها.القومیة، 

 
 Ex Post Facto Lawsالقوانین ذات األثر الرجعي 

تعني حرفیا بعد الواقعة. ویوصف التشریع بأنه ذو أثر رجعي إذا كان یسري على الماضي أو 
عني أنه یعاقب على تصرفات ارتكبت قبل تاریخ اعتماده. لهذا، فإن حظر مثل هذه القوانین ی

 یمنع على مسؤولي الحكومة وضع قوانین تعاقب على جرائم ارتكبت قبل سنها. 
 

 Executive Cabinet/Ministersمجلس الوزراء التنفیذي/الوزراء 
 مجموعة من المستشارین التنفیذیین البارزین تشمل األمناء أو الوزراء في الحكومة الوطنیة.

 
 Expropriationنزع الملكیة 

الحكومة بموجب سلطة یخولها قانون أو تشریع على حق ملكیة یعود إلى شخص خاص  استحواذ
 دون موافقته.

 
 Extraditionالتسلیم 

قیام دولة بتسلیم دولة أخرى شخصا متهما أو مدانا بجریمة خارج أراضي األولى، وداخل 
 االختصاص اإلقلیمي للثانیة.

 
 First Chamberالغرفة األولى 

المنتخب عبر االقتراع العام على أساس عدد السكان. إذا اشترك مجلسان في المجلس التشریعي 
هذه الخاصیة، فإن الغرفة األولى هي المجلس صاحب العدد األكبر من األعضاء. في الوالیات 

 مجلس النواب هو الغرفة األولى. ،المتحدة
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 First Election Methodأسلوب االنتخاب األول 
 تلطة إلى أسلوب االنتخاب الذي ینتخب به معظم األعضاء. یشیر هذا في النظم المخ

  
 Freedom of Assemblyحریة التجمع 

 حق األشخاص في التجمع علنا بشكل سلمي ألغراض سیاسیة، أو دینیة، أو شخصیة.
 

    Freedom of Associationحریة الترابط
هذا قلیال عن حق التجمع،  حق االجتماع والتفاعل الحر، دون تدخل الدولة أو غیرها. ویختلف

ألن التجمع یعني القدرة على االلتقاء في األماكن العامة، في حین یشیر الترابط إلى قدرة األفراد 
 على االلتقاء في تنظیمات وتشكیلها واالنضمام إلیها.

 
   Freedom of Conscienceحریة الضمیر

 ولة.حق الفرد في أن یحمل وجهة نظر أو فكرا دون إكراه من الد
 

   Freedom of Religionحریة االعتقاد الدیني
 حق الفرد في أن یمارس أي معتقدات دینیة یفضلها.  
 

   Fundamental Lawالقانون الرئیس
 القانون الذي یحدد المبادئ والسلطات والبني األساسیة للحكومة.

 
  General Electionsاالنتخابات العامة

 تیار مرشحین للمناصب والتصویت علىدولة (أو األمة) الختشمل معظم أو كل الناخبین في ال
 تدابیر االقتراع.

 
  Habeas Corpus هبیس كوربس

أمر قضائي یلزم الدولة بإحضار شخص تحتجزه إلى المحكمة وتبریر سبب احتجازه. ویمنح 
 الشخص المحتجز حق االعتراض على حجزه من قبل سلطات الدولة.

 
  Hare Quotaحصة "كوتا" هیر
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صیغة ُتستخدم لحساب العدد األدنى أو حصة األصوات الالزمة للفوز بمقعد في بعض أشكال 
نظم التصویت التي تتبنى الصوت الفردي المتحول أو أسلوب أكبر البواقي ضمن نظام التمثیل 
النسبي بالقائمة الحزبیة. حسابیا، الحصة = [العدد اإلجمالي لألصوات/العدد اإلجمالي للمقاعد]. 

نتج عن هذا األسلوب حصص عددیة أعلى، ما یؤدي إلى زیادة عدد المرشحین المنتخــبین وی
 دون حصولهم على حصة كاملة.

 
   Head of Governmentرئیس الحكومة

یقود الحكومة أو مجلس الوزراء. في النظام البرلماني، ُیسمى رئیس الحكومة الوزیر األول أو  
ي قد یكون رئیس الحكومة هو رئیس الدولة الذي ُیطلق علیه رئیس الوزراء؛ وفي النظام الرئاس

عادة لقب الرئیس. أما في بعض النظم شبه الرئاسیة، فمنصب رئیس الدولة یختلف عن منصب 
دائما تدوین أنه رئیس الحكومة، یجب رئیس الحكومة. وٕاذا ُذكر رئیس الوزراء في الدستور، ف

 بغض النظر عن ضعفه أو قوته.
 

   Head of Stateةرئیس الدول
الممثل العام الرئیس للدولة القومیة، أو الفیدرالیة، أو الكومنولث، ویشمل دوره بصفة عامة  

تجسید استمراریة الدولة وشرعیتها، وممارسة السلطات والوظائف والواجبات التي یمنحها له 
 الدستور.

 
   Highest Average Methodأسلوب المتوسط األعلى

صیص المقاعد وفقا للنسب في المجالس التمثیلیة التي تستخدم نظم التصویت تخ أحد أسالیبب
تقسیم عدد األصوات التي یتحصل علیها كل حزب على  هذا األسلوببالقائمة الحزبیة. ویتطلب 

التوالي وفق سلسلة من القواسم، وتخصص المقاعد لألحزاب التي تضمن الحاصل األعلى الناتج 
 المقاعد المتاحة. إلى أن یتم استكمال عدد

 
   Highest Ordinary Courtالمحكمة العادیة العلیا

وتشیر إلى المحكمة العادیة [انظر المحكمة الدنیا أدناه] التي لها الكلمة الفصل في العملیة 
 القضائیة.

 
   Human Rights Commissionمفوضیة حقوق اإلنسان
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جماعات من قبل الحكومة، أو أفراد آخرین، مؤسسة تُنشأ لضمان عدم انتهاك حقوق األفراد أو ال
 أو جماعات أخرى.

 
    Immunityالحصانة

 اعلى شخص أو هیئة تعفیها من عملیات قانونیة كان لها أن تفرض علیه مكانة تضفى
 عن أضرار أو العقوبة على أفعال إجرامیة. ،من قبیل المسؤولیة القانونیة ،التزامات

 
  Imperiali Quotaحصة "كوتا" إمبریالي

صیغة ُتستخدم لحساب العدد األدنى، أو حصة األصوات الالزمة للفوز بمقعد في بعض أشكال 
نظم التصویت التي تتبنى الصوت الفردي المتحول أو أسلوب أكبر البواقي ضمن نظام التمثیل 

قاعد النسبي بالقائمة الحزبیة. حسابیا، الحصة = [العدد اإلجمالي لألصوات/(العدد اإلجمالي للم
+2 .[( 
 
   Inalienable Rightsحقوق غیر قابلة للنزعال

 الحقوق التي ال یجوز إطالقا سحبها من أصحابها.
 

     Indict االتهام
 دعوى ضد مشتبه فیه. العملیة الرسمیة لتحریك 
 

   Indigenous Persons صلیوناألشخاص األ
Indigenous  كلمة مشتقة من الكلمة الالتینیةindigena عني الساكن األصلي، وتشیر إلى وت

 السكان األصلیین للمكان.
 

    Inheritanceالمیراث
 الحق في الحصول على أمالك.

 
     Initiateیبادر
بفعل بعینه، بغض النظر عن توصیفه في الدستور، وهو یعني هنا اتخاذ الخطوة الرسمیة  یبدأ

ترح أحد أعضاء المجلس التشریعي األولى لقرار أو قانون حكومي. على سبیل المثال، إذا اق
 تشریعا، فإننا نسمي ذلك سلطة المبادرة.
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     Initiativeالمبادرة

تؤمن المبادرة (وتوصف أیضا بأنها مبادرة شعبیة أو مبادرة مواطنین) وسیلة یمكن عبرها تقدیم 
عریضة موقعة من عدد أدني معین من الناخبین المسجلین لفرض تصویت عام على تشریع 

 ترح، أو تعدیل دستوري، أو تعدیل میثاق، أو قانون محلي.مق
 

    Intellectual Propertyالملكیة الفكریة
األفكار االبتكاریة وتجلیات العقل اإلنساني ذات القیمة التجاریة التي تحصل على الحمایة 

فكریة في حقوق القانونیة لحق الملكیة. وتتعین اآللیات القانونیة الرئیسة لحمایة حقوق الملكیة ال
الطبع وبراءات االختراع والعالمات التجاریة. وتمًكن حقوق الملكیة الفكریة أصحابها من تحدید 

 من یسمح لهم باستخدام ملكیتهم، ومن حمایتها من االستخدام غیر المرخص.
 

    International Law القانون الدولي
من دول مختلفة. وهو یشمل المعاهدات یتناول العالقات بین الدول، أو بین أشخاص أو كیانات 
 والقانون الدولي العرفي، الذي ُیسمى أحیانا "قانون األمم".

 
   International Organizationالدولیة المنظمة

منظمة ذات نطاق أو خاصیة دولیة. وهناك نوعان  حكومیة، وهي-وُتسمي أیضا منظمة بین
حكومیة أعضاؤها دول ذات سیادة؛ -نرئیسان من المنظمات الدولیة: منظمات دولیة بی

ومنظمات غیر حكومیة، وهى منظمات خاصة. وعادة ما ُیقصر استخدام مصطلح المنظمة 
 الحكومیة.-الدولیة على المنظمات بین

 
   Interpellateیستجوب

 یوجه أسئلة بشكل رسمي حول سیاسات الحكومة وأعمالها. 
 

   Judicial Council/Commission  المجلس القضائي/المفوضیة القضائیة
هیئة مستقلة تتألف من خبراء قانونین یقومون بدور مهم في عملیة اختیار القضاة، وأحیانا في 

 تأدیبهم وعزلهم.
 

     Labor Courtsالمحاكم العمالیة
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 محاكم متخصصة في تسویة النزاعات العمالیة.
 

    Largest Remainder Methodأسلوب أكبر البواقي
األسلوب تقسیم عدد أصوات كل حزب على حصة تمثل عدد األصوات المطلوبة  یشترط هذا

للفوز بمقعد، وهذا یعطي عددا إجمالیا من المقاعد لكل حزب، عادة ما یشمل عددا صحیحا 
وكسرا أو باقیا. ویحصل كل حزب على مقاعد تساوي العدد الصحیح. ومن شأن هذا أن یبقي 

ها: آنذاك یتم ترتیب األحزاب حسب الكسر أو حسب بوجه عام على مقاعد لم یتم تخصیص
الباقي، ویحصل كل حزب صاحب الكسر أو الباقي األكبر على مقعد إضافي، وتستمر هذه 

 العملیة إلى أن یتم تخصیص جمیع المقاعد. وهذا هو مأتى التسمیة.
 

     Legality القانونیة
  رتشستاتانظر 

 
     Length of Wordsعدد الكلمات

هنا معرفة العدد الكلي لكلمات الوثیقة الدستوریة، ونتصور أنه في الوسع القیام بذلك نود 
باستخدام خاصیة "عد الكلمات" المتوفرة في برامج الحاسوب. وبالنسبة للدساتیر غیر المتاحة 

الهوامش، والمعلومات المتعلقة  یرجى أیضا عدم حسابإلكترونیا، یرجى عد الكلمات. كما 
 وفهرس المحتویات، وأي معلومات أضافها المترجمون/المحررون.بالعناوین، 

 
        Libelالتشهیر

 تشویه سمعة شخص حي. بقصد منشورات أو إقرارات باطلة أو حقودة 
 

    Local/ Municipal Governmentحكومة محلیة/بلدیة
 حكومة على مستوى المدینة، أو البلدة، أو القریة.

 
    Majority (Alternative Vote Method)دیل) أغلبیة (أسلوب الصوت الب

قیاسي، وتفضیلي. ویطلب وفقه من الناخبین و یتأسس نظام األغلبیة هذا على تصویت كامل، 
نتخب المرشح، یشترط أن یحصل على أغلبیة ترتیب كل المشرحین حسب تفضیلهم. ولكي یُ 

صل على أغلبیة مطلقة ) من الصوت التفضیلي األول. وعندما ال یح1% + 50مطلقة، أي (
من األصوات التفضیلیة األولى، تبدأ عملیة استبعاد المرشح الحاصل على أقل األصوات وفحص 

 
 

162 



وٕاعادة عد البطاقات االنتخابیة التي تحصل علیها المرشح المستبعد وتوزیعها على المرشحین 
 المتبقین. وتستمر هذه العملیة إلى أن یحصل على أغلبیة یفوز بها.

 
     Majority (by an Unspecified Method)(بأسلوب غیر محدد) أغلبیة

في نظام انتخابي یستند على األغلبیة، یوجد بالضرورة أسلوب لتحدید الفائز حین ال یحصل أي 
مرشح فرد على أغلبیة األصوات. غیر أن هذا األسلوب ال یحدد دائما في الدستور، ولذا فإن هذا 

 یر المحدد.ما نعنیه بأغلبیة األسلوب غ
 

     Majority (Two-Round Method)أغلبیة (أسلوب الجولتین)
وفق هذا النظام، تجرى جولة أولى یدلي فیها كل ناخب بصوت واحد، وعندما تحسب هذه 
األصوات، یفوز المرشح الذي یتحصل على أغلبیة األصوات. وٕاذا لم یكن هناك فائز باألغلبیة، 

ین اللذین حصال على أعلى األصوات، ویعتبر المرشح الحاصل تجرى جولة ثانیة بین المرشَّح
 على أعلى عدد من األصوات فائزا.

 
     Mandatory Votingالتصویت اإللزامي

یشمل هذا النص الصریح على إجباریة التصویت، كما یشمل عقوبات تطال الممتنعین عن 
 التصویت، مثل الحرمان من حق التصویت أو الغرامة. 

 
       Meritocraticاري َجد -حكم

 .حكم أشخاص یختارون بطریقة تنافسیة وفق كفاءتهم
 

      Military Courtsالمحاكم العسكریة
محاكم متخصصة في القضایا العسكریة، التي تتعلق نمطیا بتأدیب الجنود لقیامهم بأعمال 

 المحاكم العادیة. ّمنهاتلك التي تؤ إجرامیة. وعادة ما تؤّمن هذه المحاكم حمایة أقل للمتهمین من 
 

      Mixed Electoral Systemsالنظم االنتخابیة المختلطة
النظم التي تستخدم أسلوبین الختیار أعضاء المجلس التشریعي، وألمانیا أفضل مثال علیها، 
حیث ُینتخب حوالى نصف أعضاء المجلس التشریعي وفق نظام الدوائر االنتخابیة الفردیة، 

 عضاء وفق نظام التمثیل النسبي.وُیختار باقي األ
       Money Billsمشروعات القوانین المالیة 
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قوانین المیزانیة، أو  مشروعاتالقوانین المالیة بدال من  مشروعاتتشیر بعض الدساتیر إلى 
القوانین المالیة یتحدد  مشروعاتالتمویل، أو اإلنفاق، أو الضرائب. غیر أن المعنى الدقیق ل

مها. فعلى سبیل المثال، في الهند یشیر هذا المصطلح بشكل واضح إلى بسیاق استخدا
قوانین  مشروعاتالقوانین الضریبیة، بینما یشیر بشكل واضح في باكستان إلى  مشروعات

 المیزانیة، والتمویل، واإلنفاق، والضرائب.
  

      Non-Derogable Rightsحقوق غیر قابلة للتقیید
 منها حتى في أوقات الطوارئ الوطنیة. الحقوق التي ال یجوز الحد

 
     Nulla Poena Sine Legeنوال بوینا ساین لیج 

تعني حرفیا أنه ال عقوبة بدون قانون، وتشیر إلى المبدأ القانوني الذي یمنع فرض عقوبة على 
 شخص غیر منصوص علیها في القانون.

 
      Ombudsmanرئیس مكتب المظالم

ن للتحقیق في شكاوى المواطنین ضد األجهزة والبرامج المحلیة التي قد مسؤول أو ممثل عام ُیعی
 تنتهك حقوق األفراد.

 
        Ordinal Voteالصوت التراتبي

 تصنیف تراتبي ألصوات المرشحین أو األحزاب.
 

      Ordinary Courtsالمحاكم العادیة
ستئناف، ومحاكم المقاطعات المحاكم ذات االختصاص العام، مثل المحكمة العلیا، ومحاكم اال

في الوالیات المتحدة األمریكیة. في المقابل، تشمل المحاكم المتخصصة المحكمة الدستوریة، 
 والمحاكم العسكریة، والمحاكم اإلداریة.

 
    Organic Law القانون العضوي

ة الحكومة، وفي یرجع إلى تقالید القانون المدني (في فرنسا). وعادة ما ینظم هذا القانون أداء وبنی
 بعض األحیان ثمة إجراءات خاصة یتعین أن یمر بها.

 
    Parallel Legislationالتشریع المتوازي
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التشریع الذي یتطلب تصرفا متزامنا من غرفتي المجلس التشریعي. عندما نسأل عن التنسیق 
هذا النوع من  ستدعيیذكر اإلجراء المتبع إلقرار التشریع الذي  یطلبالمتعلق بالتشریع المتوازي، 

 التصرف.
 

       Pardonالعفو
غفران جریمة أو عقوبة مرتبطة بها. وعادة ما ُیمنح من سلطة سیادیة، مثل رئیس الحكومة أو 

 رئیس الدولة.
 

    Petitionالعریضة
 حق تقدیم عریضة یعني الحق في تقدیم شكاوى فردیة أو جماعیة إلى الحكومة.

 
       Plebisciteاالستفتاء العام

    االستفتاء انظر
 

  Plurality األكثریة
مصطلح یتعلق بنظام تصویت "أول العابرین". المرشح الذي یحصل على أعلى عدد من 

"أغلبیة بسیطة" من األصوات ویتم أو األصوات في انتخاب أو اقتراع یحصل على أكثریة  
 انتخابه.

 
  Plurality, plus distribution األكثریة إلى جانب التوزیع

إلى الفوز بأكثریة كي یتم انتخابهم أنظمة من القبیل المطبق في نیجیریا حیث یحتاج المسؤولون 
 الحصول على مستوى بعینه من التأیید في جمیع أرجاء المقاطعة.واألصوات 

 
  Preamble  الدیباجة

 مقدمة استهاللیة لقانون أو دستور.
 

 Preference Votingالتصویت التفضیلي 
یسمى أیضا باالقتراع التراتبي وهو نوع من أنظمة التصویت یدلي فیه كل ناخب بصوته عبر و 

 ترتیب المرشحین حسب تفضیله.
 

 
 

165 



 Price Stabilityاستقرار األسعار 
اقتصاد قیمة السلع والخدمات فیه ثابتة نسبیا من عام إلى آخر، طالما ظلت سائر األشیاء على 

 حالها.
 

 Promulgationاإلصدار 
 قة الرسمیة النهائیة علیه.تشریع جدید، ویحدث حین تتم الموافاإلعالن الرسمي للشعب عن 

 
 Proportional Voteالصوت النسبي 

أي تنویعة من أنظمة انتخابیة متعددة الفائزین تحاول ضمان أن ینعكس التأیید النسبي الذي 
التمثیل النسبي أیضا في في نتیجة االنتخابات. ویستخدم  بدقة تحصل علیه جماعات مختلفة

 وصف هذا األثر المقصود.
 

 Proposeیقترح 
یقدم للنظر أو الفعل. مثال ذلك، یمكن لعضو الكونجرس في الوالیات المتحدة اقتراح تعدیل على 

 الدستور.
 

 Public Recallاالستدعاء الشعبي 
 تنحیة مسؤول عام استجابة لعریضة یقدمها الشعب.

 
 Put into Force (Date)تاریخ النفاذ 

 موعد بدء سریان دستور أو قانون.
 

 Qualified Pluralityاألكثریة المشروطة 
تتبنى بعض نظم األكثریة قواعد تشترط على الفائز تحقیق نسبة بعینها من األصوات، تقل عن 

%، إلى جانب الحصول على معظم األصوات. وغالبا ما یشار إلیها باسم نظم األكثریة 50
 المشروطة.

 
 Quorumالنصاب 

ماعة أخرى الذي یلزم بلوغه كي یكون اجتماعها عدد أعضاء المجلس، أو اللجنة، أو أي ج
 رسمیا. 
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 Quotaالحصة (الكوتا) 

الحصة عدد محدد. مثال ذلك، قد ُیلِزم بلد مقسم عرقیا بأن یكون لدى كل جماعة عرقیة خمسة 
 أعضاء على األقل في المجلس التشریعي.

 
 Rechtsstaat رتشستات
Recht تعني حق أو قانون، وsstaat  تعني دولة. ولذا فإن هذا المصطلح یعني سیادة القانون

على الدولة. هذا مفهوم قاري [نسبة إلى القارة األوربیة] ذو شبه مع حكم القانون في الموروث 
 أمریكي.-األنجلو

 
  Referendum  استفتاء

 ض قانون سار، على تصویت شعبي مباشر.عرض قانون، اقترحه المجلس التشریعي، أو عر 
 

  Religious Law الدینیة )الشریعةالقانون (
 قانون ینشأ في موروث دیني، قد یكون ذا أصول إلهیة.

 
 Remuneration   المقابل المادي 

األجور وأي منافع أخرى تستحصل تعویضا عن توظیف. ولذا یشیر المقابل المادي العادل إلى 
 اجم عن تعویض. األجر العادل الن

 
 Repugnancy Clauseنص التعارض 

أن أي قانون مخالف لمعتقد دیني بعینه باطل. ویرد هذا في  إعالن صریح في الدستور یقر
 الغالب في الدساتیر اإلسالمیة.

 
 Residual Law Makerمشرع ما متبقي 

ي شخص لم تخول صراحة أل قوانین في مجاالت ذات مضمون سنة شخص أو هیئة لدیه سلط
 أو هیئة أخرى.

 
 Rule of Lawحكم القانون 

 رتشتسات.انظر 
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 Saint Laguë Methodأسلوب القدیس الج 

م بعدد األسلوب الخاص بالمتوسط األعلى (ویعرف أیضا بأسلوب وبستر أو أسلوب المقسِّ 
تقریبي)، وهو أحد سبل تخصیص المقاعد بطریقة نسبیة للمجالس التمثیلیة في نظم التصویت 
بقوائم األحزاب. أسلوب القدیس الج أسلوب مقسِّم، مثله مثل أسلوب دي هوندت، لكنه یستخدم 
مقسِّما مختلفا. بعد حصر جمیع األصوات، تحسب نتائج قسمة متتابعة لكل قائمة. معادلة ناتج 

)، حیث ع العدد الكلي لألصوات التي تحصلت علیها القائمة، م عدد 1م+2القسمة هي ع(
في كل األحزاب. القائمة التي  0تي خصصت للحزب حتى اآلن، وهو في البدایة مقاعد الال

تحصل على أعلى ناتج قسمة تفوز بالمقعد المخصص التالي، ویعاد حساب ناتج قسمتها بعد 
 حساب المقعد الجدید. وتتكرر هذه العملیة إلى أن یتم تخصیص جمیع المقاعد.

 
 Same Cohort vs. Staggeredدفعات على  االنتخاب دفعة واحدة في مقابل االنتخاب

Cohorts 
المسؤولون الذین ینتخبون دفعة واحدة یرشحون أنفسهم جمیعا في الوقت نفسه. مثال جید على 
هذا یحدث في مجلس النواب في الوالیات المتحدة، حیث یستبدل المجلس بأسره كل سنتین. أما 

نتخابات في سنوات مختلفة. مثال ذلك، ثلث المسؤولون الذین ینتخبون على دفعات فیترشحون لال
مجلس الشیوخ في الوالیات المتحدة ینتخب كل سنتین، ولذا فإن مجلس الشیوخ ال یستبدل برمته 

 إال كل ست سنوات.
 

 Seccessionانفصال 
االنســـحاب مـــن كیـــان سیاســـي مـــنظم، كمـــا حـــدث حـــین انســـحبت الوالیـــات الجنوبیـــة مـــن الوالیـــات 

 .1861المتحدة عام 
 

 Second Chamberالغرفة الثانیة 
) لم ینتخب عبر اقتراع عام 1في نظام الغرفتین، الغرفة الثانیة هي المجلس التشریعي الذي (

) أصغر 2حیث یمثل الشیوخ الوالیات)؛ أو ( ،حسب تعداد السكان (كما في الوالیات المتحدة
 السكان.المجلسین إذا كان االثنان منتخبین عبر اقتراع عام حسب تعدد 

 
 Second Election Methodأسلوب االنتخاب الثاني 

 في النظام المختلط، یشیر هذا إلى أسلوب ینتخب وفقه األعضاء األقل عددا.
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 Self Determinationتقریر المصیر 

ب أن یكون الشعب قادرا على تحدید بنیة حكومته وأشكالها متحررا وجمبدأ في القانون الدولي ی
یعني الحق الحر في  إشارة إلى تقریر مصیر أفراد، الذي رجي. غیر أنه قد تردمن أي تأثیر خا

 تطویر المرء شخصیته.
 

 Single Non-transferable Voteالصوت الفردي غیر المتحول 
في أي انتخابات دائرة انتخابیة بعینها، یدلي كل ناخب بصوته لمرشح واحد في سباق متعدد 

أعلى عدد أصوات یفوزون ددة. المرشحون الذین یحصلون على متع المترشحین لمقاعد تشریعیة
 بالمنصب.

 
 Single Transferable Voteالصوت الفردي المتحول 

نظام تصوبت تفضیلي صمم للتقلیل من األصوات المهدرة في االنتخابات متعددة المترشحین، مع 
صورته األكثر ضمان أن تعطى األصوات صراحة لمرشحین أفراد ولیس لقوائم حزبیة. في 

ت الناخبین لمرشحهم األعلى ترتیبا الذي لم یسبق سیة، یعمل هذا النظام عبر تخصیص أصواأسا
 من التنافس. بسبب انتخابه أو استبعادهتنحیته من التنافس 

 
 Social Contractالعقد االجتماعي 

لواجبات التي عقد فعلي أو افتراضي یؤّمن األساس الشرعي للسیادة ولمجتمع مدني وللحقوق وا
أو بین أفراد  ،تفق على العقد بین الشعب وصاحب سیادة مقترحتحدد دور المواطنین. ویمكن أن یُ 

 الشعب أنفسهم.
 

 Sovereigntyالسیادة 
الحق الحصري في ممارسة سلطة علیا على أقلیم جغرافي أو جماعة من الناس، كاألمة أو 

یئة سیاسیة أخرى؛ غیر أن هناك حاالت یتولى القبیلة. وتتولى السیادة بوجه عام حكومة أو ه
 السیادة فیها فرد واحد.

 
 Spending Billsقوانین اإلنفاق  مشروعات

 تشریعات لتوزیع أموال الحكومة.
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 State of Emergencyحالة الطوارئ 
إعالن حكومي قد یؤدي إلى تعلیق وظائف اعتیادیة بعینها تقوم بها الحكومة، أو قد ینبه 

بیق خطط االستعداد إلى تغییر سلوكهم العادي، أو یأمر الجهات الحكومیة بتط المواطنین
ستخدم أیضا مسوغا لتعلیق حریات مدنیة؛ وتتم مثل هذه اإلعالنات في حالة للطوارئ. وقد ی

 الكوارث الطبیعیة أو خالل فترات االضطراب أو إعالن الحرب.
 

 Subsidiary Unitsالوحدات الفرعیة 
 لتالي: الوالیات، األقالیم، المقاطعات، األقسام، إلخ.من ا اتشمل أی

 
 Suffrageاالقتراع 

 الحق المدني في التصویت، أو ممارسة هذا الحق.
 

 Supermajority موصوفةاألغلبیة ال
المصادقة على التشریع لحصوله على  حالة التشریعات المهمة، وهي ترهن غالبا ما تشترط في

 %. وعادة ما تحدد هذه النسبة في الدستور.50اوز نسبة محددة من األصوات، تتج
 

 Supplementary/Substitute Membersأعضاء المجلس التشریعي المكملون/البدالء 
of the Legislature 

نظام أعضاء المجلس التشریعي المكملین أو البدالء نظام یستخدم في بعض البلدان. وهؤالء أفراد 
 التشریعي كي یصوتوا في غیابهم. یختارهم مشرعون أفراد في المجلس

 
 Tax Billsقوانین الضرائب  مشروعات
 متعلقة بتحصیل إیرادات الضرائب من المواطنین.مقترحات 

 
 Tax Courtsمحاكم الضرائب 

 محاكم متخصصة في تسویة النزاعات الضریبیة وٕانفاذ قوانین الضرائب.
 

 Term Lengthطول الفترة 
 صب حكومي.عدد السنوات المحدد لشغل من
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 Term Limitقید المدد 
 عدد المدد المحدد لمنصب حكومي.

 
 Testateحق الوصیة 

 الحق في منح ملكیة مجانا بعد الوفاة.
 

 Transitional Provisionsاألحكام االنتقالیة 
 أحكام تستخدم لتبني الدستور الجدید أو للتحول من دستور إلى آخر.

 
 Treatiesالمعاهدات 

بموجب قانون دولي أبرمتها جهات خاضعة للقانون الدولي، أال وهي الدول  اتفاقات ملزمة
 والمنظمات الدولیة.

 
 Ultra-Vires Administrative Actionsفایرس اإلداریة -أفعال ألترا

 تجاوز وحدات إداریة في استخدامها للسلطتها.
  

 Veto   الفیتو 
بعینه الحق في أن  اشارة إلى أن لدى طرفتستخدم لإلو أصلها التیني وتعني حرفیا "أنا أمنع"، 

. ووفق هذا فإن الفیتو یمنح سلطة غیر محدودة تشریعا أو جزءا بعینه منهیوقف من جانب واحد 
 لمنع إحداث تغییرات، ولیس لتبنیها.
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