دستور جمهورية كونفدرالية اتحاد
الدول اإلسالمية آسريقيا (نموذج)
تمهيد
هذا الدستور الذي يبيّن كيان الدول اإلسالمية ووحدتها ،ويتماشى مع مفهوم األمة كما هو محدد في س ّنة سيدنا النبي عليه
الصالة والسالم والقرآن الكريم؛ يسعى إلى جمع الدول اإلسالمية الذين هم أعضاء في أسرة العالم المتساوية تحت سقف واحد
وإحياء ورفع القيم المعنوية معا ً وصنع ومشاركة القيم المادية معا ً يسعى إلى جمع الدول اإلسالمية الذين هم أعضاء في أسرة
العالم المتساوية تحت سقف واحد وإحياء ورفع القيم المعنوية معا ً وصنع ومشاركة القيم المادية معاً.
في هذا الصدد ،وبالسير مع القرآن الكريم وسنة نبيّنا عليه الصالة والسالم لن يخرج أي شخص وأي مؤسسة عن القانون الذي
تم تنظيمه ألجل الديمقراطية والحرية المبيّنة في هذا الدستور والتحرك معا ً لمواجهة أي خطر وتهديد للدول اإلسالمية من قبل
الدول األخرى والمنظمات غيرالرسمية ،والقبول بالتحرك معا ً في المجال اإلقتصادي كأساس وأخذ التدابير (اإلجراءات) لكي
تكون الدول اإلسالمية أكثر رفاها ً في المجال اإلقتصادي.
هناك سبعة وخمسون دولة إسالمية حول العالم تم قبول وجودهم نظرا ً لتعريف الكيان والسكان حيث تم تصنيف هذه الدول
كالتالي؛










إثنتا عشرة منها دول الشرق األوسط اإلسالمية (البحرين ،اإلمارات العربية المتحدة ،فلسطين ،العراق ،قطر،
الكويت ،لبنان ،سوريا ،المملكة العربية السعودية ،عمان ،األردن ،اليمن).
ثمانية منها من دول آسيا الوسطى اإلسالمية (أذربيجان ،كازخستان ،قيرغيزستان ،جمهورية قبرص الشمالية
التركية ،أوزباكستان ،طاجكيستان ،تركيا وتركمنستان).
أربعة منها من دول الشرق األدنى اإلسالمية (أفغانستان ،بنغالدش ،إيران ،باكستان)
ثالثة منها من دول شرق آسيا اإلسالمية (بروناي ،أندونيسيا ،جزر المالديف ،ماليزيا)
ستة منها من دول شمال أفريقيا اإلسالمية (الجزائر ،تشاد ،المغرب ،ليبيا ،مصر وتونس)
ستة منها من دول شرق أفريقيا (حوض البحر األحمر) اإلسالمية (جيبوتي ،أرتيريا ،جزر القمر ،موزمبيق،
الصومال والسودان)
سبعة منها من دول أمريكا الجنوبية ـ شمال غرب أفريقا اإلسالمية (غامبيا ،غينيا ،غينيا بيساو ،مالي ،موريتانيا،
السنغال ،سيراليون)
ستة منها من دول جنوب غرب أفريقيا (حوض المحيط) اإلسالمية (بنين ،بوركينا فاسو ،ساحل العاج ،الكاميرون،
النيجر ،نيجيريا)
أربعة منها من الدول اإلسالمية األوروبية (ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،كوسوفا ،مقدونيا)

سيتم إدخال هذه الدول في الوحدة اإلسالمية في حال قبولهم شروط الوحدة وإعطاء القرار بإرادتهم الحرة من خالل تجميعهم.
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الجزء األول
المبادئ العامة
.Iاسم وشكل الدولة
المادة.1اسم الدولة :تسمى باسم " اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا (آسيا ـ أفريقيا) "
ويعتبر اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا جمهورية كونفدرالية.
كما يطبق اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا نظام فصل السلطات وتدار أعمالها من خالل النظام الرئاسي.

 .IIمبادىء ومميزات الجمهورية الكونفدرالية:
المادة .2إن اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا المتكونة من توحيد فدراليات دول إسالمية اقليمية أفريقيا الشرقية (البحر األحمر)،
جنوب غرب أقريقيا (حوض المحيط) ،شمال غرب أفريقيا ،أفريقيا الشمالية ،أفريقيا الجنوبية ،جنوب غرب آسيا ،الشرق
األدنى ،آسيا الوسطى وأوروبا التي تشكلها الشعوب اإلسالمية الخاضعة لها ضمن الحدود الجغرافية ،هو اتحاد تم تشكيله من
قبل دول قبلوا اإلدارة من المركز في مجاالت األنشطة الرئيسية العدالة والدفاع والشؤون الداخلية والشؤون الخارجية.

المادة .3إلنضمام الدول اإلسالمية في إتحاد دول آسريقيا اإلسالمية يشترط غالبية برلمانية  3/2أو إجراء استفتاء وبالغالبية
المطلقة للناخبين يأخذ القرار .وتصدر القرارت المتعقلة باإلنتماء إلى برلمان اإلتحاد أو الخروج من عضويته بناءعلى صوت
األغلبية التي تشكل  4/5من مجلس نواب اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا.
وتصاغ المبادئ والمواثيق المتعلقة بالعضوية االستثنائية بموجب القانون.
المادة . 4تحدد حدود الدول الفدرالية اإلسالمية اإلقليمية بموجب القرارات المتخذة من قبل األغلبية  4/5التي تشكل برلمان
اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا شريطة أخذ حدود الدول القومية المنتمية إلى اتحاد الدول اإلسالمية والمحددة في المعاهدات
الدولية بعين االعتبار.
المادة .5تحدد الصالحيات ومهام وصالحيات مجلس ورئاسة فدرالية الدول اإلسالمية اإلقليمية ومجلس ورئاسة فدرالية الدول
القومية التابعة إلى فدرالية الدول اإلسالمية اإلقليمية العضوة في اتحاد الدول اإلسالمية من قبل برلمان اتحاد الدول اإلسالمية.
 .IIIاللغة الرسمية والعلم والعاصمة:
المادة  .6يحدد مجلس نواب اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا اللغة الرسمية ،لون وشكل العلم ومركز الحكومة إلتحاد الدول
اإلسالمية.
 .IVالغاية الرئيسية إلتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا:
المادة .7إن الغاية الرئيسية إلتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا هي الحرص على إزدهار األمة اإلسالمية والحفاظ على أمن
وديمومة وحدة العالم اإلسالمي والدول القومية ،مع سيادة العدالة والقانون على العالم وفرض السالم وإدامته وتأمين حقوق
وحريات اإلنسان ون قش اسم العالم اإلسالمي كقوة عظمى في صفحات التاريخ من جديد عن طريق هيمنة الحقوق والعقيدة
اإلسالمية.
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 .Vالسيادة
المادة .8السيادة لألحكام اإلسالمية .تستخدم من قبل الهيئات المسؤولة المبينة في الدستور.
ال يمكن إحداث أي سيادة خارج األحكام اإلسالمية.
 .VIالسلطة التشريعية:
المادة .9السلطة التشريعية تتوالها مجلس اتحاد الدول اإلسالمية الكونفدرالية آسريقيا ومجالس الدول القومية والدول اإلسالمية
اإلقليمية في الميادين المفوضة فيها بما يالئم لألحكام اإلسالمية.
كما يتكفل برلمان اتحاد الدول اإلسالمية الكونفدرالية بتحديد مهام ومؤهالت مجالس الدول اإلسالمية اإلقليمية الفدرالية
ومجالس الدول القومية الخاضعة لفدرالية الدول اإلسالمية اإلقليمية.

 .VIIالسلطة التنفيذية:
المادة .10يتولى الرؤساء المنتخبين من قبل الشعب ممارسة السلطة التنفيذية ومهامها ،وفقا ً للدستور.
تستخدم السلطة التنفيذية من قبل رئيس اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا المنتخب من قبل الشعب.
ال يحق لرؤساء فدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية والدول القومية التابعة لفدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية ممارسة
صالحيات خارج المواضيع المسنونة في دستور اتحاد الدول اإلسالمية.

 .VIIIالسلطة القضائية
المادة .11السلطة القضائية تمارسها محاكم مستقلة ومحايدة بما تتماشى مع األحكام الحقوق اإلسالمية.

 .IXالمساواة أمام القانون
المادة .12بإمكان المواطنين المعتنقين لدين اإلسالم وغير المسلمين القاطنين في الدول القومية وفدراليات الدول اإلسالمية
اإلقليمية واتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا االستفادة من الحقوق اإلسالمية.
كما يحق للمواطنين الغير مسلمين تطبيق أحكام األديان التي يعتنقونها فيما يتعلق بمواضيع الطالق والزواج والطعام والشراب
حسب مارخصت بها األحكام اإلسالمية من ممارستهم للشعائر الدينية والمعتقدات.
تلتزم الدولة بأن تعمل وفقا ً لمبدأ المساواة بين المواطنين عند ممارستها اإلدارة والتنفيذ والتشريع والقانون.
جميع األفراد متساوون أمام القانون دونما تمييز ،بغض النظر عن اللغة ،أو الدين ،أو العرق ،أواللون ،أو الجنس ،أو الرأي
السياسي ،أو المعتقد الفلسفي ،أو الديانة أو الطائفية أو أي اعتبارات مشابهة.

 .Xهيمنة الدستور وقوته الملزمة:
المادة .13أحكام الدستور المسنونة في إطار أحكام الحقوق اإلسالمية :هي قواعد قانونية أساسية تلزم األفراد والمؤسسات
والمناصب اإلدارية المحلية والمركزية واألجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية التابعة للدول القومية والفدرالية اإلقليمية
واتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا.
وال يمكن أن تتعارض القوانين مع أحكام الحقوق اإلسالمية والدستور.
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الجزء الثاني

الحقو ق والواجبات األساسية
الفصل األول
أحكام عامة
 .Iطبيعة الحقوق والحريات األساسية
المادة .14يتمتع جميع األفراد بحقوق وحريات أساسية أصيلة مرتبطة بشخصه ال يجوز انتهاكها أو التصرف فيها.
تشمل الحقوق والحريات األساسيةواجبات الفرد ومسؤولياته تجاه المجتمع واألسرة وغيره من األفراد.
تنظم الفدراليات اإلقليمية والدول القومية ،واتحاد الدول اإلسالمية أسريقيا حقوق وواجبات األفراد ،والحقوق والواجبات
االجتماعية واالقتصادية ،والحقوق والواجبات السياسية ،بموجب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقواعد القانونية
الكونية .ال تحدث أي تعديالت مخالفة لهذه القواعد.

 .IIتقييد الحقوقوالحريات األساسية
المادة .15ال يجوز تقييد الحقوق والحريات األساسية إال بقانون ،ووفقا ً لألسباب المحددة المنصوص عليها في المواد المعنية
من الدستور ،دون المساس بجوهر هذه المواد.

 .IIIحظر إساءة استخدام الحقوق والحريات األساسية
المادة.16ال تجوز ممارسة أي من الحقوق الواردة في الدستور في صورة أنشطة تهدف إلى افساد سالمة اتحاد الدول اإلسالمية
أسريقيا أو أحكام الحقوق اإلسالمية.
وال يُفسر أي من أحكام هذا الدستور على نحو يمكن الدولة أو األفراد من انتهاك الحقوق والحريات األساسية التي يقرها
الدستور ،أو القيام بنشاط يهدف إلى تقييد الحقوق والحريات األساسية على نطاق أوسع مما ينص عليه الدستور.
ويُحدِد القانون العقوبات التي تفرض على من يقوم بأي نشاط يتعارض مع هذه األحكام.

 .IVتعليق ممارسة الحقوق والحريات األساسية في الحاالت الطارئة
المادة .17في أوقات الحرب أو التعبئة أو فرض األحكام العرفية أو حالة الطوارئ ،يمكن تعليق ممارسة الحقوق والحريات
األساسية جزئيا ً أو كلياً ،كما يمكن اتخاذ تدابير تنتقص من الضمانات الواردة في الدستور ،وذلك إلى الحد الذي تتطلبه
ضرورات الوضع ،وشريطة عدم اإلخالل باإللتزامات التي يفرضها القانون.
حتى في الظروف المشار إليها في الفقرة األولى ،ال يجوز انتهاك حق الفرد في الحياة أو سالمته الجسدية والروحية ،إال في
حالة الوفاة نتيجة ألعمال موافقة قانون الحرب ،وال يجوز أن يُجبر فرد على الكشف عن ديانته أو عقيدته أوفِكره أو رأيه ،أو
أن توجه إليه اتهامات بسبب أي من ذلك ،وال يجوز أن تنشأ الجرائم والعقوبات بأثر رجعي ،وال يُعتبر أي فرد مذنبا ً ما لم
يصدر بذلك حكم من المحكمة.
 .Vوضع األجانب:
المادة .18يجوز تقييد حقوق األجانب وحرياتهم األساسية المقيمين داخل حدود اتحاد الدول اإلسالمية آسريكا مؤقتا ً أو القاطنين
فيها بموجب قانون اتحاد الدول اإلسالمية المتوافق مع القانون الدولي.
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الفصل الثاني
حقوق الفرد وواجباته

 .Iال ُحرمة الشخصية للفرد وكيانه الجسدي والروحي
المادة .19لكل فرد الحق في الحياة ،والحق في حماية وجوده الجسدي والروحي وتحسينه.
ال يجوز التعدي على السالمة الجسدية لفرد إال لضرورة طبية وفي الحاالت التي ينص عليها القانون ،وال يجوز إخضاعه
لتجارب علمية أو طبية إال بموافقته.
ال يجوز تعريض أحد للتعذيب أو سوء المعاملة ،وال يجوز إخضاع أي أحد لعقوبات أو معاملة ال تتفق مع الكرامة اإلنسانية.
ال تنطبق أحكام الفقرة األولى على القتل دفاعا ً عن النفس ،أو القتل عندما يسمح القانون بذلك كإجراء اضطراري يقتضي
استخدام السالح ،أثناء تنفيذ أوامر اإلعتقال أو الضبط ،أو أثناء منع هروب أشخاص قبض عليهم أو أدينوا وفقا ً للقانون ،أو
أثناء مكافحة أعمال الشغب أو العصيان ،أو أثناء تنفيذ أوامر الجهات المفوضة خالل فترة األحكام العرفية او حالة الطوارئ.
 .IIحظر السخرة
المادة .20ال يجوز إجبار أحد على العمل ،والسخرة محظورة.
ال تعتبر من قبيل السخرة األعمال المفروضة على فرد يقضي عقوبة بالسجن أو قيد اإلحتجاز ،ما دام شكل هذه األعمال
وشروطها منصوصا ً عليه في القانون ،وكذلك الخدمات المفروضة على المواطنين أثناء حالة الطوارئ ،واألعمال الجسدية
أو الفكرية التي تفرضها احتياجات البالد كإلتزام مدني.
.IIIخصوصية الحياة الخاصة
المادة .21الحق في المطالبة باحترام الحياة الخاصة مكفول للجميع.
ال يجوز حرمان أحد من حريته الشخصية إال في الحاالت اآلتية والشروط المنصوص عليها في القانون:
ً
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتطبيق اإلجراءات األمنية التي يقررها المحكمة ،أو القبض على شخص أو احتجازه وفقا لحكم
محكمة أو إل لتزام مفروض عليه بالقانون ،أو تنفيذ أمر يهدف لفرض اإلشراف التربوي على قاصر أو عرضه على السلطة
المختصة ،أو تنفيذ التدابير المتخذة وفق األحكام القانونية المعنية بهدف عالج شخص مختل عقليا ً أو مدمن خمر أو مدمن
مخدر ات أو متشرد ،أو حامل لمرض معد ،أو تعليم شخص من هذا القبيل أو إعادة تأهيله في مؤسسات معدة لذلك في حال
كان يُشكل خطرا ً على عموم الناس ،أو القبض على شخص أو احتجازه لدخوله البالد على نحو غير قانوني أو محاولته لذلك،
أو لصدور أمر بترحيله أو تسليمه.
ويجوز إلقاء القبض على األفراد الذين توجد أدلة قوية على ارتكابهم جريمة بموجب قرار صادر من قاضي ،لمحض منعهم
من الهروب ،أو منع العبث باألدلة أو تدميرها ،وكذلك في الظروف األخرى التي تقتضي اإلحتجاز بموجب نص من القانون.
كما ال يجوز القبض على أي شخص دون قرار من قاض إال في حالة التلبس أو في الحاالت التي يُرجح أن يؤدي فيها تأخر
اإلعتقال إلى إعاقة سير العدالة ،ويحدد القانون شروط ذلك.
ويتعين إبالغ الفرد المقبوض عليه أو المحتجز في الحال بأسباب القبض عليه أو احتجازه والتهم الموجهة ضده ،كتابيا ً في
جميع األحوال ،وشفهيا ً إذا تع ذر اإلبالغ الكتاب ،وفي حالة الجرائم الجماعية ،يتعين إبالغ الشخص بذلك قبل عرضه على
القاضي.
ويتعين عرض الشخص المقبوض عليه أو المحتجز على قاض في خالل ثمان وأربعين ساعة ،وفي خالل أربعة أيام في حالة
الجرائم الجماعية ،دون احتساب الفترة الزمنية الالزمة لنقل الشخص إلى أقرب محكمة لمكان اإلعتقال .وال يجوز استمرار
حرمان الشخص من حريته دون قرار من قاض بعد انتهاء الفترات المحددة أعاله .ويجوز تمديد تلك الفترات في حالة الطوارئ
أو في ظل األحكام العرفية أو في حالة الحرب.
ويجب إبالغ أقرباء الشخص المقبوض عليه أو المحتجز في الحال.
ويحق لألشخاص قيد اإلحتجاز أن يطلبوا محاكمتهم في خالل فترة زمنية معقولة ،أو اإلفراج عنهم خالل فترة التحقيق أو
المالحقة القضائية .ويمكن أن يكون اإلفراج مشروطا ً بوجود ضمان مناسب لحضور الشخص جلسات المحاكمة وتنفيذ حكم
المحكمة.
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ويحق لألشخاص المحرومين من حريتهم ألي سبب كان تقديم طلب للسلطة القضائية المختصة لإلسراع في اإلنتهاء من
اإلجراءات المرتبطة بموقفهم ،وبإطالق سراحهم إذا كان تقييد حريتهم غير قانوني.
وتُعوض الدولة األشخاص الذين يتعرضون لمعاملة تختلف عما نص في األحكام السابقة ،وفقا ً للمبادئ العامة لقانون
التعويضات.

 .IVالخصوصية وحماية الحياة الخاصة
أ .خصوصية الحياة الخاصة
المادة .22الحق في المطالبة باحترام الحياة الخاصة والعائلية مكفول للجميع ،وال يجوز انتهاك خصوصية أي منهما.
وال يجوز تفتيش أي شخص أو أوراقه أو متعلقاته الخاصة أو مصادرة أي منها ،إال بموجب قرار رسمي سليم صادر من قبل
قاض بداعي األمن الوطني أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحةالعامة أو األخالق العامة أو حماية حقوق اآلخرين
وحرياتهم ،أو المعدة بعدة دواع مما تقدم ،أو بموجب أمر كتابي من وكالة مفوضة من قبل القانون ،في الحاالت التي يكون
فيها التأجيل مجحفاً ،ولنفس الدواعي التي تقدم ذكرها .ويقدَم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الوالية ليوافق
عليه في غضون أربع وعشرين ساعة .ويصدر القاضي قراره في خالل ثمان وأربعين ساعة من وقت المصادرة ،أو تلغى
المصادرة تلقائياً.
وللجميع الحق في طلب حماية بياناتهم الشخصية ،بما يشمل الحق في إبالغهم بتلك البيانات وفي اإلطالع عليها وفي طلب
تصحيحها وحذفها ،وفي إبالغهم بما إذا كانت هذه البيانات تستخدم على نحو يتفق مع األغراض المقررة لها ,وال تجوز
معالجة البيانات الشخصية إلى في الحاالتالتي يسمح بها القانون ،أو بموافقة صريحة من الشخص المعني .ويحدِد القانون
المبادئ واإلجراءات الواجب مراعاتها فيما يخص حماية البيانات الشخصية.

بُ .حرمة المسكن
المادة .23ال يجوز دخول المسكن الشخصي أو تفتيشه أو مصادرة أي من محتوياته ،إال بموجب قرار سليم من قاض بداعي
األمن الوطني أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة العامة أو األخالق العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم،
أو بعدة دواع مما تقدم ،أو بموجب أمر كتاب من وكالة مفوضة من قبل القانون ،في الحاالت التي يكون فيها التأجيل مجحفاً،
ولنفس الدواعي التي تقدم ذكرها .ويقدَم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الوالية ليوافق عليه في غضون أربع
وعشرين ساعة .ويصدر القاضي قراره في خالل ثمان وأربعين ساعة من وقت المصادرة ،أو تلغى المصادرة تلقائيا ً.
ج .حرية االتصال
المادة .24الحق في حرية االتصال مكفول للجميع ،وخصوصية االتصال حق أساسي.
وال يج وز منع اإلتصال أو انتهاك خصوصيته إال بموجب قرار سليم من قاض بداعي األمن الوطني أو النظام العام أو منع
الجريمة أو حماية الصحة العامة أو األخالق العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم ،أو بعدة دواع مما تقدم ،أو بموجب
أمر كتاب من وكالة مفوضة من قبل القانون ،في الحاالت التي يكون فيها التأجيل مجحفاً ،ولنفس الدواعي التي تقدم ذكرها.
ويقدَم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الوالية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة .ويصدر القاضي
قراره في خالل ثمان وأربعين ساعة من وقت المصادرة ،أو تلغى المصادرة تلقائياً.
ويحدد القانون المؤسسات والوكاالت العامة التي تحدد اإلستثناءات التي يجوز تطبيقها عليها في القانون.

 .Vحرية اإلقامة واالنتقال
المادة .25الحق في حرية اإلقامة واالنتقال مكفول للجميع.
ويمكن للقانون تقييد الحق في اإلقامة بهدف منع الجرائم ،وتشجيع التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية ،وضمان اإلمتداد العمراني
السليم والمنظم ،حماية الممتلكات العامة.
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ويمكن للقانون أن يقيد حرية اإلنتقال ألغراض التحقيق والمالحقة القضائية في إحدى الجرائم ،ومنع الجرائم.
وال يجوز تقييد حرية المواطن في مغادرة البالد إال بقرار من قاض استنادا ً إلى تحقيق أو مالحقة قضائية في إحدى الجرائم.
وال يجوز ترحيل المواطنين ،أو حرمانهم من الحق في العودة إلى الوطن.
 .VIحرية الدين والضمير
المادة .26حرية الضمير والمعتقدات والقناعات الدينية حق للجميع.
تمارس الشعائر والطقوس والمناسك الدينية بحرية ،شريطة عدم اإلخالل بأحكام المادة .16
ال يجوز إجبار أحد على عبادة ،أو على أن يشترك في أي طقوس أو مناسك دينية ،أو على أن يُفصح عن معتقداته وقناعاته
الدينية ،أو أن يالم أو توجه إليه اتهامات بسببها.
وال يسمح ألحد باستغالل الدين أو المشاعر الدينية أو المقدسات ،أو إساءة استخدام أي من ذلك بأي طريقة كانت ،بغرض
مصلحة أو نفوذ شخصي أو سياسي ،أو بغرض إقامة النظام األساسي أو اإلجتماعي أو اإلقتصادي أو السياسي أو القانوني
للدولة على معتقدات دينيىة ،ولو جزئياً.

 .VIIحرية الفكر والرأي
المادة .27حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع.
وال يجوز إجبار أحد على الكشف عن أفكاره وآرائه ألي سبب أو غرض ،وال يجوز أن يالم أحد أو توجه إليه اتهامات بسبب
أفكاره وآرائه.
 .VIIIحرية التعبيرونشر الفكر
المادة .28الحق في التعبير عن األفكار واآلراء ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصور أو من خالل أي وسيلة أخرى حق للجميع،
فرديا ً وجماعياً .ويتضمن هذا الحق الحرية في تلقي المعلومات واألفكار وتداولها ،دون تدخل السلطات الرسمية .وال يمنع
الحكم السابق اخضاع البث من خالل اإلذاعة والتلفزيون والسينما والوسائل األخرى لنظام تراخيص.
يجوز تقييد ممارسة هذه الحريات بغرض حماية األمن الوطني أو النظام العام أو السالمة العامة أو المقومات األساسية
صنفت
للجمهورية أو حماية سالمة الدولة ،بأمتها وأراضيها ،أو منع الجريمة أو عقاب المجرمين أو حجب المعلومات التي ُ
باعتبارها من أسرار الدولة بالطريقة القانونية ،أو حماية سمعة اآلخرين أو حقوقهم أو حياتهم الخاصة والعائلية ،أو حماية
األسرار المهنية على النحو المنصوص عليه في القانون ،أو ضمان حسن سير عمل القضاء.
وال يجوز تفسير األحكام المنظمة الستخدام وسائل نشر المعلومات واألفكار بأنها قيود على حرية التعبير ونشر الفكر ،ما
دامت ال تمنع نشر المعلومات واألفكار.
وتنطبق على ممارسة حرية التعبير ونشر الفكر الشكليات والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في القانون.

 .IXحرية العلوم والفنون
بحرية.
المادة .29للجميع الحق في دراسة العلوم والفنون وتدريسها والتعبير عنها ونشرها وإجراء البحوث فيها ّ

وال تمنع أحكام هذه المواد أن يُنظم القانون دخول المطبوعات األجنبية إلى البالد وتوزيعها.
 .Xاألحكام المتعلقة بالصحافة والنشر
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أ .حرية الصحافة
المادة .30الصحافة حرة وال رقابة عليها .وال يجوز اشتراط الحصول على تصريح مسبق أو إيداع ضمان مالي إلنشاء دار
للطباعة.
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة لضمان حرية الصحافة والمعلومات.
وتنطبق أحكام المادتين  28و 29من الدستور على تقييد حرية الصحافة.
وكل من يكتب أو يطبع أي أخبار أو مقاالت تهدد األمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو سالمة الدولية ،بأمتها وأراضيها ،أو
تحرض على جريمة أو شغب أو عصيان ،أو تشير إلى أسرار الدولة ،وكذلك من يطبع أو ينشر مثل تلك األخبار والمقاالت
لألغراض المبينة أعاله ،يخضع للمسؤولية عن ذلك بموجب القانون المختص بهذه الجرائم .ويجوز منع التوزيع كإجراء
احتزازي بموجب قرار صادر من قاض ،أو بموجب قرار من السلطة المختصة التي يحددها القانون في الحاالت التي يكون
فيه التأجيل مجحفاً .وتخطر السلطة المختصة التي منعت التوزيع القاضي المختص بقرارها في غضون أربع وعشرين ساعة
على األكثر .ويعد قرار المنع باطالً إذا لم يؤيده القاضي المعني في خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر.
وال يجوز منع النشر عن األحداث ،إال بموجب قرار من قاض يصدر بغرض ضمان حسن سير عمل القضاء ،في الحدود
التي يضعها القانون.
وتجوز مصادرة المطبوعات الدورية وغير الدورية المنشورة في الدول التابعة للجمهورية الكونفدرالية بموجب قرار صادر
من قاض في حاالت التحقيق والمالحقة القضائية الجارية في الجرائم التي يحددها القانون ،وبموجب أمر من السلطة المعنية
التي يحددها القانون ،في المواقف التي يعتبر فيها التأجيل إجحافاً ،بغرض حماية سالمة الجمهورية الكونفدرالية بأمتها
وأراضيها ،أو المبادئ األساسية للجمهورية ،أو األمن الوطني أو النظام العام أو حماية األخالق العامة أو منع الجرائم .وتخطر
السلطة المعنية التي أصدرت قرار المصادرة القاضي بقرارها في غضون أربع وعشرين ساعة على األكثر .ويعد قرار
المصادرة ملغيا ً إذا لم يؤيده القاضي المعني في خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر.
وتنطبق األحكام العامة في الحاالت التي تكون فيها المصادرة والتحفظ على المطبوعات الدورية وشبه الدورية ألسباب تتعلق
بتحقيق أو مالحقة قضائية.
ويجوز وقف المطبوعات الدورية المنشورة في الجمهورية الكونفدرالية مؤقتا ً بحكم محكمة ،إذا أُدينت بنشر مواد تخالف
سالمة الدولة بأمتها وأراضيها ،أو المقومات األساسية للجمهورية الكونفدرالية أو األمن الوطني أو األخالق العامة .وتحظر
المطبوعات التي تحمل سمات المطبوعات الموقوفة وتصادر بموجب قرار صادر من قبل قاض.
ب .حق نشر المطبوعات الدورية وغير الدورية
المادة .31ال يجوز إخضاع نشر المطبوعات الدورية أو غير الجورية لتصريح مسبق أو إيداع ضمان مالي.
ويكفي لنشر مطبوعة دورية تقديم المعلومات والوثائق التي يتطلبها القانون للسلطة المختصة المحددة قانوناً .وإذا وجد أن
المعلومات والوثائق المقدمة تخالف القانون ،تتقدم السلطة المختصة بطلب للمحكمة المعنية الستصدار قرار بوقف النشر.
وينظم القانون مبادئ نشر المطبوعات الدورية وشروطه وموارده المالية والقواعد المتعلقة بمهنة الصحافة .وليس للقانون أن
يفرض أي شروط سياسية أو اقتصادية أو مالية أو فنية تعرقل النشر الحر لألخبار أو األفكار أو اآلراء.
للمطبوعات الدورية حق متساو في اإلستفادة من وسائل الدولة ومرافقها ،ووسائل الهيئات االعتبارية العامة األخرى ووكاالتها
ومرافقها.
ج .حماية مرافق الصحافة
المادة .32ال يجوز التحفظ على دار الطباعة أو ملحقاتها أو معداتها أو مصادرتها أو منعها من العمل ،إذا كانت قد انشئت
كمؤسسة صحفية بموجب القانون ،بدعوى أنها قد استخدمت في ارتكاب جريمة.
دـ .الحق في استخدام اإلعالم ،باستثناء الصحافة المملوكة للهيئات االعتبارية العامة
المادة .33يحق لألفراد واألحزاب السياسية استخدام وسائل اإلعالم واإلتصال باستثناء الصحافة المملوكة للهيئات االعتبارية
العامة ،وينظم القانون شروط ذلك اإلستخدام واجراءاته.
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ليس للقانون أن يفرض قيودا ً تمنع تلقي الجمهور للمعلومات أو الوصول لألفكار واآلراء من خالل اإلعالم ،أو تمنع تكوين
الرأي العام بحرية ،ألي غرض عدا األمن الوطني والنظام العام وحماية األخالق العامة والصحة العامة.
هـ .الحق في التصحيح والرد
المادة .34ال يُمنح الحق في التصحيح والرد إال في حالة المساس بالسمعة الشخصية أو الشرف ،أو في حالة نشر ادعاءات ال
أساس لها ،وينظم القانون ذلك الحق.
وإذا لم يُنشر التصحيح أو الرد ،يقرر القاضي في خالل سبعة أيام من تلقي الطلب السالف الذكر من قبل الشخص المعني ،ما
إذا كان نشره واجبا ً أم ال.
 .XIحقوق التجمع وحرياته
أ .حرية تكوين الجمعيات
المادة .35للجميع الحق في تكوين الجمعيات دون إذن مسبق ،وكذلك الحق في اإلنتماء إلى أي جمعية أو اإلنسحاب منها.
وال يجوز إجبار احد على أن ينضم إلى جمعيةة ما أو أن يظل عضوا ً فيها.
وال يجوز تقييد حرية تكوين الجمعيات ،إال بالقانون ولدواعي األمن الوطني والنظام العام ومنع ارتكاب جريمة والحفاظ على
الصحة العامة واألخالق العامة ،ولحماية حريات اآلخرين.
ويضع القانون الشكليات والشروط واإلجراءات المنظمة لممارسة حرية تكوين الجمعيات.
ويجوز حل الجمعيات أو وقف نشاطها بموجب قرار صادر من قاض في الحاالت المنصوص عليها في القانون .إال أنه في
الحاالت التي يكون وقف النشاط متعلقا ً باألمن الوطني أو النظام العام أو منع ارتكاب جريمة أو القبض على مجرم ،وباعتبار
أن تأخير اإلجراء ضار بأي مما سبق ،فللقانون أن يفوض سلطة مختصة في وقف نشاط الجمعية .ويقدم قرار تلك السلطة إلى
القاضي صاحب الوالية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة .ويعلن القاضي قراره في غضون ثماني وأربعين
ساعة ،وإال يُلغى هذا اإلداري تلقائياً.
وال تمنع أحكام الفقرة األولى فرض قيود على حقوق أفراد القوات المسلحة ومسؤولي قوات ألمن والموظفين العموميين بالقدر
الذي تقتضيه واجباتهم.
وتنطبق أحكام هذه المادة كذلك على األوقاف.
ب .الحق في تنظيم االجتماعات ومسيرات التظاهر
المادة .36للجميع الحق في تنظيم اجتماعات ومسيرات تظاهر غير مسلحة وسلمية دون إذن مسبق.
وال يجوز تقييد الحق في تنظيم االجتماعات ومسيرات التظاهر ،إال بموجب قانون ولدواعي األمن الوطني أو النظام العام أو
منع الجرائم أو حماية الصحة العامة أو األخالق العامة ،أو حقوق اآلخرين وحرياتهم.
ويضع القانون الشكليات والشروط واإلجراءات المنظمة لممارسة الحق في تنظيم االجتماعات ومسيرات التظاهر.
 .XIIحقوق الملكية
المادة .37للجميع الحق في تملك الممتلكات وتوارثها.
وال يجوز تقييد هذا الحق إال بموجب قانون وألغراض الصالح العام.
وال تجوز ممارسة الحق في الملكية بما يتعارض مع الصالح العام.
 .XIIIاألحكام المتعلقة بحماية الحقوق
أ .حرية المطالبة بالحقوق
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المادة .38للجميع الحق في التقاضي كمدع أو مدعى عليه ،وكذلك الحق في محاكمة عادلة أمام المحاكم ،باألساليب
واإلجراءات القانونية.
وال يجوز لمحكمة أن ترفض النظر في قضية ضمن اختصاصها.
ب .ضمان القاضي القانوني
المادة .39ال تجوز محاكمة شخص أمام أي هيئة قضائية عدا المحكمة المختصة بموجب القانون.
وال يجوز إنشاء هيئات قضائية استثنائية لها والية من شأنها أن تخرج شخصا ً من والية محكمته المحددة بالقانون.
ج .المبادئ المتعلقة بالجرائم والعقوبات
المادة .40ال يجوزمعاقبة أحد على أي فعل ال يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الساري في وقت وقوع العمل ،وال يجوز
فرض عقوبة أقسى من العقوبة في وقت وقوع الجريمة.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على تقادم الجرائم والعقوبات وعلى النتائج المترتبة على اإلدانة.
وال تُقرر العقوبات أو التدابير األمنية البديلة لها إال بموجب قانون.
ويعتبر المتهم بريئا ً حتى تثبت إدانته في المحكمة.
وال يجوز إجبار أحد على إدانة نفسه أو إدانة أقربائه أو أن يُقدم أدلة تثبت تلك اإلدانات.
وال تُقبل األدلة التي يجري الحصول عليها بطرق غير قانونية.
والمسؤولية الجنائية شخصية.
وال يجوز حرمان أحد من حريته لمحض عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.
وال يجوز فرض عقوبة اإلعدام أو المصادرة العامة كعقوبة.
وال يجوز ألي سلطة إدارية أن تفرض أي عقوبة تنطوي على تقييد الحريات الشخصية .كما يجوز للقانون أن ينص على
استثناءات من ذلك في شأن التنظيم الداخلي للقوات المسلحة.
وال يجوز تسليم أي مواطن إلى دولة أجنبية بسبب ارتكاب جريمة ،إال بموجب التزامات ناشئة عن كون الجمهورية
الكونفدرالية طرفا ً في المحكمة الجنائية الدولية.
 .XIVالحق في إثبات اإلدعاءات
المادة .41في دعاوي القذف والتشهير التي تنطوي على ادعاءات ضد أشخاص في سلك الخدمة العامة فيما يتعلق بأدائهم
لمهامهم ووظائفهم ،يكون للمدعى عليه الحق في إثبات اإلدعاءات محل الدعوى .وال يجوز قبول التماس لتقديم دليل على
صحة اإلدعاءات في أي حالة أخرى ،إال إذا كانت معرفة ما إذا كان اإلدعاء صحيحا ً من عدمه تخدم الصالح العام ،أو بموافقة
المدعي.

 .XVحماية الحقوق والحريات األساسية
المادة .42لكل من اُنتكهت حقوقه وحرياته الدستورية الحق في أن يطلب الوصول إلى السلطات المختصة في الحال.
وتكون الدولة ملزمة في تعامالتها باإلشارة إلى سبل اإلنتصاف القانونية والسلطات التي يمكن لألشخاص المعنيين الطعن
لديها ،وحدود الفترات الزمنية المسموح فيها بذلك.
وتُعوض الدولة أي شخص يتعرض للضرر بسبب معاملته على نحو غير قانوني من قبل شاغلي المناصب العامة .وتحتفظ
الدولة بالحق في الرجوع إلى المسؤول المختص.
الفصل الثالث
الحقوق والواجبات االقتصادية واالجتماعية
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 .Iحماية األسرة وحقوق األطفال
المادة  .43األسرة أساس المجتمع اإلسالمي .وتقوم على المساواة بين الزوجين.
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة وتؤسس التنظيم الالزم لضمان سالم العائلة ورفاهها ،خاصة فيما يتعلق باألم واألطفال .ولضمان
توجيه تنظيم األسرة وممارسته.
ولكل طفل الحق في الحماية والرعاية والحق في أن تكون عالقة شخصية ومباشرة بأمه وأبيه ،ما لم يكن ذلك في غير صالحة.
وتتخذ الدولة تدابير لحماية األطفال من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة.
.IIحق التعليم وواجبه
المادة  .44ال يجوز حرمان أحد من الحق في التعليم
يحدد وينظم نطاق الحق في التعليم وفق قانون صادر من مجلس الدولة الوطنية.
ويكون التعليم على أساس المبادئ العقلية والنقلية حسب متطلبات العصر ،تحت إشراف الدولة ومراقبتها .وال يجوز إنشاء
مؤسسات تعليمية تخالف هذه األحكام.
وال تعفي حرية التعليم األفراد من واجب الوالء للدستور.
والتعليم اإلبتدائي إلزامي لجميع المواطنين من الجنسين ،ومجاني في مدراس الدولة.
ويضع القانون المبادئ المنظمة لعمل المدارس اإلبتدائية والثانوية الخاصة ،بما يتوافق مع المعايير المقررة لمدارس الدولة.
وتقدم الدولة المنح الدراسية ووسائل المساعدة األخرى لتمكين الطالب المتميزين الذين تعوزهم اإلمكانات المادية من مواصلة
تعليمهم .وتتخذ الدولة التدابير الالزمة إلعادة تأهيل من هم في حاجة إلى تدريب خاص بهدف جعلهم مفيدين للمجتمع.
وباستثناء التدريب والتعليم والبحث والدراسة ،ال يُسمح بأي أنشطة أخرى في المؤسسات التعليمية ،وال يُسمح بإعاقة تلك
األنشطة بأي طريقة كانت.
وفي هذا الصدد يتلقى مواطني الجماهير الكونفدرالية تعليمهم باللغة األم في المؤسسات التعليمية التربوية .ويدرساللغة العربية
كلغة ثانية .ينظم القانون األسس المتبعةفي المدراس التي تقديم خدمات التعليم والتربية باللغات األجنبية األخرى إلى جانب
اللغة األجنبية األساسية المنصوصة في المنهج الدراسي.
دون اإلخالل بأحكام المعاهدات الدولي.
 .IIIالمصلحة العامة
أ ـ استغالل السواحل
المادة  .45تخضع السواحل لسيادة الدولة وتصرفها.
وتكون للصالح العام األولوية عند استغالل سواحل البحر وشواطئ البحيرات وضفاف األنهار ،والشريط الساحلي المحاذي
للبحر والبحيرات.
ويُنظم القانون عرض السواحل والشرائط الساحلية وفقا ً لغرض االستغالل ،وينظم كذلك شروط مثل ذلك االستغالل من قبل
األفراد.
ب .تملك األرض
المادة  .46تتخذ الدولة التدابير الالزمة لمواصلة وتطوير زراعة األرض بكفاءة ،ومنع فقدانها بسبب التعرية ،وتوفير
األراضي للمزراعين الذين ال تكفيهم أرضهم أو ليس لديهم أرض .ولهذا الغرض ،يحوز القانون على صالحية تحديد المساحة
المناسبة لوحدات األرض ،وفقا ً للمنطقة الزراعية ونوع الزراعة .وال يجوز أن يتسبب منح األرض للمزراعين الذين ال تكفيهم
أرضهم أو ليس لديهم أرض إلى تقهقر اإلنتاج ،أو إلى استنزاف الغابات أو الموارد السطحية أو الجوفية األخرى.
وال يمكن تقسيم األراضي الموزعة بهذه الغاية أو نقل ملكيتها لآلخرين إال من خالل الميراث ،وال يمكن استزراعها إال من
قبل المزارعين الذين ُوزعت عليهم وعلى ورثتهم .من جهة أخر ينص القانون على المبادئ التي تنظم استرداد الدولة لتلك
األراضي في حال اإلخالل بأي من تلك الشروط على النحو المنصوص عليه في القانون.
ج .حماية الزراعة والثروة الحيوانية واألفراد العاملين في هذه المجاالت
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المادة  .47تسهل الدولة الطريق للمزارعين ومربي الماشية للحصول على اآلالت والمعدات وغيرها من اللوازم بهدف منع
إساءة استغالل الزراعية والمروج وتدميرها ،وزيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني ،وفقا ً لمبادئ التخطيط الزراعي.
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة الستغالل المحاصيل والمنتجات الحيوانية على الوجه األمثل ،وتمكين المنتجين من الحصول
على القيمة الحقيقية لمنتجاتهم.
د .التعميم
المادة  .48يحق للدولة والشركات العامة نزع ملكية الممتلكات العقارية الخاصة كليا أو جزئياً ،أو فرض حق اإلرتفاق اإلداري
صالح العام بموجب المبادئ واإلجراءات المنصوص عليها في القانون ،شريطة أن يتم دفع التعويض
عليها إذا اقتضى ذلك لل ّ
المناسب مسبقاً.
ويُدفع التعويض عن نزع الملكية ،وأي مبلغ إضافي يصدر في شأنه حكما ً نهائياً ،نقدا ً ومقدماً ،باإلضافة إلى تنظيم القانون
لإلجراءات المطبقة في التعويض عن نزع الملكية في سياق اإلصالح الزراعي ،أو إنجاز مشاريع كبرى للطاقة أو الري ،أو
خطط اإلسكان أو إعادة التوطين أو التشجير ،أو حماية السواحل أو بناء المنشآت السياحية .وفي الحاالت التي قد يسمح القانون
فيها بالدفع على شكل أقساط ،بحيث ال تتجاوز فترة السداد خمسة اعوام ،ويسدد المبلغ في شكل أقساط متساوية.
وفي جميع األحوال ،يسدد التعويض عن نزع ملكية األرض من صغار المزارعين الذين يزرعون أراضيهم مقدماً.
هـ .التأميم والخصخصة
المادة  .49يجوز تأميم المنشآت التجارية الخاصة التي تقدم خدمات ذات طابع عام ،إذا كان الصالح العام يقتضي ذلك.
ويُطبق التأميم بناء على القيمة الحقيقية ،وينص القانون على أساليب حساب القيمة الحقيقية واجراءاته.
كما يصوغ القانون المبادئ والقواعد المتعلقة بخصخصة المنشآت التجارية واألصول التي تمتلكها الدولة أو منشآتها
اإلقتصادية أو الهيئات اإلعتبارية العامة األخرى.
ويحدد القانون االستثمارات والخدمات التي تقوم بها الدولة أو منشآتها اإلقتصادية أو الهيئات العامة األخرى ،والتي يجوز
تنفيذها من قبل األشخاص الطبيعيين او الهيئات اإلعتبارية أو اسنادها إليهم ،من خالل عقود يحكمه القانون الخاص.
 .IVحرية العمل و إبرام العقود
المادة  .50لكل شخص حرية العمل وإبرام العقود في المجال الذي يختاره ،وتأسيس المنشآت الخاصة مكفول بحرية.
تتخذ الدولة اجراءات ضمان عمل المنشآت التجارية الخاصة ،وفقا ً لمقتضيات االقتصاد الوطني واألهداف اإلجتماعية ،وفي
إطار شروط األمن واالستقرار.
 .Vاألحكام المتعلقة بالعمل
أ .حق العمل وواجبه
المادة  .51للجميع الحق في العمل وعلى الجميع واجب العمل.
وتتخذ الدولة اإلجراءات الالزمة لرفع مستوى معيشة العمال ،وحماية العمال والعاطلين بهدف تحسين ظروف العمل العامة
وتشجيع العمل ،إلى جانب إيجاد الظروف االقتصادية المناسبة لمنع البطالة وضمان السالم العمالي.
ب .ظروف العمل والحق في الراحة وأوقات الفراغ
المادة  .52ال يجوز أن يُلزم أحد على القيام بعمل ال يتناسب مع سنه أو جنسه أو قدرته.
ويتمتع القُصر والنساء والمعاقون جسديا ً أو عقليا ً بحماية خاصة فيما يتعلق بظروف العمل.
والحق في الراحة وأوقات الفراغ مكفول لجميع العمال.
وينظم القانون الحقوق والشروط المتعلقة بعطلة نهاية األسبوع وسائر العطالت مدفوعة األجر ،وكذلك اإلجازة السنوية
مدفوعة األجر.
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ج .الحق في تنظيم النقابات
المادة  .53للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين نقابات واتحادات نقابية ،دون الحصول على إذن مسبق ،ولهم أيضا ً الحق
في االنضمام لعضوية نقابة أو االنسحاب منها بحرية ،بغرض حماية وتعزيز حقوقهم االقتصادية واالجتماعية ومصالحهم في
سياق عالقات العمل .وال يجوز إجبار أي أحد على االنضمام إلى أي نقابة أو اإلنسحاب منها.
وال يقيد الحق في تكوين النقابات إال بقانون ،ولدواعي األمن الوطني والنظام العام ومنع ارتكاب الجرائم وحماية الصحة
العامة واألخالق العامة وحقوق اآلخرين وحرياتهم.
ويصوغ القانون الشكليات والشروط واإلجراءات التي يُعمل بها في ممارسة حرية تكوين النقابات.
ويحدد القانون نطاق حقوق موظفي سلك الخدمة العامة الذين ال يتمتعون بوضعية العمال واالستثناءات من تلك الحقوق والقيود
المفروضة عليها ،بما يتماشى مع طبيعة وظائفهم.
وال يجوزأن تتعارض لوائح النقابات واالتحادات النقابية وأساليب إدارتها وسير العمل بها مع المقومات األساسية للجمهورية
أو مع مبادئ الديمقراطية.
 .VIاتفاقات العمل الجماعية والحق في اإلضراب وفي وقف العمل
أ .الحقوق المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية واالتفاقات الجماعية
المادة  .54للعمال وأصحاب العمل الحق في ابرام اتفاقات عمل جماعية ،بغرض التنظيم المتبادل ألوضاعهم االقتصادية
واالجتماعية وظروف العمل.
وينظم القانون اإلجراءات المتبعة في ابرام اتفاقات العمل الجماعية.
للعاملين بسلك الخدمة العامة وسائر الموظفين العمومين الحق في ابرام اتفاقات جماعية.
ويجوز أن يلجأ األطراف إلى مجلس التحكيم المعني بالعاملين بسلك الخدمة العامة إذا ما نشأ خالف أثناء عملية التفاوص
للوصول التفاق جماعي .وتكون قرارات مجلس التحكيم المعني بالعاملين بسلك الخدمة العامة نهائية ،ولها قوة االتفاق
الجماعي.
وينص القانون على نطاق الحق في ابرام االتفاقات الجماعية واالستثناءات منه ،وعلى األشخاص المستفيدين منه ،وشكل
االتفاق الجماعي واجراءاته ودخوله حيز النفاذ ،وتوسيع نطاق األحكام المتعلقة باإلتفاق الجماعي ليشمل المتقاعدين ،كما
ينص على تنظيم مجلس التحكيم المعني بالعاملين بسلك الخدمة العامة واجراءات سير العمل فيه ومبادئه ،وغير ذلك من
المسائل.
ب .الحق في اإلضراب ووقف العمل
المادة  .55للعمال الحق في اإل ضراب أثناء عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق جماعي في حال نشوب أي نزاع .ويصوغ
القانون اإلجراءات والشروط التي تنظم ممارسة هذا الحق وتنظم لجوء صاحب العمل لوقف العمل ،ونطاق كل منهما
واالستثناءات التي يخضعان لها.
وال تجوز ممارسة أي من حق اإلضراب ووقف العمل بطريقة تتعارض مع قواعد حسن النية ،أو على نحو يضر بالمجتمع
أو الثروة الوطنية.
وينظم القانون الظروف وأماكن العمل التي يمكن أن يُحظر أو يؤجل فيها اإلضراب ووقف العمل.
وفي الحاالت التي يُحظر أو يؤجل فيها اإلضراب أو وقف العمل ،يفصل مجلس التحكيم األعلى في النزاع بعد انقضاء فترة
التأجيل .ولألطراف المتنازعة أن تلجأ إلى مجلس التحكيم األعلى باإلتفاق فيما بينها في أي مرحلة من مراحل النزاع .وتكون
قرارات المجلس نهائية وحائزة على قوة العمل الجماعي.
كما يبين القانون تنظيم مجلس التحكيم األعلى ومهامه.
وال يجوز للمضربين منع من يرفض المشاركة في اإلضراب من ممارسة عملهم في محله.
 .VIIاألجر العادل
المادة  .56يُدفع األجر لقاء العمل.
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة لضمان حصول العمال على أجور عادلة تتناسب مع العمل الذي يؤدونه ،وأنهم يتمتعون بمزايا
اجتماعية أخرى.
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وتؤخذ ظروف معيشة العمال والوضع االقتصادي للبالد في االعتبار عند تحديد الحد األدنى لألجور.
 .VIIIالصحة والبيئة واإلسكان
أ.

الخدمات الصحية وحماية البيئة

المادة  .57للجميع الحق في العيش في بيئة صحية ومتوازنة.
ويقع واجب تحسين البيئة الطبيعية وحماية الصحة البيئية ومنع التلوث البيئي على عاتق الدولة والمواطنين.
وتنظيم الدولة التخطيط المركزي للخدمات الصحية وسير عمل تلك الخدمات لضمان تمتع الجميع بحياة صحية جسديا ً وعقلياً،
وتكفل التعاون من خالل الحفاظ على الموارد البشرية والمادية وزيادة انتاجيتها.
وتؤدي الدولة هذه المهمة من خالل استخدام مؤسسات الرعاية الصحية والمساعدة االجتماعية االشراف عليها ،في كل من
القطاعين العام والخاص.
ويجوز للقانون أن ينشئ نظام تأمين صحي عام ،بهدف تأسيس نظام واسع النطاق لتقديم الخدمات الصحية.
ب .الحق في المسكن
المادة  .58تتخذ الدولة التدابير الالزمة لتلبية الحاجة للمسكن ،في إطار خطة تأخذ في االعتبار سمات المدى والظروف
البيئية .وتدعم الدولة كذلك مشاريع اإلسكان اإلجتماعي.
 .IXالشباب والرياضة
أ .حماية الشباب
المادة  .59تتخذ الدولة التدابيرالالزمةلضمانتعليم وتنميةالشباب الذي يُعهد إليهم الحفاظ على مستقبل البالد على عاتقهم تجاه
الغزو الفكري الذي يستهدف القضاء على وحدة األمة والبالد التي ال تقبل التجزئة في ضوء العلوم العقلية والنقلية.
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة لحماية الشباب من إدمان الخمر والمخدرات ،ومن اإلنغماس في الجريمة والقمار والرذائل
المشابهة ومن الجهل.
ب .تنمية الرياضة والتحكيم
المادة  .60تتخذ الدولة تدابير لتنمية الصحة البدنية والعقلية لمواطني الجمهورية الكونفدرالية من جميع األعمار ولتشجيع
الرياضة بين عموم الناس.
وتحمي الدولة الرياضيين المتفوقين.
وال يجوز الطعن في قرارات االتحادات الرياضية المتعلقة باإلدارة واإلنضباط فيما يخص األنشطة الرياضية إال عبر التحكيم
اإللزامي .وتكون قرارات مجلس التحكيم نهائية وال يجوز استئنافها أمام أي سلطة قضائية.
 .Xحقوق الضمان اإلجتماعي
أ .حقوق الضمان اإلجتماعي
المادة  .61للجميع الحق في الضمان اإلجتماعي.
تتخذ الدولة التدابير الالزمة لتوفير الضمان اإلجتماعي وتنظيم توفيره.
ب .األشخاص ذوي الحاجة الخاصة للحماية من ناحية الضمان اإلجتماعي.
المادة  .62تحمي الدولة أرامل شهداء الحرب والمهمات وأبناؤهم من جهة ،وتحمي مصابي الحرب وقدامى المحاربين
وتضمن لهم حياة كريمة من جهة أخرى.
وتتخذ الدولة تدابير لحماية المعاقين وضمان اندماجهم في الحياة المجتمعية.
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وتحمي الدولة المتقدمين في السن ،وينظم القانون الشؤون المتعلقة بمساعدة متقدمي السن وسائر ما يتمتعون به من حقوق
ومزايا.
وتتخذ الدولة مختلف التدابير لتسكين األطفال المحتاجين إلى حماية.
وتنشئ الدولة المنظمات أو المرافق الالزمة لتحقيق هذه األهداف ،أو تتخذ الترتيبات الالزمة لذلك.

ج .مواطنوا الجمهورية الكونفدرالية العاملون بالخارج
المادة  .63تتخذ الدولة التدابير الالزمة للحفاظ على وحدة أسر المواطنين التابعين للجماهير الكونفدرالية والعاملين في الدول
األجنبية وتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لألطفال ،إلى جانب تأمين المسوغات الثقافية والضمان اإلجتماعي لهم مع حماية
صلتهم المتداولة بين الوطن األم ،ومساعدتهم على العودة إلى الوطن.

 .XIحماية األصول التاريخية والثقافية والطبيعية
المادة  .64تكفل الدولة حماية األصول والثروات التاريخية القومية واإلسالمية والثقافية والطبيعية ،وتتخذ من التدابير ما يدعم
ذلك ويعززه.
وينظم القانون فرض أي قيود على األصول والثروات السالفة الذكر المملوكة ملكية خاصة ،والتعويضات واإلعفاءات التي
تمنح ألصحابها بسبب تلك القيود.
 .XIIحماية الفنون والفنانين
المادة  .65تكفل الدولة حماية األنشطة الفنية والفنانين ،وتتخذ التدابير الالزمة لحماية األعمال الفنية والفنانين وتشجيعهم
ودعمهم ،وتحفيز انتشار تقدير الفنون.

.XIIIحدود الواجبات االقتصادية واالجتماعية للدولة
المادة  .66تؤدي الدولة واجباتها في المجاالت االجتماعية واالقتصادية على النحو المنصوص عليه في الدستور ،في حدود
مواردها المالية ،مع إيالء االعتبار لألولويات المناسبة لتحقيق األهداف التي ترمي إليها تلك الواجبات.

الباب الرابع
الحقوق والواجبات السياسية
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 .Iمواطنة الجمهورية الفدرالية
المادة  .67يعتبر كل فرد حائز على جنسية الدول الوطنية مواطنا ً للجمهورية الكونفدرالية في نفس الوقت.
كما يعتبر الطفل المنتسب إلى أب يتمتع بجنسية الجمهورية الكونفدرالية أو أم تابعة للجمهورية الكونفدرالية مواطنا ً للجمهورية
الكونفدرالية.
تمنح الجنسية من خالل الشروط التي يحددها القانون ،وال يجوز سحبها إال في األوضاع الذي يحدده القانون.
وال يجوز حرمان أي مواطن تابع إلى الجمهورية الكونفدرالية من الجنسية إال في حالة ارتكابه عمالً يتعارض مع الوالء
للوطن.
وال يجوز منع أحد من استئناف القرارات والدعاوي المتعلقة بالحرمان من الجنسية أمام المحاكم.
 .IIالحق في التصويت وفي الترشيح والمشاركة السياسة
المادة  .68للمواطنين الحق في التصويت والترشيح والمشاركة السياسية ،سواء بصفة مستقلة أو من خالل حزب سياسي،
والمشاركة في االستفتاء ،وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
ً
تجرى االنتخابات واالستفتاءات في ظل توجيه القضاء وتحت اشرافه ،وفقا لمبادئ االقتراع الحر والمتساوي والسري
والمباشر والعام ،ووفقا ً لمبدأ الفرز العلني لألصوات .ويستثنى من ذلك وضع القانون تدابير قابلة للتطبيق لتمكين مواطني
الجمهورية الكونفدرالية بالخارج من ممارسة الحق في التصويت.
ولجميع مواطني الجمهورية الكونفدرالية ممن تخطوا سن الثامنة عشرة الحق في التصويت في اإلنتخابات ،والمشاركة في
االستفتاءات.
وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.
واليحق التصويت للجنود والعرفاء رهن الخدمة ،وال لطالب الكليات العسكرية ،وال للمدانين داخل المؤسسات العقابية،
باستثناء من أدينوا بجرائم إهمال بسيطة .ويحدد المجلس األعلى لالنتخابات التدابير التي يتيعن اتخاذها لضمان سالمة
التصويت وفرز األصوات في المؤسسات العقابية والسجون ،ويجري التصويت بها تحت التوجيه واإلشراف المباشر لقاض
منتدب لذلك الغرض.
وتوضع القوانين االنتخابية بحيث توفق بين مبدأي التمثيل العادل واستقرار الحكومة.
وال تنطبق تعديالت القوانين االنتخابية على االنتخابات التي تجري في غضون سنة واحدة من دخول تلك التعديالت حيز
التنفيذ.
 .IIIاألحكام المتعلقة باألحزاب السياسية
أ .تكوين األحزاب وعضويتها واإلنسحاب منها
المادة  .69للمواطنين الحق في تكوين األحزاب السياسية واالنضمام إليها واإلنسحاب منها بالطرق القانونية .وال يجوز
االنضمام لعضوية حزب لمن لم يبلغ سن الثامنة عشرة.
واألحزاب السياسية ركن ال غنى عنه إلقامة حياة سياسية ديمقراطية.
وتنشأ األحزاب السياسة دون إذن مسبق .وتمارس أنشطتها وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في الدستور والقوانين.
ويجب أال تتعارض األنظمة الداخلية لألحزاب السياسية وبرامجها وأنشطتها مع األحكام اإلسالمية ،واستقالل الدولة أو
سالمتها بأمتها وأراضيها أو حقوق اإلنسان أو المساواة ومبادئ الدول اإلسالمية.
وال تجوزعضوية األحزاب السياسية للقضاة والمدعين العامين ورئيس مجلس الشورى الديني وأعضاؤه ،وأعضاء الهيئات
القضائية العليا بما في ذلك ديوان المحاسبات وموظفوا المؤسسات والمنظمات العامة ،وغيرهم من العاملين بسلك الخدمة
العامة ممن ال يعتبرون عُماال بمقتضى الخدمات التي يؤدونها ،وأفراد القوات المسلحة وطالب المراحل السابقة على التعليم
العالي.
وينظم القانون عضوية أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي في األحزاب السياسية .وال يجوز لذلك القانون أن
يسمح لهؤالء األعضاء باإلضطالع بمسؤوليات خارج الهيئات المركزية لألحزاب السياسية ،كما يضع القواعد التي على
أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي اتباعها في عضويتهم لألحزاب السياسية في مؤسسات التعليم العالي.
وينظم القانون المبادئ المحاكمة لعضوية طالب التعليم العالي في األحزاب السياسية.
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وتوفر الدولة لألحزاب الساسية اإلمكانات المالية المناسبة على نحو منصف فيما بينها .ويصوغ القانون المبادئ المنظمة
للمعونات المقدمة لألحزاب السياسية ،وكذلك تلك المنظمة لتحصيل اشتراكات العضوية والتبرعات.

ب .المبادئ التي على األحزاب السياسية إتباعها
المادة  .70يجب أن تتفق أنشطة األحزاب السياسية ولوائحها الداخلية وسير العمل بها مع مبادئ ديمقراطية .وينظم القانون
تطبيق تلك المبادئ.
وال يجوز لألحزاب السياسية االشتغال باألنشطة التجارية.
وينبغي أن تتسق إيرادات األحزاب السياسية ونفقاتها مع أهدافها ،وينظم القانون تطبيق هذه القاعدة ويفوض القانون المحكمة
الدستورية في المراجعة المحاسبية لممتلكات األحزاب السياسية وإيراداتها ونفقاتها .ويعاون ديوان المحاسبات المحكمة
الدستورية في مهام المراجعة المحاسبية .وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية استنادا ً إلى المراجعة المحاسبية
نهائية.
وتفصل المحكمة الدستورية نهائيا ً في حل األحزاب السياسية بنا ًء على دعوى يرفعها مكتب المدعي العام الرئيس في محكمة
اإلستئناف العليا.
ويصدر قرار بالحل النهائي لحزب سياسي في حال ثبوت مخالفة النظام الداخلي للحزب وبرنامجه ألحكام الفقرة الرابعة من
المادة .69
وال يصدر القرار بحل حزب سياسي نهائيا ً بسبب أنشطة مخالفة ألحكام الفقرة الرابعة من المادة  ،69إال بعد تيقّن المحكمة
الدستورية من أن الحزب المعني أصبح مركزاً لممارسة تلك األنشطة.
وال يُعتبر الحزب السياسي مركزا ً لتلك األنشطة إال إذا كانت تُمارس بكثافة من قبل أعضاء الحزب ،أو إذا كانت الهيئة العليا
للحزب أو رئاسته العامة أو هيئات صنع القرار بالحزب وهيئاته اإلدارية أو المجلس اإلداريأو الجمعيات العمومية للحزب
ببرلمان للجمهورية الكونفدرالية ،مشتركين في هذه األنشطة على نحو مباشر أو غير مباشر ،أو إذا قام بها أي من هيئات
األحزاب المتقدم ذكرها عن عمد.
وال تجوز إعادة تأسيس حزب جرى حله نهائيا ً باسم آخر.
ويُحظر على أعضاء ومؤسسي أي حزب سياسي أدت أفعاله أو تصريحاته إلى حله نهائيا ً أن يكونوا مؤسسين أو أعضاء أو
أن يشغلوا مناصب قيادية أو إشرافية بأي حزب سياسي آخر ،لفترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية
النهائي المسبب بحب الحزب نهائيا ً في الجريدة الرسمية.
وتحل نهائيا ً األحزاب السياسية التي تقبل معونات من دول أجنبية أو مؤسسات دولية أو أشخاص أو هيئات اعتبارية ال تتمتع
بتبيعة الجمهورية الكونفدرالية.
وينظم القانون تأسيس األحزاب السياسية وأنشطتها ،واإلشراف عليها وحلها أو حرمانها من معونة الدولة كليا ً أو جزئياً،
وكذلك النفقات واإلجراءات اإلنتخابية فيما يخص األحزاب السياسية والمرشحين ،وفقا ً للمبادئ السابقة.
 .IVحق اإللتحاق بسلك الخدمة العامة
أ.

اإللتحاق بسلك الخدمة

المادة  .71الحق في اإللتحاق بسلك الخدمة العامة مكفول لكل مواطن تابع للجمهورية الكونفدرالية.
وال يؤخذ في اإلعتبار عند استقدام الموظفين لسلك الخدمة العامة أي معايير غير مؤهالت شغل المنصب المعني.
ب .إقرارات الذمة المالية
المادة  .72ينظم القانون اقرارات الذمة المالية التي يقدمها األشخاص الملتحقون بسلك الخدمة العامة لإلفصاح عن األصول
المملوكة ودورية تلك اإلقرارات .وال يُستثنى من تقديم تلك اإلقرارات العاملون باألجهزة التشريعية والتنفيذية.
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 .Vالخدمة الوطنية
المادة  .73الخدمة الوطنية حق لكل مواطن تابع للجمهورية الكونفدرالية وواجب عليه .وينظم القانون الطريقة التي تؤدي بها
هذه الخدمة ،أو تعتبر قد أديت ،سواء في القوات المسلحة أو في سلك الخدمة العامة.

 .VIواجب دفع الضرائب
المادة  .74يقع واجب دفع الضرائب على عاتق كل فرد وفقا ً لموارده المالية ،بهدف الوفاء بمتطلبات اإلنفاق العام .الهدف
اإلجتماعي للسياسة المالية هو التوزيع المنصف والمتوازن لألعباء الضريبية.
وتفرض الضرائب والرسوم والمكوس واإللتزامات المالية األخرى ،وتعدل أو تلغى بموجب قانون.
ويجوز منح رئاسة الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القوميةصالحية تعديل نسب اإلعفاءات من الضرائب
والرسوم والمكوس واإللتزامات المالية األخرى واإلستثناء منها تخفيضها ،ضمن حدود دنيا وقصوى ينص عليها القانون.

 .VIIالحق في مخاطبة السلطات ،والحق في الحصول على المعلومات والحق في اللجوء إلى أمين
المظالم.
المادة  .75الحق في التقدم بالتماس كتابي إلى السلطات المختصة وإلى برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والدول القومية
بشأن الطلبات والشكاوي الشخصية والعامة مكفول للمواطني الجمهورية الكونفدرالية ،وكذلك لألجانب المقيمين في الجمهورية
الكونفدرالية شريطة المعاملة بالمثل.
ويُخطر مقدم االلتماس الشخصي بنتيجته كتابيا ً دون إبطاء.
للجميع الحق في الحصول على المعلومات وفي االلتماس أمام أمين المظالم.
وتنظر أمانة المظالم التابعة للبرلمانات الفدرالية اإلقليمية والبرلمان القومي والبرلمان الكونفدرالي في الشكاوي المتعلقة بأداء
أجهزة اإلدارة العامة.
وينتخب البرلمان كبير أمناء المظالم لفترة أربعة أعوام باالقتراع السري .ويتطلب أول اقتراعين حصول المرشح على ثلث
أصوات اجمالي األعضاء ،واألغلبية المطلقة إلجمالي األعضاء في االقتراع الثالث .فإذا لم يُتح الحصول على أغلبية مطلقة
في االقتراع الثالث ،يجرى اقتراع رابع بين المرشحين االثنين الحائزين على أكثر األصوات في اإلقتراع الثالث ،ويُنتخب
من يحصل على أغلبية األصوات.
وتكون ممارسة الحقوق المشار إليها في هذه المادة ،وكذلك إنشاء أمانة المظالم وواجباتها وسير عملها وإجراءاتها الالحقة
للنظر في الشكاوي ،واإلجراءات والمبادئ المتعلقة بمؤهالت كبير األمناء وسائر أمناء المظالم وانتخابهم وحقوقهم الوظيفية،
على النحو المنصوص عليه في القانون.
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الجزء الثالث
األجهزة األساسية للجمهورية الكونفدرالية
الفصل األول
التشريع
.Iاألجهزة التشريعية
أ .التأسيس
المادة  .76يتمتع البرلمان الكونفدرالي والبرلمانات الفدرالية والبرلمانات القومية بحيازتهم على صالحية التشريع.
ويتكون برلمان اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا الكونفدرالية من ألف نائب منتخب عن طريق اإلقتراع العام الجاري من قبل
الدول األعضاء .بينما يحدد عدد نواب الدول األعضاء حسب عدد السكان.
يتكون برلمانات الدول اإلسالمية اإلقليمية الفدرالية من سبعمائة وخمسين نائبا ً ينتخب من قبل اإلقتراع العام التي تجريها
الدول األعضاء من كل فدرالية إقليمية تابعة لها .بينما يحدد عدد نواب الدول األعضاء حسب معدل عدد السكان.
تتكون البرلمانات القومية مننواب يتم انتخابهم عن طريق اإلقتراع العام الجاري في كل دولة عضوة .لكل دولة عضو .كما
يقوم البرلمان الكونفدراليبتحديد عدد أعضاء كل برلمان قومي حسب عدد سكان الدولة.

ب .المؤهالت المتعلقة بانتخاب النواب
المادة  .77كل مواطن تابع للدولة القومية يتجاوز سن الثامنة والعشر مؤهل لشغل مقعد نائب ،وكل مواطن تابع للدولة القومية
يتجاوز سنالخامسة والعشرين مؤهل لشغل مقعد نائبا ً للبرلمان الفدرالي والبرلمان الكونفدرالي اللذان تخضع دولته لهما.
يشترط أن يكون المرشح لنيابة البرلمان القوميمتخرجا ً من المرحلة اإلبتدائية ،ومن المرحلة الثانوية لنيابة البرلمان الفدرالية
ومن الجامعة لنيابة البرلمان الكونفدرالي.
وال ينت خب لشغل مقعد نائب من جردوا من األهلية القانونية ،ومن لم يؤدوا الخدمة العسكرية اإللزامية ،ومن حظر عليهم
اإللتحاق بساك الخدمة العامة ،ومن ُحكم عليهم بالسجن لمدد مجموعها سنة واحدة أو أكثر ،باستثناء الجرائم غير المتعمدة ،أو
من صدر بحقهم حكما ً بالسجن المشدد ،ومن أدينوا في جرائم مخلة بالشرف مثل اإلختالس والفساد والرشوة والسرقة واالحتيال
والتزوير وخيانة األمانة واإلفالس بالتدليس ،ومن أدينوا بالتهريب والتالعب في العطاءات والمشتريات العامة ،ومن أدينوا
في جرائم تتعلق بإفشاء أسرار الدولة أو لتورطهم في أعمال إرهابية أو التحريض على تلك األنشطة أو تشجيعها ،حتى في
حال صدور عفو عام عنهم.
وال يجوز للقضاة والمدعين ،وأعضاء الهيئات القضائية العليا ،وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ،وأعضاء
مجلس التعليم العالي ،والعاملين في المؤسات والهيئات العامة ممن يحملون صفة الموظف الحكومي ،وغيرهم من العاملين
بسلك الخدمة العامة ممن ال يعتبرون عُماالً بمقتضى الخدمات التي يؤدونها وأفراد القوات المسلحة ،الترشح لالنتخابات ،وال
يُعدون مؤهلين لشغل مقعد نائب ،ما لم يستقيلوا من مناصبهم.

ج .مرحلة انتخاب رؤساء الدولة والبرلمان القومي والفدرالي والكونفدرالي
المادة  .78تجرى انتخابات البرلمان القومي والفدرالي والكونفدرالي إلى جانب رئاسات البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي
والكونفدرالي كل خمس سنوات وفي نفس اليوم.
إذا لم يُتح حضور األغلبية في الجولة األولى إلنتخابات رؤساء الدولة فسيجرى اقتراع الجولة الثانية بموجب أحكام المادة
 106الخاصة بانتخاب رؤساء الدول غير المنتخبة.
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تجدد اإلنتخابات بناء على القرار الصادر من قبل رئيس الدولة الكونفدرالية أو قرار البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي
وتصديق رئيس الدولة الكونفدرالية قبل حلول خمسة أعوام.
يجوز انتخاب النائب الذي انتهتفترته من جديد.
تستمر صالحيات البرلمان الذي صدر في حقه قرار التجديد لغاية انتخاب البرلمان الجديد.
د .تأجيل اإلنتخابات واإلنتخابات الفرعية
المادة  .79يجوز تأجيل انتخابات البرلمان ورئاسات الدولة لمدة عام بموجب القرار الصادر من قبل البرلمان الكونفدرالي
من خالل اإلقتراع الجاري من قبل األغلبية التي تمثل ثلثي البرلمان الكونفدرالي والقرار المصدق من قبل رئيس الجمهورية
الكونفدرالية بسبب اندالع الحرب .وفي حال استمرار السبب الداعي إلى التأجيل فمن الممكن إعادة هذه العملية بموجب أصول
قرارات التأجيل.
في حال وقوع أي شغور في البرلمانات القومية والفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية ،تجرى انتخابات فرعية مرة واحدة في كل
فصل تشريعي ،وال يمكن إجراؤها إال بعد مرور ثالثين شهرا ً على االنتخابات العامة .واستثناء من ذلك ،فإذا بلغ عدد المقاعد
الشاغرة خمسة بالمائة من إجمالي عدد المقاعد ،تجرى االنتخابات الفرعية في غضون ثالثة أشهر.
وال يجوز إجراء االنتخابات الفرعية في العام السابق على موعد إجراء االنتخابات العامة.
هـ .إدارة اإلنتخابات واإلشراف عليها
المادة  .80تدير الهيئات القضائية االنتخابات وتشرف عليها .ويقوم المجلس األعلى لالنتخابات بجميع الوظائف الالزمة
لضمان نزاهة االنتخابات وحسن تنظيمها ،من البداية إلى النهاية ،وإجراء التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية أثناء االنتخابات
وبعدها ،في جميع المخالفات والشكاوى واالعتراضات المتعلقة باألمور االنتخابية ،واستالم سجالت نتائج انتخابات أعضاء
البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي للجمهورية الكونفدرالية واالنتخابات الرئاسية .وال يجوز الطعن على
قرارات المجلس األعلى لالنتخابات أمام أي سلطة.
ويحدد القانون مهام المجلس األعلى لالنتخابات وصالحيته ،وكذلك فيما يختص المجالس اإلنتخابية األخرى.
ويتكون المجلس األعلى لالنتخابات من تسع وأربعين عضوا ً أساسيا ً وثماني وعشرين عضوا ً احتياطيا ً .وينتخب المجلس العام
لمحكمة اإلستئناف العليا ستة من األعضاء ،بينما ينتخب المجلس العام لمجلس الدولة الخمس والثالثين اآلخرين من بين
أعضاء كل منهما ،باألغلبية المطلقة لجميع األعضاء في اقتراع سري .وينتخب أولئك األعضاء من بينهم رئيسا ً للمجلس
وثماني نواب باألغلبية المطلقة في اقتراع سري.
ويُختار أربعة عشر عضوا ً من بين من انتخبتهم محكمة اإلستئناف العليا ومجلس الدولة ،كأعضاء احتياطيين بالقرعة ،وال
يُشارك رئيس المجلس األعلى لالنتخابات ونوابه في هذا اإلجراء.
وتخضع إجراءات اإلستفتاء على القوانين المعدلة للدستور واإلنتخاب المباشر لرؤساء الجمهورية واإلشراف عليها لنفس
أحكام انتخاب النواب.
و .األحكام المتعلقة بالعضوية
.1تمثيل األمة
المادة  .81ال يقتصر أعضاءالبرلمان الكونفدرالي على تمثيل الدول المنتخبة وحسب بل تمثل شعوب الدول الكونفدرالية،
بينما يمثل أعضاءالبرلمان الفدرالي شعوب الدول الفدرالية اإلقليمية التابعين لها بدالً من الدول المنتخبة ،كما يمثل أعضاء
البرلمان القومي الشعوب بدالً من المنطقةالمنتخبة والناخبين.
.2حلف اليمين
المادة .82
يحلف رؤساء الدول وأعضاء البرلمان عند توليهم مهام مناصبهم ،اليمين التالي:
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" اقسم على المصحف الشريف بإلتزامي بالتقيد بمنهج القرآن والسنة ،وعلى حرصي على صيانة وحدة األمة اإلسالمية التي
ال تقبل التجزئة ،والسيادة المطلقة لألمة اإلسالمية ،وبذل أقصى الجهود التي أفدي بها نفسي في سبيل الحفاظ على ديمومة
الوحدة اإلسالمية ونشر العدالة اإللهية في العالم اإلسالمي وعلى الوالء بالقوانين المسنونة ورئيس دولتي".

 .3األنشطة المتعارضة مع العضوية
المادة  .83ال يجوز ألعضاء البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي شغل مناصب في إدارات الدولة وسائر الهيئات
اإلعتبارية العامة األخرى والجهات التابعة لها ،أو في الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة أو هيئة اعتبارية عامة
أخرى على نحو مباشر أو غير مباشر ،أو في المجالس التنفيذية و الرقابية لجمعيات المنفعة العامة التي يحدد القانون مواردها
الخاصة وإيرادتها وامتيازاتها ،أو المؤسسات األهلية التي تتلقى دعما ً من الدولة أو تتمتع بإعفاء ضريبي ،أو المؤسسات العامة
التي تحمل سمات المنظمات المهنية أو النقابات العمالية ،أو في المجالس التنفيذية والرقابية للمنشآت والشركات التي يكون
ألي من الجهات التي تقدم ذكرها أو لهيئاتها األعلى حصة فيها وال يجوز لهم قبول تعيينهم كممثلين للجهات المذكورة أعاله
أو الدخول في عالقة تعاقدية معها ،على نحو مباشر أو غير مباشر ،وال أن يكونوا محكمين فيها.
كما اليجوز أن يُعهد إلىأعضاء البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي بأي واجبات رسمية أو خاصة تنطوي على
مقترح أو توصية او تعيين أو موافقة من قبل الجهاز التنفيذي .ويخضع قبول عضو لمهمة مؤقتة ،ال تتجاوز مدتها ستة أشهر،
يُسندها إليه رئاسة الدولة القومية أو الفدرالية والكونفدرالية بشأن مسألة محددة ،لقرار البرلمان.
وينظم القانون الواجبات واألنشطة األخرى التي تتعارض مع عضوية البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفيدرالي من
قبل القانون.

 .4الحصانة البرلمانية
المادة  .84ال يتحمل أعضاء البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي مسؤولية قانونية عن تصويتهم وتصريحاتهم
خالل الجلسات البرلمانية ،أو عن اآلراء التي يعبرون عنها أمام البرلمان ،أو عن تكرار تلك اآلراء أو الكشف عنا ،مالم يقرر
البرلمان خالف ذلك لتلك الجلسة بنا ًء على اقتراح من مكتبها.
وال يجوز احتجاز نائب أو التحقيق معه أو القبض عليه أو محاكمته ،بتهم ارتكاب جريمة قبل انتخابه أو بعده ،إال إذا قرر
البرلمان غير ذلك .وال تسري هذ القاعدة في حاالت القبض على النائب متلبسا ً بجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة مشددة،
أو في الحاالت الخاضعة ألحكام المادة  16من الدستور ما دام التحقيق كان قد بدأ قبل انتخاب العضو .ومع ذلك ففي مثل هذه
الحاالت ،تكون السلطة المختصة ملزمة بإخطار البرلمان المنتمي إليها مباشرة وفي الحال.
ويوقف تنفيذ أي حكم جنائي صدر بحق أي عضو في البرلمان القومي والفدرالي والكونفدرالي ،قبل انتخابه أو بعده ،إلى أن
تنتهي عضويته في البرلمان ،وال تحتسب فترة العضوية ضمن فترة التقادم.
ويكون التحقيق مع النائب الذي يُعاد انتخابه والمالحقة القضائية رهنا ً برفع الحصانة عنه من قبل البرلمان مرة أخرى.
وال يجوز للمجموعات الحزبية للبرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي أن تجري نقاشات أو تتخذ قرارات بشأن
الحصانة البرلمانية.

 .5سقوط العضوية
المادة  .85تفصل الجمعية العمومية للبرلمان في سقوط العضوية عن نائب مستقيل بعد أن يعتمد مكتب البرلمان المعني
الستقالته.
ويصير سقوط العضوية نتيجة لحكم قضائي نهائي أو للتجريد من األهلية القانونية نافذا ً بعد إبالغ الجمعية العمومية بقرار
المحكمة النهائي في هذا الصدد.
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وتفص ل الجمعية العمومية للبرلمان في سقوط عضوية النائب الذي يصر على شغل منصب أو يستمر في مزاولة نشاط
يتعارض مع العضوية وفقا ً ألحكام المادة  83في تصويت سري ،بنا ًء على تقرير بالموقف تقدمه اللجنة المنتمية إليه في ذلك.
وتفصل الجمعية العمومية للبرلمان في سقوط عضوية النائب الذي يغيب عن الحضور لخمس جلسات خالل شهر واحد دون
عذر أو إذن ،باألغلبية المطلقة إلجمالي أعضائها ،بعد أن يقرر مطلب البرلمان الموقف.

 .6طلب اإلبطال
المادة  .86في حال رفع الحصانة البرلمانية عن نائب أو صدور قرار بسقوط عضويته بموجب أحكام الفقرات األولى أو
الثالثة أو الرابعة من المادة  ،85يجوز للنائب المعني أو لنائب آخر في خالل سبعة أيام من صدور قرار الجمعية العمومية
الطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية طالبا ً إبطاله بدعوى مخالفته ألحكام الدستور أو القانون أو النظام الداخلي للبرلمان.
وتصدر المحكمة الدستورية قراراها النهائي في اإلستئناف في خالل خمسة عشر يوما ً من الطعن.

 .7الرواتب وبدالت السفر
المادة  .87ينظم القانون رواتب أعضاء البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي وبدالت سفرهم وإجراءات تقاعدهم.
وال يتجاوز الراتب الشهري قيمة الراتب المخصص ألقدم موظف بسلك الخدمة العامة ،وال يتجاوز بدل السفر نصف ذلك
الراتب .ويشترك أعضاء البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي ،العاملون والمتقاعدون ،في صندوق نقابة التقاعد،
ويستمر اشتراك من تنتهي عضويتهم بالبرلمان بنا ًء على طلبهم.
وحصول أعضاء البرلمان الكونفدرالي والفدرالي اإلقليمي والقومي على رواتبهم وبدالتهم ،ال يستلزم وقف الرواتب
التقاعدية والنفقات المالية األخرى المستحقة من قبل نقابة التقاعد.
ويجوز دفع الراتب وبدالت السفر المستحقة مقدما ً عن فترة ثالثة أشهر كحد أقصى.
 .IIمهام البرلمانات وسلطاتها
أ .مهام وسلطات برلمان اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا والبرلمان الكونفدرالي
 .1عام
المادة  .88يحوز برلمان اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا على صالحية اإليفاء بشوؤن العدالة والدفاع والصناعات الدفاعية
والشؤون الداخلية والخارجية فضالً عن األنشطة الرئيسية ذات الصلة بالتضامن اإلسالمي وإلغائها وتعديلها .وعلى التفاوض
في شأن النظم القانونية الخاصة بميزانية الجمهورية الكونفدرالية والحساب النهائي وقبولهما .باإلضافة إلى سن القوانين التي
تسد الثغرات القانونية المتعلقة باإللتزامات األساسية ألوروبا ،آسيا الوسطى ،الشرق األوسط ،جنوب شرق آسيا ،شمال أفريقيا
وشمال غرب أفريقيا (حوض المحيط) ،جنوب غرب أفريقيا ،شمال شرق أفريقيا (حوض البحر األحمر) والدول القومية ـ
الجماهير الفيدرالية اإلقليمية ـ فدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية وتعديلها وإلغائها .مع إلغاء القوانين المسنونة في الميادين
التي ال تحوز برلمانات الدول القومية والفدرالية أي صالحية فيها وتعديلها ،واصدار قرارات صك العملة وإعالن الحرب،
الموافقة على مصادقة المعاهدات الدولية ،اتخاذ قرارات العفو العام والعفو الخاص والصادرة بموجب األغلبية التي تشكل
ثالثة أخماس أعضاء البرلمان الكونفدرالي ،وممارسة الصالحيات والواجبات المنصوص عليها في سائر مواد الدستور.

 .2التقدم بمشروعات القوانين ومناقشتها
المادة  .89للنواب صالحية التقدم بمشروعات القوانين.
وينظم النظام الداخلي اإلجراءات والمبادئ المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وتلك المقدمة من
األعضاء في البرلمان الكونفدرالي.
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 .3إصدار رئيس الجمهورية للقوانين
المادة  .90يصدر رئيس دولة اتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا ـ رئيس الجمهورية الكونفدرالية القوانين المصدقة من قبل
البرلمان الكونفدرالي في غضون خمسة عشر يوماً.
ولرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يُعيد إلى البرلمان القوانين التي يراها غير صالحة لإلصدار ،كليا ً أو جزئيا ً في غضون
تلك الفترة ،مع بيان األسباب ،إلعادة النظر فيها .وفي حال كان رفض رئيس الجمهورية جزئياً ،يلتزم البرلمان بمناقشة المواد
المعنية دون غيرها .وال تخصع قوانين الموازنة لهذا الحكم.
في حال قبول البرلمان الكونفدرالي القانون المعاد إليه دون تعديل ،يصدره رئيس الجمهورية ،أما إذا أدخل البرلمان تعديالت
على القانون ،فيجوز لرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يُعيد القانون المعدل إلعادة النظر فيه.
وكل ما سبق دون اإلخالل باألحكام المتعلقة بالتعديالت الدستورية.

 .4التصديق على المعاهدات الدولية
المادة  .91يكون التصديق على المعاهدات المبرمة مع الدول األجنبية والمنظمات الدولية باسم الجمهورية الكونفدرالية رهنا ً
باعتماد البرلمان الكونفدرالي لقانون يوافق على التصديق.
ويجوز إنفاذ اإلتفاقات التي تنظم العالقات االقتصادية أو التجارية أو التقنية ،والتي ال يمتد نطاق تطبيقها لفترة تزيد عن عام
واحد ،بإصدارها مباشرة ،شريطة أال يترتب عليها أي التزام مالي من قبل الدولة ،وأال تمس مواطني الجمهورية الكونفدرالية
في الخارج من حيث وضعهم أو حقوق ملكيتهم .وفي تلك الحاالت ،يُحاط برلمان الجمهورية الكونفدرالية علما ً بتلك اإلتفاقيات
في خالل شهرين من تاريخ اإلصدار.
وال تشترط موافقة البرلمان الكونفدرالي على االتفاقات التنفيذية المستندة لمعاهدة دولية ،وكذلك االتفاقات االقتصادية أو
التجارية أو التقنية أو اإلدارية التي تُلزم بنا ًء على تفويض ينص عليه القانون .ومع ذلك ،فما يُبرم بموجب هذه الفقرة من
اإلتفاقيات االقتصادية أو التجارية أو االتفاقات التي تتعلق بحقوق األشخاص ال يكون نافذا ً إال باإلصدار.
وتخضع االتفاقيات التي ينجم عنها تعديل قوانين الجمهورية الكونفدرالية ألحكام الفقرة األولى.
ولالتفاقات الدولية التي أُنفذت على نحو سليم قوة القانون .وال يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية بدعوى عدم
الدستورية .وفي حال التعارض بين االتفاقات الدولية التي أُنفذت على نحو سليم والقوانين فيما يتعلق بالحقوق والحريات
األساسية ،نتيجة لالختالف بين األحكام المتعلقة باألمور ذاتها ،تكون الغلبة ألحكام االتفاقات الدولية.

 .5إعالن حالة الحرب واإلذن بنشر القوات المسلحة
المادة  .92تناط ببرلمان الجمهورية الكونفدرالية سلطة اإلذن بإعالن حالة الحرب في الحاالت المشروعة وفقا ً للقانون الدولي،
باستثناء الحاالت التي يتعين فيها ذلك بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية الكونفدرالية طرفا ً فيها ،أو إرسال القوات
المسلحة التابعة لها إلى بلدان أجنبية بموجب قواعد المجاملة الدولية ،واإلذن بتمركز قوات مسلحة أجنبية في الجمهورية
الكونفدرالية.
وفي حال تعرض البالد إلى عدوان مسلح مفاجئ ،في فترة رفع جلسات برلمان الجمهورية الكونفدرالية أو أثناء العطلة
البرلمانية ،ويكون من الضروري إصدار قرار باستخدام القوات المسلحة في الحال ،يجوز لرئيس الجمهورية الكونفدرالية
اتخاذ القرار باستخدام القوات المسلحة التابعة لها.

ب .األحكام المتعلقة بأنشطة برلمانات الجمهوريات الفدرالية اإلقليمية ـ فدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية
 .1عام
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المادة  . 93تحوز البرلمانات الفدرالية اإلقليمية على صالحية سن القوانين المتعلقة بالجمارك والتجارة والنقل والمالحة
واإلقتصاد والعلوم والصناعة والنهضة والثقافة والسياحة وأنشطة التضامن اإلسالمي الرئيسية وإلغائها وتعديلها .وعلى
التفاوض في شأن النظم القانونية الخاصة بميزانية الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والحساب النهائي وقبولهما .باإلضافة إلى
سن القوانين التي تسد الثغرات القانونية المتعلقة باإللتزامات األساسية للدول القومية التابعة لها وإلغائها وتعديلها ،إلى جانب
مع إلغاء القوانين المسنونة في الميادين التي ال تحوز برلمانات الدول القومية أية صالحية فيها وتعديلها ،واإلستفادة من
الصالحيات المقترحة بموجب المواد األخرى من الدستور واإليفاء بمهامها.

 .2التقدم بمشروعات القوانين ومناقشتها
المادة  .94لنواب البرلمان الفدرالي اإلقليميصالحية التقدم بمشروعات القوانين.
وينظم النظام الداخلي اإلجراءات والمبادئ المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وتلك المقدمة من
األعضاء في البرلمان الفدرالي اإلقليمي.
 .3إصدار رئيس الجمهورية للقوانين
المادة  .95يصدر رؤساء دول فدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية القوانين المصدقة من قبل رئيس الجمهورية الفدرالية
اإلقليمية ـ البرلمان الفدرالي اإلقليمي في غضون خمسة عشر يوماً.
ولرئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أن يُعيد إلى البرلمان القوانين التي يراها غير صالحة لإلصدار ،كليا ً أو جزئيا ً في
غضون تلك الفترة ،مع بيان األسباب ،إلعادة النظر فيها.
ً
وفي حال كان رفض رئيس الجمهوريةالفدرالية اإلقليمية جزئيا ،يلتزم البرلمان الفدرالي اإلقليمي بمناقشة المواد المعنية دون
غيرها .وال تخصع قوانين الموازنة لهذا الحكم.
في حال قبول البرلمان الفدرالي اإلقليمي القانون المعاد إليه دون تعديل ،يصدره رئيس الجمهورية ،أما إذا أدخل البرلمان
تعديالت على القانون ،فيجوز لرئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أن يُعيد القانون المعدل إلعادة النظر فيه.
وكل ما سبق دون اإلخالل باألحكام المتعلقة بالتعديالت الدستورية.
ج .مهام وصالحيات برلمانات الدول اإلسالمية القومية
 .1بشكل عام
المادة  .96تحوز برلمانات الدول اإلسالمية القومية على صالحية سن القوانين في ميادين التربية والتعليم ،المالية ،الصحة،
الطاقة والموارد الطبيعية ،والغذاء والزراعة والثروة الحيوانية ،والرياضة والشباب ،ومصلحة المياه والغابات ،والعمل
والضمان اإلجتماعي ،واألسرة والسياسة اإلجتماعية ،البيئة والتمدن بغرض تطبيقها في البالد مع صالحيتها في التعديل
واإللغاء .وعلى التفاوض في شأن النظم القانونية الخاصة بميزانية الدولة القومية والحساب النهائي وقبولهما .باإلضافة إلى
سن القوانين التي تسد الثغرات القانونية المتعلقة باإللتزامات األساسية للجماهير الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية وإلغائها
وتعديلها ،إلى جانب مع إلغاء القوانين المسنونة في الميادين التي ال تحوز برلمانات الدول القومية أية صالحية فيها وتعديلها،
واإلستفادة من الصالحيات المقترحة بموجب المواد األخرى من الدستور واإليفاء بمهامها.
.2التقدم بمشروعات القوانين ومناقشتها
المادة  .97للنواب برلمان الدولة القومية صالحية التقدم بمشروعات القوانين.
وينظم النظام الداخلي اإلجراءات والمبادئ المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وتلك المقدمة من
األعضاء في برلمان الدولة القومية.
 .3إصدار رئيس الجمهورية للقوانين
المادة  .98يصدر رؤساء الدول القومية القوانين المعتمدة من قبل البرلمان خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ اإلعتماد.
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ولرؤساء الدول القومية أن يعيدوا إلى البرلمان القوانين التي يراها غير صالحة لإلصدار في غضون تلك الفترة ،كليا ً أو
جزئياً ،مع تقديم المبررات إلعادة النظر فيه .وفي حال كان رفض رؤساء الدول القومية جزئياً ،يلتزم البرلمان بمفاوضة
المواد المعنية دون غيرها .وال تخضع قوانين الموازنة للحكم.
وإذا اعتمد البرلمان القانون المعاد إليها دون تعديل يصدره رؤساء الدول القومية ،أما إذا أدخل البرلمان تعديالت على القانون،
فيجوز لرؤساء الدول القومية أن يعيدوا القانون المعدل إلعادة النظر فيه.
وكل ما سبق دون اإلخالل باألحكام المتعلقة بالتعديالت الدستورية.

 .IIIاألحكام المتعلقة بأنشطة البرلمانات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والقومية.
أ .اإلنعقاد والعطلة البرلمانية
المادة  .99تحوز برلمانات الدول اإلسالمية القومية على صالحية سن القوانين في ميادين التربية والتعليم ،المالية ،الصحة،
الطاقة والموارد الطبيعية ،الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية ،الرياضة والشباب ،مصلحة المياه والغابات ،العمل والضمان
اإلجتماعي ،األسرة والسياسة اإلجتماعية ،البيئة والتمدن بغرض تطبيقها في البالد مع صالحيتها في التعديل واإللغاء .وعلى
التفاوض في شأن النظم القانونية الخاصة بميزانية الدولة القومية والحساب النهائي وقبولهما .باإلضافة إلى سن القوانين التي
تسد الثغرات القانونية المتعلقة باإللتزامات األساسية للجماهير الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية وإلغائها وتعديلها ،إلى جانب
مع إلغاء القوانين المسنونة في الميادين التي ال تحوز برلمانات الدول القومية أية صالحية فيها وتعديلها ،واإلستفادة من
الصالحيات المقترحة بموجب المواد األخرى من الدستور واإليفاء بمهامها.

ب .الديوان الرئاسي
المادة  .100يتكون الديوان الرئاسي للبرلمانات من رئيس البرلمان ونواب رئيس البرلمان والكت ّاب األعضاء والرؤساء
اإلداريين ،ويُنتخبون جميعا ً من بين أعضائها.
ويشكل الديوان الرئاسي للبرلمان بما يضمن التمثيل النسبي لعدد أعضاء كل مجموعة حزبية في البرلمان .وال يجوز
للمجموعات الحزبية أن تختار مرشحين لمنصب رئيس البرلمان.
تجرى انتخابان في الجولة التشريعية الخاصة بديوان رئاسة البرلمانات وعلى مرتين .وتبلغ مدة مهمة المنتخبين في الجولة
األولى عامين .بينما تستمر مهمة المنتخبين في الجولة الثانية لغاية انتهاء المرحلة التشريعية السالفة الذكر.
ويُخطر مكتب البرلمان بأسماء المرشحين من بين أعضاء البرلمان لمنصب رئيسها ،في خالل خمسة أيام من انعقاد البرلمان.
ويجري انتخاب رئيس البرلمان باالقتراع السري .وفي أول اقتراعين ،يتطلب الفوز أغلبية الثلثين من إجمالي عدد األعضاء،
أما في االقتراع الثالث ،فيتطلب الفوز األغلبية المطلقة إلجمالي عدد األعضاء .فإذا تعذر الحصول على األغلبية المطلقة في
االقتراع الثالث ،يُجرى اقتراع رابع بين المرشحين االثنين اللذين حصال على أكثر األصوات في االقتراع الثالث ،ويُنتخب
العضو الحائز على أكبر عدد من األصوات في االقتراع الرابع رئيسا ً للبرلمانات .كما يتم انتخاب رئيس البرلمانات في خالل
خمسة أيام من انتهاء الفترة المحددة لتسمية المرشحين.
ويحدد النظام الداخلي للبرلمان عدد نواب رئيس البرلمان والكتّاب األعضاء والرؤساء اإلداريين والنصاب القانوني الالزم
النتخابهم وعدد االقتراعات وإجراءاتها.
وال يجوز لرؤساء البرلمانات ونوابهم أن يشاركوا في أنشطة الحزب أو المجموعة الحزبية التي ينتمون إليها داخل البرلمان
أو خارجها ،وال في المفاوضات البرلمانية ،إال عندما تتطلب مهام مناصبهم ذلك ،وال يشارك رؤساء البرلماناتونوابهم ،حال
ترأسهم الجلسة ،في التصويت.

ج .الميثاق الداخلي والمجموعات الحزبية وشؤون الحراسة
المادة  .101تمارس البرلمانات أنشطتها وفقا ً ألحكام الميثاق الداخلي الذي تضعه بنفسها.
وتصاغ أحكام الميثاق الداخلي على النحو الذي يضمن مشاركة كل مجموعة حزبية في جميع أنشطة البرلمان بما يتناسب مع
عدد أعضائها ،وال يمكن تشكيل مجموعة حزبية بعدد من األعضاء يقل عن عشرين عضواً.
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ويتولى مكتب رئيس البرلمان تنظيم وتوجيه جميع خدمات اإلدارية والحراسة للبرلمان فيما يتعلق بجميع مبانيها ومنشآتها
ومرافقها وملحقاته وأراضيها .وعلى السلطات المختصة تخصيص ما يكفي من القوات لمكتب رئيس البرلمان لضمان توفير
األمن والخدمات الحراسة االخرى المماثلة.
د .النصاب القانوني واألغلبية المطلوبة للقرارات
المادة  .102يعقد البرلمان جلساتها بحضور ما ال يقل عن ثلث إجمالي عدد األعضاء فيما يخص إدارة جميع شؤونها ،بما ي
ذلك إجراء االنتخابات .وتُتخذ القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين ،إال إذا نص الدستور على غير ذلك ،على أال
يقل النصاب القانوني الالزم التخاذ القرارات في أي حال من األحوال عن ربع إجمالي عدد أعضاء البرلمان زائد واحد.

ه .علنية المناقشات ونشرها
المادة  .103تكون المناقشات المعقودة في الجمعيات العمومية للبرلمانات علنية ،وتنشر حرفيا ً في صحيفة محاضر البرلمان.
وللبرلمانات أن تعقد جلسات مغلقة وفقا ً للميثاق الداخلي ،ويكون نشر مناقشات تلك الجلسات رهنا ً بقرار من البرلمانات.
ويجوز نشر المداوالت العلنية للبرلمانات بحرية بجميع الوسائل ،ما لم يتخذ البرلمانات قرارا ً بخالف ذللك بنا ًء على اقتراح
من الديوان الرئاسي.

سبل حصول البرلمانات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والقومية على المعلومات واضطالعه بالرقابة
ُ .IV
المادة  .104تمارس البرلمانات سلطته الرقابية من خالل األسئلة ،واالستجوابات البرلمانية ،والمناقشات العامة ،وتوجيه
اللوم ،وإجراء التحقيقات البرلمانية.
واالستجواب البرلماني ،يُجرى للحصول على معلومات بشأن موضوع محدد.
والمناقشة العامة ،هي نظر الجمعيات العمومية للبرلمانات في موضوع محدد ذي صلة بالمجتمع أو باألنشطة التي تضطلع
بها الدولة.
التحقيق البرلماني ،هو عبارة عن تحقيق بحق نواب رؤساء كل من رئيس الكونفيدرالية ،والفداراليات اإلقليمية والدول الوطنية،
والوزراء ،وفقا لألحكام ذات الصلة من الدستور.
والسؤال الكتابي هو طلب معلومات موجه من قبل النواب إلى نواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول
الوطنية ،ويتعين الرد عليه ،إما شفاهيا ً أو كتابيا ً خالل خمسة عشر يوما ً كحد أقصى.
ويُنظم وفق المواثيق الداخلية للبرلمانات أسلوب عرض المقترحات باألسئلة واإلستجوابات البرلمانية والمناقشات العامة
ومحتواها ونطاقها ،وإجراءات الرد عليها ومناقشتها والتحقيق فيها.

الفصل الثاني
مجلس الشورى للشؤون الدينية

 .Iعام
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المادة  .105يشكل "مجلس الشورى للشؤون الدينية" في كل من الجمهورية الكونفدرالية والجمهوريات الفدرالية اإلقليمية
والدول الوطنية.

.IIتنظيمه
المادة  .106تتشكل مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا التابعة للجمهورية الكونفدرالية في الجمهورية الكونفدرالية من
الرئيس وثمان نواب للرئيس و 48عضواً ،كما تتشكل مجلس شورى للشؤون الدينية التابعة للجمهورية الفدرالية اإلقليمية لكل
جمهورية فدرالية إقليمية من الرئيس وخمس نواب للرئيس وخمس وعشرين عضواً .بينما تتشكل مجلس الشورى للشؤون
الدينية التابعة للدولة القومية لكل دولة قومية من الرئيس وأربعة نواب للرئيس وعشرين عضواً.

.IIIاإلنتخاب
المادة  .107يتم انتخاب تسعة وعشرين عضوا ً من بين سبعة وخمسين عضوا ً من مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا التابعة
للجمهورية الكونفدرالية من قبل البرلمان الكونفدرالي وثماني عشرين منهم من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية ،بينما يتم
انتخاب ست عشر عضوا ً من بين واحد وثالثين عضوا ً من مجلس الشورى للشؤون الدينية التابعة لكل جمهورية فدرالية
إقليمية من قبل البرلمان الفدرالي اإلقليمي وخمس عشر منهم من قبل رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية .من جانب آخر فيتم
انتخاب ثالثة عشر عضوا ً من بين خمسة وعشرين عضوا من مجلس الشورى الدينية التابعة للدولة القومية من قبل برلمان
الدولة القومي واثنا عشر منهم من قبل رئيس الدولة القومية.
كما تتولى الجمعية العمومية للشؤون الدينية العليا ومجلس الشورى للشؤون الدينية مهمة تعيين رئيس ونواب الرئيس الشؤون
الدينية العليا ومجلس الشورى للشؤون الدينية وتقلدهم المهام.

 .IVمهام وصالحيات مجلس الشورى للشؤون الدينية
المادة  .108تتسم الشؤون الدينية العليا ومجلس الشورى للشؤون الدينية وأعضاؤها بالحيادية واإلستقاللية التامة.
كما يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس واإلجماع المقومات األساسية لتحديد المهام واإللتزامات.
تقوم الشؤون الدينية العليا ومجلس الشورى للشؤون الدينية بتقييم مدى تطابق النظم واإلقتراحات القانونية المقدمة إلى المجالس
والتشريعات العابرة من جمعيات البرلمانات العمومية والقرارات الصادرة من قبل رؤساء الدول والجمهوريات مع أصول
مصادر الحقوق اإلسالمية ،حيث تقوم بتبليغ ذلك الجمهورية ورؤساء الدول ورؤساء المجالس.
ينظم القانون أسس ومبادئ العمل لدى الشؤون الدينية العليا ومجلس الشورى للشؤون الدينية وتكوين المهام والصالحيات
المتعلقة بها ،إلى جانب مؤهالت األعضاء والمعامالت التي ستجرى نتيجة التحريات واألسس والقواعد المتعلقة بالحقوق
الشخصية واإلنتخاب.

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية

27

.Iالرؤساء
أ .رئيس الجمهورية الكونفدرالية -الرئيس الكونفدرالي
.1الترشيح واإلنتخاب
المادة  .109يُنتخب رئيس الجمهورية الكونفدرالية انتخابا ً عاما ً مباشراً من بين أعضاء مجلس النواب الكونفدرالي وأعضاء
البرلمان الفدرالي اإلقليمي وأعضاء البرلمان القومي ورؤساء الدولة القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية الذين تجاوزوا
األربعين من العمر وأكملوا تعليمهم العالي ،أو من بين النواب المستوفين لهذه الشروط والمؤهالت من بين مواطني الجمهورية
الكونفدرالية لعضوية البرلمان.
ويشغل الرئيس الكونفدرالي منصبه لمدة خمس سنوات ،وال يجوز لشخص شغل منصب رئيس الجمهورية الكونفدرالية ألكثر
من فترتين.
ويُشترط لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية الكونفدرالية من بين أعضاء البرلمان أو من خارجها التقدم بمقترح كتاب من
عشرين نائباً .ويحق كذلك لعدد من األحزاب السياسية التي حازت في مجملها عل أكثر من خمسة بالمائة من األصوات في
اإلنتخابات البرلمانية السابقة أن تتقدم بمليون مرشح.
يفقد العضو المنتخب رئيسا ً للجمهورية الكونفدرالية منصب رئاسة الدولة القومية أو الفدرالية اإلقليمية أو عضوية البرلمان
القومي والفدرالي اإلقليمي والكونفدرالي.
يُنتخب رئيس الجمهورية الكونفدرالية قبل ستين يوما ً من انتهاء فترة رئيس الجمهورية الحالي ،أو في خالل ستين يوما ً من
شغور منصب رئيس الجمهورية ألي سبب.
وفي اإلنتخابات الرئاسية التي تجرى باالقتراع العام ،يُنتخب المرشح الذي يحصل على األغلبية المطلقة من األصوات
الصحيحة رئيسا ً للجمهورية .فإذا لم يُتح الحصول على األغلبية في اإلقتراع األول ،يُجرى االقتراع الثاني في يوم األحد التالي
لالقتراع األول .ويترشح في االقتراع الثاني المرشحان االثنان الحاصالن على أكثر األصوات في االقتراع األول ،ويُنتخب
المرشح الذي يحصل على أغلبية األصوات الصحيحة رئيسا ً للجمهورية الكونفدرالية.
وفي حال عدم تمكن أحد المرشحين االثنين اللذين لهما حق الترشح في االقتراع الثاني ألي سبب من األسباب ،يُجرى االقتراع
الثاني بإحالل مرشح آخر حسب ترتيب المرشحين الناتج عن اإلقتراع األول .فإذا بقي مرشحا ً فقط في اإلقتراع الثاني ،يُجرى
ذلك اإلقتراع على شكل استفتاء .أما إذا حاز المرشح على معظم األصوات الصحيحة ،يُنتخب رئيسا ً للجمهورية الكونفدرالية.
وتستمر فترة والية رئيس الجمهورية الكونفدرالية القائم إلى أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه.
كما يصوغ القانون اإلجراءات والمبادئ المتعلقة باإلنتخابات الرئاسية الكونفدرالية.

 .2جلسة الحلف باليمين
المادة  .110يحلف رئيس الجمهورية الكونفدرالية اليمين التالي أمام مجلس النواب الكونفدرالي عن توليه المنصب:
" أقسم بالمصحف الشريف بصفتي رئيسا ً للجمهورية الكونفدرالية ،أن أصون وجود الدولة اإلسالمية واستقاللها ،ووحدة
البالد واألمة التي ال تقبل التجزئة ،والسيادة المطلقة لألمة ،وأال أحيد عن الهدف الذي يقضي بتمتع كل فرد بحقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،في إطار السالم والرخاء في المجتمع ،والتضامن والعدالة ،وأن أبذل قصاري جهدي في سبيل الحفاظ
على مجد الجمهورية الكونفدرالية وعزتها ،وأن أؤدي المهام الموكلة إلي بال تحيز".

 .3الواجبات والسلطات
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المادة  .111يعتبر رئيس الجمهورية الكونفدرالية رئيسا ً إلتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا .ويحوز رئيس الجمهورية
الكونفدرالية على صالحية التنفيذ.
كما يمثل رئيس الجمهورية الكونفدرالية وحدة األمة اإلسالمية بصفته رئيس الدولة .ويتكفل بتطبيق أحكام الحقوق اإلسالمية
والدستور واإلشراف على أداء أجهزة الدولة لمهامها بانتظام واتساق.
كما له الصالحية في إلقاء خطابه خالل افتتاح مجلس النواب الكونفدرالي في اليوم األول من عام التشريع إذا استدعى ذلك.
يوجه الرسائل المتعلقة بسياسة الجمهورية الكونفدرالية الداخلية والخارجية إلى مجلس النواب.
يقوم باإلعالن عن القوانين الصادرة من قبل مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا إذا رأى ذلك مناسبا ً.
يعيد مشروعات القوانين إلى جلس النواب الكونفدرالي إلعادة النظر فيها.
يقدم اإللتماسات إلى مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا لطلب إلغاء مجمل الميثاق الداخلي لمجلس النواب الكونفدرالي ،أو
أحكام معينة منها ،بسبب عدم دستوريتها شكالً أو مضموناً ،ويفتح دعوى إلغاء لدى المحكمة الدستورية.
يُعين نواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية والوزراء وإقالتهم منها.
يدعو رؤساء الدول ومجلس أمن الجمهورية الكونفدرالية لحضور اجتماع الجمعية العمومية برئاسته.
يُعين اإلداريين العموميين في المناصب العليا التابعة لوزارة الخارجية والدفاع والداخلية ووزارة العدل وإقالتهم من هذه
المناصب ،وصياغة األسس والمبادئ المتعلقة بهما من خالل إصدار مرسوما ً رئاسياً.
يبعث مندوبوا الجمهورية الكونفدرالية إلى الدول األجنبية ،واستقبال مندوبي الدول األجنبية المبعوثين إلى الجمهورية
الكونفدرالية.
التصديق على المعاهدات الدولية وإصدارها.
يطرح مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل الدستور إلى اإلستفتاء إذا رأى ضرورة ذلك.
يحدد سياسات األمن القومي واتخاذ التدابير الالزمة.
يمثل منصب القائد األعلى للقوات المسلحة التابعة للجمهورية الكونفدرالية نيابة عن جلس النواب الكونفدرالي.
يتخذقرار استخدام القوات المسلحة التابعة للجمهورية الكونفدرالية.
يخفف العقوبات المفروضة على األفراد المعانين من األمراض المزمنة والمعاقين وكبار السن أو العفو عنهم.
يصدر مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي المتعلق بمواضيع األنشطة الرئيسية لوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة
الخارجية والدفاع التي يحوز على صالحية التشريع فيهن.
يصدر مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي بغرض تأمين التعاون واإلتساق بين الدول القومية والجمهوريات الفدرالية
اإلقليمية وسد الثغرات التشريعية بالرغم من كونها خارج حيز الصالحيات التشريعية الخاصة برئاسة الجمهورية الكونفدرالية.
في حالة تعارض أحكام مرسوم الجمهورية الفدرالية اإلقليمي الرئاسي مع مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي ومرسوم
الدول القومية الرئاسي يطبق مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي.
في حالة تعارض أحكام مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي مع أحكام القوانين الصادرة من قبل برلمان الدول القومية
والبرلمانات الفدرالية اإلقليمية يطبق مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي.
ال يجوز تنظيم الحقوق األساسية واإللتزامات الواردة في الجزئين األول والثاني من الباب الثاني للدستور وتنظيم الحقوق
السياسية واإللتزامات الواردة في الجزء الرابع منها بموجب مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي.
ال يجوز اصدار مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي في الشؤون المقترحة تعديلها في الدستور منحصراً بموجب القانون.
ال يجوز إصدار مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي في شأن القوانين المعدلة باستيضاح في القانون
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في حالة تعارض مرسوم الجمهورية الكونفدرالية الرئاسي مع أحكام القانون يطبق أحكام القانون.
في حالة إصدار مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية قانونا ً في نفس الموضوع يسقط أحكام مرسوم الجمهورية الكونفدرالية
الرئاسي من الحكم.
يجوز لرئيس الجمهورية الكونفدرالية صياغة األنظمة بغرض تطبيق القوانين شريطة أال تتعارض معها.
في حالة عدم تحديد تاريخ معين بعد اإلعالن عن المراسيم الرئاسية واألنظمة فستدخالن في حيز التشريع في اليوم الذي
نشرت فيه الجريدة الرسمية.
يجوز لرئيس الجمهورية الكونفدرالية االستفادة من مهام اإلنتخاب والتعيين المتاحة له بموجب الدستور والقانون ومن
الصالحيات والمهام األخرى.
 .4التزامات رئيس الجمهورية الكونفدرالية الجزائية
المادة  .112يجوز المطالبة باستجواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية بموجب قرار األغلبية المطلقة من أعضاء مجلس نواب
الجمهورية الكونفدرالية في اتهامه بارتكاب جرم ما .ويطرح مجلس النواب هذا القرار على طاولة التفاوض في غضون شهر
كأقصى حد ،حيث يصدر قرار االستجواب بعد قيام األغلبية المطلقة من األعضاء بإجراء اقتراعا ً سرياً.
في حالة صدور قرار اإلستجواب ،تتولى لجنة متشكلة من خمسة عشر عضو من خالل اقتراع اسماء المرشحين الذين يبلغون
ثالثة أضعاف عدد أعضاء اللجنة من كل حزب سياسي اسما ً اسما ً حسب نفوذ األحزاب السياسية في مجلس النواب .وتقدم
اللجنة التقرير المتعلق باالستجواب إلى رئاسة مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية خالل شهرين .أما إذا لم تتمكن من انهاء
اإلستجواب خالل هذه الفترة فستمنح اللجنة مهلة إضافية نهائية لمدة شهر.
ويوزع التقرير خالل عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة .كما تجرى المفاوضات في الجمعية العمومية في
غضون عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ التوزيع .ويصدر مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية قرار اإلحالة إلى الديوان العالي
من خالل اإلقتراع السري بموجب ثلثي األغلبية المطلقة من األعضاء .وينهي الديوان العالي التحكيم خالل ثالثة أشهر .أما
إذا لم يوفق في اإلتمام خالل هذه الفترة فسيمهل ثالثة أشهر إضافية للمرة األولى واألخيرة .إلصدار الحكم النهائي خالل هذه
الفترة.
يُمنع رئيس الجمهورية الكونفدرالية الذي صدر في حقه االستجواب من اصدار أي قرار باإلنتخاب.
كما تنتهي مهمة رئيس الجمهورية الكونفدرالية المدان بجريمة تمنعه من االنتخابه في الديوان العالي.
تطبق أ حكام هذه المادة حتى بعد انتهاء مهمة رئيس الجمهورية الكونفدرالية بسبب الجرائم التي أدين بسببها خالل أدائه
للوظيفة.
 .5نواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية توكيل رئيس الجمهورية الكونفدرالية والوزراء
المادة  .113يحق لرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يقوم بتعيين أربعة أو أكثر من نواب الرئاسة عقب فوزه باإلنتخاب .كما
يحوز رئيس الجمهورية الكونفدرالية على صالحية تحديد درجة وترتيب الوكالء المعينين من بين نواب الرؤساء.
في حالة خلو المنصب الرئاسي ألي سبب من األسباب فستجرى اإلنتخابات الرئاسية في غضون خمسة وأربعين يوماً .حيث
ينوب النائب األول لرئيس الجمهورية الكونفدرالية عن رئاسة الجمهورية ويكون مخوالً في صالحياته لغاية انتخاب الرئيس
الجديدفي حالة بقاء سنة أو أقل على موعد اإلنتخاب العام فستجدد انتخابات مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية مع انتخابات
رئاسة الجمهورية الكونفدرالية .أما إذا كانت المدة المعنية تتجاوز السنة فسيظل الرئيس المنتخب في منصبه حتى انتخاب
الرئيس الجديد .وال تعتبر هذه الفترة الزمنية المتبقية منضمة إلى المدة األساسية لمهام رئيس الجمهورية الكونفدرالية .وسيجري
مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية اإلنتخابين معا ً في تاريخ اإلنتخابات العامة.
في حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية الكونفدرالية بسبب المرض أو السفر إلى الخارج ،أو أي ظروف مشابهة فسينوب
النائب األول عنه ويكون مخوالً باستخدام صالحيات الرئيس.
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يقوم رئيس الجمهورية الكونفدرالية بتعيين المؤهلين لإلنتخاب من النواب والوزراء ونواب الرئيس وعزلهم .كما يحلف رئيس
الجمهورية ونوابه والوزراء أمام مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية بموجب النص الوارد في المادة  .107بينما تنتهي
عضوية أعضاء مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية عند انتخابهم رئيسا ً للجمهورية الكونفدرالية أو نائبا ً عنه أو وزيراً له.
يعتبر نواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية والوزراء مسؤولون تجاه رئيس الجمهورية الكونفدرالية .ويحق لبرلمان الجمهورية
الكونفيدرالية استجواب نواب الرئيس والوزراء بناءا ً على اإلدعاء الموجه ضدهم بارتكاب جنح ما في شأن وظائفهم من خالل
القرار الصادر عن طريق اإلقتراع الجاري بموجب األغلبية المطلقة من األعضاء .ويطرح مجلس النواب هذا القرار على
طاولة التفاوض في غضون شهر كأقصى حد ،حيث يصدر قرار االستجواب بعد قيام األغلبية المطلقة من األعضاء بإجراء
اقتراعا ً سريا ً.
في حالة صدور قرار اإلستجواب ،تتولى لجنة متشكلة من خمسة عشر عضو من خالل اقتراع اسماء المرشحين الذين يبلغون
ثالثة أضعاف عدد أعضاء اللجنة من كل حزب سياسي من خالل االقتراع االسمي حسب نفوذ األحزاب السياسية في مجلس
النواب .وتقدم اللجنة التقرير المتعلق باالستجواب إلى رئاسة مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية خالل شهرين .أما إذا لم
تتمكن من انهاء اإلستجواب خالل هذه الفترة فستمنح اللجنة مهلة إضافية نهائية لمدة شهر.
ويوزع التقرير خالل عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة .كما تجرى المفاوضات في الجمعية العمومية في
غضون عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ التوزيع .ويصدر مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية قرار اإلحالة إلى الديوان العالي
من خالل اإلقتراع السري بموجب ثلثي األغلبية المطلقة من األعضاء .وينهي الديوان العالي التحكيم خالل ثالثة أشهر .أما
إذا لم يوفق في اإلتمام خالل هذه الفترة فسيمهل ثالثة أشهر إضافية للمرة األولى واألخيرة .إلصدار الحكم النهائي خالل هذه
الفترة.
تطبق أ حكام الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة على هؤالء األشخاص حتى بعد انتهاء مهامهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها
أثناء أدائهم للوظيفة.
تنتهي مهمة نائب رئيس الجمهورية الكونفدرالية أو الوزير الذي أدين بجرم يحول بينه وبين انتخابه رئيسا للديوان العالي.
يجوز لنواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية والوزراء االستفادة من األحكام المتعلقة بالحصانة التنفيذية في الجرائم غير
المتعلقة بمهمتهما.
تنظم القوانين المتعلقة بتشكيل الوزارات وإلغائها وتحديد مهامها وصالحياتها وتأسيس كيان المبادرات المركزية والفرعية
بموجب المرسوم الصادر من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية.

 .6المجلس الرقابي للدولة
المادة  .114يتولى المجلس الرقابي للدولة ،الخاضع لرئاسة الجمهورية الكونفدرالية إجراء جميع التحريات والتحقيقات
والمراجعات في الشؤون المتعلقة بكافة الهيئات والمنظمات العامة ،وجميع المنشآت التجارية التي تمتلك فيها تلك الهيئات
والمنظمات العامة أكثر من نص رأس المال ،والمنظمات المهنية العامة ،وجمعيات أصحاب األعمال والنقابات العمالية على
جميع المستويات ،والجمعيات والمؤسسات األهلية المعنية بالرعاية االجتماعية ،بهدف ضمان مشروعية العمل واإلدار وحسن
سير العمل ومستوى الكفاءة ،بنا ًء على طلب رئيس الجمهورية الكونفدرالية.
وال يخضع مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا والهيئات القضائية لوالية المجلس الرقابي للدولة.
ويُعين رئيس الجمهورية الكونفدرالية أعضاء المجلس الرقابي للدولة ،ويُعين رئيسه من بين األعضاء ممن لديهم المؤهالت
المنصوص عليها في القانون.
كما ينظم المرسوم الرئاسي الصادر من قبل رئاسة الجمهورية الكونفدرالية عمل المجلس الرقابي للدولة ،وفترة شغل أعضائه
لمناصبهم ،واألمور اإلدارية األخرى المتعلقة بوضعهم.

 .7تجديد انتخابات مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية ورئيس الجمهورية الكونفدرالية
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المادة  .115يجوز ل مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية أن يتخذ قرارا ً في شأن تجديد االنتخابات الجارية من خالل اقتراع
األغلبية المطلقة من بين ثالثة أخماس األعضاء .وفي هذه الحالة تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية الكونفدرالية وانتخابات
االنتخابات العامة ل مجلس نواب الجمهورية الكونفدرالية في آن واحد.
في حال إتخاذ رئيس الجمهورية الكونفدرالية قرار تجديد االنتخابات ،فسيتم إجراء االنتخابات العامة ل مجلس نواب
الجمهورية الكونفدرالية وانتخاب رئاسة الجمهورية الكونفدرالية معاً.
في حال قرار مجلس نواب تجديد االنتخابات في الوالية الثانية لرئيس الجمهورية الكونفدرالية ،يحق لرئيس الجمهورية
الكونفدرالية الترشح مرة أخرى.
تستمر صالحيات وواجبات البرلمان ورئيس الجمهورية الكونفدرالية التي تتقرر تجديد انتخابها معاً ،حتى يبدأ مجلس النواب
الجديد والرئيس الجديد لمهامهم.
إن فترة مهام مجلس النواب والرئيس المنتخب بهذه الطريقة هي خمس سنوات.

 .8الدفاع الوطني
أ .منصب القائد األعلى للقوات المسلحة ورئيس األركان العامة
المادة  .116ال ينفصل منصب القائد األعلى للقوات المسلحة عن الوجود لروحي للبرلمان الكونفدرالي ،ويمثلها في ذلك
المنصب رئيس الجمهورية الكونفدرالية.
ويتولى رئيس الجمهورية الكونفدرالية المسؤولية أمام مجلس نواب الكونفدرالي فيما يتعلق باألمن الوطني ،وبإعداد القوات
المسلحة للدفاع عن البالد.
ويعتبر وزير الدفاع الوطني قائدا ً للقوات المسلحة حيث يقوم بمهمته بالتعاون مع قواد القوات البرية والجوية والبحرية ورئيس
األركان العامة المعين من قبل رئاسة الجمهورية الكونفدرالية وقيادات القوات المشتركة من خالل الخضوع لوزارة الدفاع
الوطني .يتولى وزير الدفاع الوطني منصب القائد األعلى في حال اندالع الحرب نيابة عن رئيس الجمهورية الكونفدرالية.
تُنظم وفق قوانين الجمهورية الكونفدرالية المبادئ المتعلقة بتأسيس قوات الجمهورية الكونفدرالية المسلحة وتشكيلها وإنتشارها
ومهامها وسلطاتها ومسؤولياتها وتأمين أفرادها وحقوقهم الشخصية.

ب .مجلس أمن الجمهورية الكونفدرالية والجمعية العمومية لرؤساء الدولة
.Iمجلس أمن الجمهورية الكونفدرالية
المادة  .117يتشكل مجلس أمن الجمهورية الكونفدرالية مننواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية ورئاسات الجمهورية الفدرالية
اإلقليمية ووزارء العدل والدفاع الوطني والداخلية والخارجية ورئيس األركان العامة وقادة القوات المشتركة البرية والبحرية
والجوية تحت إشراف رئيس الجمهورية الكونفدرالية.
وفقا َ لخصوصية جدول األعمال؛ يمكن دعوة الوزراء ورؤساء الدول الوطنية واألشخاص المعنيين إلى اجتماعات المجلس
واالستماع إلى آرائهم.
مجلس أمن الجمهورية الكونفدرالية؛ يبلغ رئيس الجمهورية الكوفدرالية رؤيته المتعلقة بقرارات التوصية حول تعيين وتثبيت
وتطبيق السياسة األمنية للجمهورية الكونفدرالية إضافةَ لرأيه بما يتعلق بضرورة توفير التنسيق المطلوب .يقوم رئيس
الجمهورية الكونفدرالية بتقييم القرارات العائدة لمجلس أمن الجمهورية الكونفدرالية حول التدابير الضرورية باستقالل الدولة
ووجودها ،ووحدة الدولة وعدم قابليتها للتجزئة ،وضمان أمن وسالمة المجتمع.
جدول أعمال مجلس األمن؛ تنظم من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية مع األخذ بعين اإلعتبار مقترحات معاوني رئيس
الجهورية الكونفدرالية ووزير الدفاع الوطني.
في حال غياب رئيس الجمهورية الكونفدرالية يعقد مجلس األمن اجتماعاته تحت رئاسة النائب األول لرئيس الجمهورية
الكونفدرالية.
وينظمبموجب مرسوم صادر من قبل رئاسة الجمهورية الكونفدراليةتشكيالت األمانة العامة لمجلس األمن القومي ويحدد
مهامها.
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.IIالجمعية العمومية لرؤساء الدول
المادة  .118تتشكل الجمعية العامة لرؤساء دول الجمهورية الكونفدرالية؛ برئاسة رئيس الجمهورية الكونفدرالية وبمشاركة
معاوني رئيس الجمهورية الكونفدرالية ورؤساء الجمهوريات الفدرالية اإلقليمية ورؤساء الدول الوطنية ووزراء العدل والدفاع
الوطني والداخلية والخارجية ورئيس األركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية والمشتركة.
وتجوز دعوة الوزير ،وغيرهم من األشخاص المعنيين ،لحضور اجتماعات المجلس واالستماع إلى آرائهم ،وفقا ً ألهمية
للمواضيع الواردة في جدول األعمال.
كما تقدم الجمعية العمومية لرؤساء الجمهورية الكونفدرالية ،القرارات اإلستشارية المتخذة في شأن وضع سياسة األمن للدولة،
وما يراه الزما ً لضمان التعاون المطلوب إلى رئاسة الجمهورية الكونفدرالية .وتقيم رئاسة الجمهورية الكونفدرالية قرارات
مجلس األمن المتعلقة بالتدابير التي تراها ضرورية للحفاظ على وجود الدولة واستقاللها وسالمة البالد ووحدتها ،والسلم
واألمن في المجتمع.
جدول أعمال الجمعية العامة لرؤساء دول الجمهورية الكونفدرالية؛ تنظم من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية أخذاً مقترحات
نواب رئيس الجمهورية الكونفدرالية ووزراء الداخلية والدفاع الوطني بعين اإلعتبار.
في حال غياب رئيس الجمهورية الكونفدرالية يُعقدا جتماعات المجلس األمني الوطني برئاسة النائب األقدم للرئيس.
وينظم المرسوم الصادر من قبل رئاسة الجمهورية الكونفدرالية األمانة العامة للجمعية العمومية لرؤساء دول الجمهورية
الكونفدرالية ويحدد مهامه.

ب .رئاسات الجمهورية الفدرالية اإلقليمية
.1الترشيح واالنتخابات
المادة  .119يُنتخب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية انتخابا ً عاما ً مباشراً من بين أعضاء البرلمان وأعضاء البرلمان
الفدرالي اإلقليمي وأعضاء البرلمان القومي ورؤساء الدولة القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية الذين تجاوزوا األربعين من
العمر وأكملوا تعليمهم العالي ،أو من بين النواب المستوفين لهذه الشروط والمؤهالت من بين مواطني الجمهورية الفدرالية
اإلقليمية لعضوية البرلمان.
ويشغل الرئيس الفدرالي اإلقليمي منصبه لمدة خمس سنوات ،ويجوز لشخص شغل منصب رئيس الجمهورية الفدرالية ألكثر
من فترتين كحد أقصى.
ويُشترط لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية من بين أعضاء البرلمان أو من خارجها التقدم بمقترح كتاب من
عشرين نائباً .ويشترط أيضا ً تسمية خمسمائة ألف مرشح على األقل مع األحزاب السياسية الحائزة على جميع األصوات
بمفردها أو الحائزة على خمسة بالمائة من األصوات مشتركة في االنتخابات البرلمان.
يفقد العضو المنتخب رئيسا ً للجمهورية الفدرالية اإلقليمية منصب رئاسة الدولة القومية أو الفدرالية اإلقليمية أو عضوية
البرلمان القومي والفدرالي اإلقليمي.
يُنتخب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية قبل ستين يوما ً من انتهاء فترة رئيس الجمهورية الحالي ،أو في خالل ستين يوما ً
من شغور منصب رئيس الجمهورية ألي سبب.
وفي اإلنتخابات الرئاسية التي تجرى باالقتراع العام ،يُنتخب المرشح الذي يحصل على األغلبية المطلقة من األصوات
الصحيحة رئيسا ً للجمهورية الفدرالية اإلقليمية .فإذا لم يُتح الحصول على األغلبية في اإلقتراع األول ،يُجرى االقتراع الثاني
في يوم األحد التالي لالقتراع األول .ويترشح في االقتراع الثاني المرشحان االثنان الحاصالن على أكثر األصوات في االقتراع
األول ،ويُنتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية األصوات الصحيحة رئيسا ً للجمهورية الفدرالية اإلقليمية.
وفي حال عدم تمكن أحد المرشحين االثنين اللذين لهما حق الترشح في االقتراع الثاني ألي سبب من األسباب ،يُجرى االقتراع
الثاني بإحالل مرشح آخر حسب ترتيب المرشحين الناتج عن اإلقتراع األول .فإذا بقي مرشحا ً فقط في اإلقتراع الثاني ،يُجرى
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ذلك اإلقتراع على شكل استفتاء .أما إذا حاز المرشح على معظم األصوات الصحيحة ،يُنتخب رئيسا ً للجمهورية الفدرالية
اإلقليمية.
وتستمر فترة والية رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية القائم إلى أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه.
كما يصوغ القانون اإلجراءات والمبادئ المتعلقة باإلنتخابات الرئاسية الفدرالية اإلقليمية.

 .2جلسة الحلف باليمين
المادة  .120يحلف رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية اليمين التالي أمام البرلمان الكونفدرالي عن توليه المنصب:
" أقسم بالمصحف الشريف بصفتي رئيسا ً للجمهورية الفدرالية اإلقليمية ،أن أصون وجود الدولة اإلسالمية واستقاللها ،ووحدة
البالد واألمة التي ال تقبل التجزئة ،والسيادة المطلقة لألمة ،وأال أحيد عن الهدف الذي يقضي بتمتع كل فرد بحقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،في إطار السالم والرخاء في المجتمع ،والتضامن والعدالة ،وأن أبذل قصاري جهدي في سبيل الحفاظ
على مجد الجمهورية الكونفدرالية وعزتها ،وأن أؤدي المهام الموكلة إلي بال تحيز".

 .3المهام والصالحيات
المادة  .121يعتبر كل رئيس للجمهورية الفدرالية اإلقليمية رئيسا ً للدولة اإلسالمية اإلقليمية .ويحوز رئيس الجمهورية
الفدرالية اإلقليمية على صالحية التنفيذ.
كما يمثل رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية وحدة الدول القومية بصفته رئيسا ً للدولة .ويتكفل بتطبيق الدستور واألحكام
اإلسالمية ومتابعة سير أجهزة الدولة لمهامها بانتظام واتساق.
ويجوز أن يلقي خطابه في اليوم األول من عام التشريع من افتتاح البرلمان الفدرالي اإلقليمي إذا اقتضى األمر ذلك.
ويوجه الرسائل المتعلقة بسياسة السياحة والثقافة ،النهضة والعلوم والصناعة ،واالقتصاد والمالحة والنقل والتجارة والجمارك
الخاصة بالجمهورية الفدرالية اإلقليمية إلى البرلمان.
يقوم بنشر القوانين الصادرة من قبل مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا إذا رأى ذلك مناسباً.
يوجه دعوة إلى البرلمان الفدرالي بغرض إعادة النظر في القوانين.
يقوم بإحالة شاملة للقانون الداخلي للبرلمان الفدرالي أو بعضا ً من أحكامه إلى مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا في حال
تعارضه مع الدستور من الناحية الشكلية أو األساسية ،كما يرفع قضية إلغاء القانون أمام المحكمة الدستورية.
يقوم بتعيين نواب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والوزراء في المهام وعزلهم.
يوجه دعوة إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول ومجلس أمن الجمهورية الفدرالية اإلقليمية لحضور االجتماع ويرأس
االجتماع.
يقوم بتعيين اإلداريين العموميين في المناصب العليا في السلك العام كأعضاء وزارة السياحة والثقافة والنهضة ووزارة العلوم
والصناعة والتقنية ووزارة المالحة والنقل ووزارة التجارة والجمارك في كيان الدول القومية التابعة للجمهورية الفدرالية
اإلقليمية وعزلهم ،باإلضافة إلى تنظيمه لألسس والمبادئ المتعلقة بها بموجب مرسوم رئاسي.
يخفف من العقوبات المفروضة على األفراد الذين يعانون من األمراض المزمنة والمعاقين وكبار السن أو يعفو عنهم.
يصدر مرسوما رئاسيا للجمهورية الفدرالية اإلقليمية في شأن األنشطة الرئيسة للسياحة والثقافة والنهضة والعلوم والصناعة
واالقتصاد ،المالحة والنقل والتجارة والجمارك بموجب صالحية التنفيذ التي يحوز عليها.
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يصدر مرسوما رئاسيا للجمهورية الكونفدرالية في ميادين األنشطة الخاصة بتأمين الدول القومية ورئاسة الجمهورية
الكونفدرالية بغرض سد ثغرات التشريع على الرغم من خروجها عن نطاق الصالحيات التنفيذية الخاصة برئاسة الجمهورية
الفدرالية اإلقليمية.
يطبق المرسوم الرئاسي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية في حال تعارض أحكام المرسوم الرئاسي للدولة القومية والمرسوم
الرئاسي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية.
أما في حال تعارض أحكام القوانين الصادرة من قبل برلمان الدولة القومية والبرلمان الفدرالي اإلقليمي مع المرسوم الرئاسي
للجمهورية الكونفدرالية يطبق المرسوم الرئاسي للجمهورية الكونفدرالية.
ال يجوز للمرسوم الرئاسي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية أن يُنظم االلتزامات والحقوق األساسية المذكورة في الجزئين األول
والثاني من الفصل الثاني للدستور وتنظيم االلتزامات والحقوق السياسية المذكورة في الجزء الرابع منها.
ال يجوز إصدار مرسوم رئاسي خاص بالجمهورية الفدرالية اإلقليمية في الشؤون المقترح تعديلها بموجب قانون الدستور
المنحصر.
ال يجوز إصدار مرسوم رئاسي خاص بالجمهورية الفدرالية اإلقليمية في شأن القوانين العلنية التعديل في القانون.
في حال تعارض المرسوم الرئاسي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية مع القانون تأخذ أحكام القانون بعين االعتبار.
في حال إصدار برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية قانونا ً في نفس الموضوع تسقط أحكام المرسوم الرئاسي للجمهورية
الفدرالية غير اإلقليمية من الحكم.
يجوز لرئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أن يصدر لوائحا شريطة تأمين تطبيق القوانين وتجنب مخالفتها.
تدخل المراسيم الرئاسية واللوائح في حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي نشرت فيه في الجريدة الرسمية إذا لم يحدد أي تاريخ
لذلك.
يحوز رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية على صالحية االنتخاب والتعيين والصالحيات والمهام األخرى المخولة له بموجب
القانون والدستور.

.4اإللتزامات الجزائية الخاصة برئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية
المادة  .122يجوز المطالبة باستجواب رئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية بناءعلى االقتراح الصادر من قبل األغلبية المطلقة
ألعضاء برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية بحجة اإلدعاء بارتكابه لجرم ما .ويجري البرلمان مفاوضة حول هذا االقتراح
في غضون شهر على األكثر ويصدر قرارا ً باالستجواب بناء على االقتراع السري الذي يجريه األغلبية المطلقة من األعضاء.
في حال صدور قراراالستجواب ،يجري االستجواب من قبل لجنة متشكلة من خمسة عشر عضو من خالل سحب اسم كل
حزب على حدة من بين المرشحين المعتبرين ثالثة أضعاف عدد األعضاء المنتمين إلى اللجنة حسب نفوذ األحزاب السياسية
لدى البرلمان  .وتقدم اللجنة التقرير الناتج عناالستجواب إلى رئاسة برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية خالل شهرين .أما
في حال عدم التوصل إلى نتيجة بعد االستجواب فستمنح اللجنة مهلة إضافية وتكون نهائية لمدة شهر.
يوزع التقرير خالل عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة .وتجرى المفاوضات في اللجنة العامة في غضون
عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ التوزيع .من جهة أخرى يتخذ برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية قرار اإلحالة إلى الديوان
العالي من خالل االقتراع السري الذي يجريه ثلثي األغلبية المطلقة من األعضاء .وينهي الديوان العالي التحكيم خالل ثالثة
أشهر .أما في حال عدم التوصل إلى نتيجة ما بعد التحكيم خالل هذه الفترة فيمهل ثالثة أشهر إضافية للمرة األولى واألخيرة.
حيث سيصدر القرار النهائي من التحكيم خالل في هذه الفترة .ال يجوز لرئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية الذي صدر في
حقه االستجواب أن يصدر قرارا ً في شأن االنتخابات.
كما تنتهي وظيفة رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية المدان بجريمة تحول بينه وبين انتخابه في الديوان العالي.
تطبق أحكام هذه المادة بعد انهاء وظيفة رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية بسبب الجرائم التي أدين بها أثناء أدائه الوظيفة.
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 .5نواب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية وتوكيل رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والوزراء
المادة  .123يحق لرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يقوم بتعيين أربعة أو أكثر من نواب الرئاسة عقب فوزه باإلنتخاب .كما
يحوز رئيس الجمهورية الكونفدرالية على صالحية تحديد درجة وترتيب الوكالء المعينين من بين نواب الرؤساء.
في حالة خلو المنصب الرئاسي ألي سبب من األسباب فستجرى اإلنتخابات الرئاسية في غضون خمسة وأربعين يوماً .حيث
ينوب النائب األول لرئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية عن رئاسة الجمهورية لغاية انتخاب الرئيس الجديد .في حالة بقاء
سنة أو أقل على موعد اإلنتخاب العام فستجدد انتخابات برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية مع انتخابات رئاسة الجمهورية
ال فدرالية اإلقليمية .أما إذا كانت المدة المعنية تتجاوز السنة فسيظل الرئيس المنتخب في منصبه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وال تعتبر هذه الفترة الزمنية المتبقية منضمة إلى المدة األساسية لمهام رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية .وسيجري برلمان
الجمهورية الفدرالية اإلقليمية اإلنتخابين معا ً في تاريخ اإلنتخابات العامة.
في حالة غياب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية مؤقتا ً بسبب المرض أو السفر إلى الخارج ،أو أي ظروف مشابهةفسينوب
عنه النائب األول ويكون مخوالً باستخدام صالحيات الرئيس.
يقوم رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية بتعيين المؤهلين لإلنتخاب من النواب والوزراء ونواب الرئيس وعزلهم .كما يحلف
رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء أمام برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية بموجب النص الوارد في المادة  .107بينما
تنتهي عضوية أعضاء برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية عند انتخابهم رئيسا ً للجمهورية الفدرالية اإلقليمية أو نائبا ً عنه أو
وزيراً له.
يعتبر نواب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والوزراء مسؤولون تجاه رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية .ويحق لبرلمان
الجمهورية الفدرالية اإلقليمية استجواب نواب الرئيس والوزراء بناءا ً على اإلدعاء الموجه ضدهم بارتكاب جنح ما في شأن
وظائفهم من خالل القرار الصادر عن طريق اإلقتراع الجاري بموجب األغلبية المطلقة من األعضاء .ويطرح البرلمان هذا
القرار على طاولة التفاوض في غضون شهر كأقصى حد ،حيث يصدر قرار االستجواب بعد قيام األغلبية المطلقة التي تمثل
ثالثة أخماساألعضاء بإجراء اقتراعا ً سرياً.
في حالة صدور قرار اإلستجواب ،تتولى لجنة متشكلة من خمسة عشر عضو من خالل اقتراع اسماء المرشحين الذين يبلغون
ثالثة أضعاف عدد أعضاء اللجنة من كل حزب سياسي من خالل االقتراع االسمي حسب نفوذ األحزاب السياسية في البرلمان.
وتقدم اللجنة التقرير المتعلق باالستجواب إلى رئاسة برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية خالل شهرين .أما إذا لم تتمكن من
انهاء اإلستجواب خالل هذه الفترة فستمنح اللجنة مهلة إضافية نهائية لمدة شهر.
ويوزع التقرير خالل عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة .كما تجرى المفاوضات في الجمعية العمومية في
غضون عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ التوزيع .ويصدر برلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية قرار اإلحالة إلى الديوان العالي
من خالل اإلقتراع السري بموجب ثلثي األغلبية المطلقة من األعضاء .وينهي الديوان العالي التحكيم خالل ثالثة أشهر .أما
إذا لم يُتح اإلتمام خالل هذه الفترة فسيمهل ثالثة أشهر إضافية للمرة األولى واألخيرة .إلصدار الحكم النهائي خالل هذه الفترة.
تطبق أحكام الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة على هؤالء األشخاص بعد انتهاء مهامهم بسبب الجرائم المرتكبة أثناء
أدائهمللوظيفة.
تنتهي مهمة نائب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أو الوزير الذي أدين بجرم يحول بينه وبين انتخابه رئيسا للديوان
العالي.
يجوز لنواب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والوزراء االستفادة من األحكام المتعلقة بالحصانة التنفيذية في الجرائم غير
المتعلقة بمهمتهما.
تنظم القوانين المتعلقة بتشكيل الوزارات وإلغائها وتحديد مهامها وصالحياتها وتأسيس كيان المبادرات المركزية والفرعية
بموجب المرسوم الصادر من قبل رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية.

 .6المجلس الرقابي للدولة
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المادة  .124يتولى المجلس الرقابي للدولة ،الخاضع لرئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية إجراء جميع التحريات والتحقيقات
والمراجعات في الشؤون المتعلقة بكافة الهيئات والمنظمات العامة ،وجميع المنشآت التجارية التي تمتلك فيها تلك الهيئات
والمنظمات العامة أكثر من نصف رأس المال ،والمنظمات المهنية العامة ،وجمعيات أصحاب األعمال والنقابات العمالية على
جميع المستويات ،والجمعيات والمؤسسات األهلية المعنية بالرعاية االجتماعية ،بهدف ضمان مشروعية العمل واإلدارة
وحسن سير العمل ومستوى الكفاءة ،بنا ًء على طلب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية.
يعتبر مجلس الشورى للشؤون اإلدارية العليا واألجهزة القضائية خارج نطاق مهام لجنة الدولة الرقابية.
ويُعين رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أعضاء المجلس الرقابي للدولة ،ويُعين رئيسه من بين األعضاء ممن لديهم
المؤهالت المنصوص عليها في القانون.
كما ينظم المرسوم الرئاسي الصادر من قبل رئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية عمل المجلس الرقابي للدولة ،وفترة شغل
أعضائه لمناصبهم ،واألمور اإلدارية األخرى المتعلقة بوضعهم.

 .7تجديد انتخابات برلمان الجمهورية الفدرالية ورئيس الجمهورية الفدرالية
المادة  .125يجوزلبرلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أن يتخذ قراراً في شأن تجديد االنتخابات الجارية من خالل اقتراع
األغلبية المطلقة من بين ثالثة أخماس األعضاء .وفي هذه الحالة تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية
وانتخابات الجمعية العمومية لبرلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية في آن واحد.
في حال اتخاذ القرار في شأن تجديد انتخابات رئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية فستجرى انتخابات رئاسة الجمهورية
الفدرالية اإلقليمية وانتخابات الجمعية العمومية لبرلمان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية في آن واحد.
في حال اتخاذ القرار المتعلق بتجديد انتخابات رئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية من قبل البرلمان في الجولة الثانية ،فيحق
لرئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أن يرشح للمرة الثانية لمنصب الرئاسة.
تستمر مهمة وصالحيات رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والبرلمان المتخذ بشأنهما قرار التجديد خالل االنتخابات لغاية
تولي الرئيس الجديد منصبه الرئاسي.
وتمتد مدة مهمتي الرئيس والبرلمان المنتخب إلى خمس سنوات.

 .8الجمعية العمومية لرئاسات دول الجمهورية الفدرالية اإلقليمية
المادة  .126تتشكل الجمعية العمومية لرؤساء دولة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية من نواب رئيس الجمهورية الفدرالية
اإلقليمية ،ورئاسات الدولة القومية ،ووزارة الجمارك والتجارة والنقل والمالحة ،ووزارة االقتصاد ،ووزارة العلوم والصناعة
والتقنية ،والنهضة ،والثقافة والسياحة تحت رعاية رئاسة رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية.
وقد توجه دعوة إلى الوزارة المعنية واألفراد للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية بحسب الشؤون الواردة في جدول
األعمال لالستفادة من آرائهم.
كما تقدم الجمعية العمومية للجمهورية الفدرالية اإلقليمية ،معلومات متعلقة بالمفاوضات الجارية بشأن التعيين السياسي لألمن
الداخلي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية ،والجمارك والتجارة ،والنقل والمالحة ،واالقتصاد ،والعلوم والصناعة والتقنية،
والنهضة ،والثقافة والسياحة ،إلى جانب المقترحات المتعلقة بتأكيدها وتطبيقها ،فضالً عن التنسيقات الالزمة لها إلى رئيس
الجمهورية الفدرالية اإلقليمية .وت ُقيم القرارات المتعلقة بالتدابير التي تراها ضرورية للحفاظ على وجود الدولة واستقاللها
وسالمة البالد ووحدتها ،والسلم واألمن في المجتمع من قبل رئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية.
يُنظم رئيس ا لجمهورية الفدرالية اإلقليمية جدول أعمال الجمعية العمومية لدول الجماهير الفدرالية اإلقليمية من خالل األخذ
بعين االعتبار اقتراحات نواب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية.
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في حال غياب رئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية عن االجتماع تجتمع الجمعية العمومية تحت رئاسة النائباألقدم لمجلس
األمن الوطني.
ينظم المرسوم الرئاسي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية ويحدد وظيفة األمين العام للجمعية العمومية لرؤساء دولة الجمهورية
الفدرالية اإلقليمية.

ج .رئاسات الدولة القومية
.1الترشيح واالنتخابات
المادة ُ .127ينتخب رئيس الدولة القومية انتخابا ً عاما ً مباشرا ً من بين أعضاء البرلمان القومي ورؤساء الدولة القومية
والجماهير الفدرالية اإلقليمية الذين تجاوز سنهم األربعين ،والحائزين على شهادات التعليم العالي ،أو من بين النواب المستوفين
لهذه الشروط والمؤهالت من بين مواطني الدولة القومية لعضوية البرلمان.
ويشغل رئيس الدولة القومية منصبه لمدة خمس سنوات ،ويجوز لشخص شغل منصب رئيس الدولة القومية ألكثر من فترتين
كحد أقصى.
ويُشترط لتسمية مرشح لرئاسة الدولة القومية من بين أعضاء البرلمان أو من خارجها التقدم بمقترح كتابي من قبل عشرين
نائباً .ويشترط أيضا ً تسمية خمسمائة ألف مرشح على األقل مع األحزاب السياسية الحائزة على جميع األصوات بمفردها أو
الحائزة على خمسة بالمائة من األصوات في االنتخابات البرلمان.
تنتهي عضوية النائب من البرلمان الوطني المنتخب بمجرد انتخابه رئيسا ً للدولة القومية.
يُنتخب رئيس الدولة القومية قبل ستين يوما ً من انتهاء فترة رئيس الدولة الحالي ،أو في خالل ستين يوما ً من شغور منصب
رئيس الدولة ألي سبب.
وفي اإلنتخابات الرئاسية التي تجرى باالقتراع العام ،يُنتخب المرشح الذي يحصل على األغلبية المطلقة من األصوات
الصحيحة رئيسا ً للدولة القومية .فإذا لم يُتح الحصول على األغلبية في اإلقتراع األول ،يُجرى االقتراع الثاني في يوم األحد
التالي لالقتراع األول .ويترشح في االقتراع الثاني المرشحان االثنان الحاصالن على أكثر األصوات في االقتراع األول،
ويُنتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية األصوات الصحيحة رئيسا ً للدولة القومية.
وفي حال عدم تمكن أحد المرشحين االثنين اللذين لهما حق الترشح في االقتراع الثاني ألي سبب من األسباب ،يُجرى االقتراع
الثاني بإحالل مرشح آخر حسب ترتيب المرشحين الناتج عن اإلقتراع األول .فإذا بقي مرشحا ً فقط في اإلقتراع الثاني ،يُجرى
ذلك اإلقتراع على شكل استفتاء .أما إذا حاز المرشح على معظم األصوات الصحيحة ،يُنتخب رئيسا ً للدولة القومية.
وتستمر فترة والية رئيس الدولة القومية القائم إلى أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه.
كما يصوغ القانون اإلجراءات والمبادئ المتعلقة باإلنتخابات الرئاسية للدولة القومية.

 .2جلسة الحلف باليمين
المادة  .128يحلف رئيس الدولة القومية اليمين التالي عند توليه المنصب:
" أقسم على المصحف الشريف بوالئي بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،بصفتي رئيسا ً للدولة القومية ،أن أصون وجود
الدولة اإلسالمية واستقاللها ،ووحدة البالد واألمة التي ال تقبل التجزئة ،والسيادة المطلقة لألمة ،وأال أحيد عن الهدف الذي
يقضي بتمتع كل فرد بحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،في إطار السالم والرخاء في المجتمع ،والتضامن والعدالة ،وأن
أبذل قصاري جهدي في سبيل الحفاظ على مجد الجمهورية الكونفدرالية وعزتها ،وأن أؤدي المهام الموكلة إلي بال تحيز".
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 .3المهام والصالحيات
المادة  .129يعتبر رئيس كل دولة قومية رئيسا ً للدولةالتي انتخب فيها .يحوز رئيس الدولة القومية على صالحية التنفيذ.
كما يتكفل رئيس الدولة القومية بتطبيق الدستور واألحكام اإلسالمية ومتابعة سير أجهزة الدولة بانتظام واتساق.
ويجوز أن يلقي خطابه في اليوم األول من عام التشريع من افتتاح البرلمان الدولي القومي إذا اقتضى األمر ذلك.
ويوجه رئيس الدولة القومية الرسائل المتعلقة بسياسة التعليم ،المالية ،الصحة ،الطاقة والموارد الطبيعية ،الغذاء والزراعة
والثروة الحيوانية ،والرياضة والشباب ،وشؤون المياه والغابات ،والعمل والتأمين اإلجتماعي ،واألسرة والسياسات
اإلجتماعية ،والبيئة والتحضر والسياحة ،إلى البرلمان.
يقوم بنشر القوانين الصادرة من قبل مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا إذا رأى ذلك مناسباً.
يوجه دعوة إلى البرلمان القومي بغرض إعادة النظر في القوانين.
يقوم بإحالة شاملة للقانون الداخلي للبرلمان القومي أو بعضا ً من أحكامه إلى مجلس الشورى للشؤون الدينية العليا في حال
تعارضه مع الدستور من الناحية الشكلية أو األساسية ،كما يرفع قضية إلغاء القانون أمام المحكمة الدستورية.
ويقوم بتعيين األقدمين الممثلين للمراتب العليا من وزارة البيئة والتحضر وسياسة التحضر والبيئة والسياسة االجتماعية
واألسرة والعمل والضمان االجتماعيومصلحة المياه والغابات والشباب والرياضة والغذاء والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة
والموارد الطبيعية والصحة والمالية والتربية والتعليم وعزلهم منها ،باإلضافة إلى تنظيم األسس والمبادئ المتعلقة بها بموجب
مرسوم رئاسي.
يصدر مرسوما رئاسيا للدولة القومية في شأن األنشطة الرئيسية المتعلقة بسياسة التحضر والبيئة ،والسياسة االجتماعية
واألسرة ،العمل والضمان االجتماعي ومصلحة المياه والغابات والشباب والرياضة والغذاء والزراعة والثروة الحيوانية
والطاقة والموارد الطبيعية والصحة والمالية والتربية والتعليم الحائز على صالحية التنفيذ فيها.
يصدر مرسوما رئاسيا ً للدولة القومية في ميادين األنشطة الخاصة بتأمين الجمهورية الكونفدرالية ورئاسة الجمهورية الفدرالية
اإلقليمية بغرض سد ثغرات التشريعية على الرغم من خروجها عن نطاق الصالحيات التنفيذية الخاصة برئاسة الدولة القومية.
في حال تعارض أحكام المرسوم الرئاسي للدولة القومية والمرسوم الرئاسي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية ،يطبق المرسوم
الرئاسي للجمهورية الفدرالية اإلقليمية.
في حال تعارض أحكام القوانين الصادرة من قبل برلمان الدولة القومية ومرسوم البرلمان الفدرالي اإلقليمي ومرسوم
الجمهورية الكونفدرالية يطبق المرسوم الرئاسي للجمهورية الكونفدرالية
ال يجوز تنظيم االلتزامات والحقوق األساسية المذكورة في الجزئين األول والثاني من الفصل الثاني للدستور وتنظيم االلتزامات
والحقوق السياسية المذكورة في الجزء الرابع منها من قبل المرسوم الرئاسي للدولة القومية.
ال يجوز إصدار مرسوم رئاسي خاص بالدولة القومية في الشؤون المقترح تعديلها بموجب قانون الدستور المنحصر.
ال يجوز إصدار مرسوم رئاسي خاص بالدولة القومية في شأن القوانين العلنية التعديل في القانون.
في حال تعارض المرسوم الرئاسي للدولة القومية مع القانون تأخذ أحكام القانون بعين االعتبار.
في حال إصدار برلمان الدولة القومية قانونا ً في الموضوع نفسه تسقط أحكام المرسوم الرئاسي للدولة القومية من الحكم.
يجوز لرئيس الدولة القومية أن يصدر لوائحا شريطة تأمين تطبيق القوانين وتجنب مخالفتها.
تدخل المراسيم الرئاسية واللوائح في حيز التنفيذ اعتبارامن اليوم الذي نشرت فيه الجريدة الرسمية إذا لم يحدد أي تاريخ لذلك.
يحوز رئيس الدولة القومية على صالحية االنتخاب والتعيين والصالحيات والمهام األخرى المحولة بموجب القانون والدستور.

.4اإللتزامات الجزائية الخاصة برئيس الدولة القومية
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المادة  .130يجوز المطالبة باستجواب رئيس الدولة القومية بناءعلى االقتراح الصادر من قبل األغلبية المطلقة ألعضاء
برلمان الدولة القومية بحجة االدعاء بارتكابه لجرم ما .ويجري البرلمان مفاوضة حول هذا االقتراح في غضون شهر على
األكثر ويصدر قرارا ً باالستجواب بناء على االقتراع السري الذي تجريه األغلبية المطلقة من األعضاء.
في حال صدور قراراالستجواب ،فسيجرى من قبل لجنة مشكلة من خمسة عشر عضو من خالل سحب كل اسم حزب على
حدة من بين المرشحين المعتبرين ثالثة أضعاف عدد األعضاء المنتمين إلى اللجنة حسب نفوذ األحزاب السياسية لدى البرلمان.
وتقدم اللجنة التقرير الناتج من االستجواب إلى رئاسة برلمان الدولة القومية خالل شهرين .أما في حال عدم التوصل إلى نتيجة
ما بعداالستجواب فستمنح اللجنة مهلة إضافية نهائية لمدة شهر.
يوزع التقرير خالل عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة .وتجرى المفاوضات في الجمعية العمومية في غضون
عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ التوزيع .من جهة أخرى يتخذ برلمان الدولة القومية قرار اإلحالة إلى الديوان العالي من خالل
االقتراع السري الذي يجريه ثلثي األغلبية المطلقة من األعضاء .وينهي الديوان العالي التحكيم خالل ثالثة أشهر .أماإلى نتيجة
ما بعد التحكيم خالل هذه الفترة فيمهل ثالثة أشهر إضافية للمرة األولى واألخيرة .حيث سيصدر القرار النهائي من التحكيم
خالل هذه الفترة.
ال يجوز لرئيس الدولة القومية الذي صدر في حقه قراراالستجواب أن يصدر قرارا في شأن االنتخابات.
كما تنتهي وظيفة رئيس الدولة القومية المدان بجريمة تحول بينه وبين انتخابه في الديوان العالي.
تطبق أحكام هذه المادة بعد إنهاء وظيفة رئيس الدولة القومية بسبب الجرائم التي أدين بسببها أثناء أدائه الوظيفة.

 .5نواب رئيس الدولة القومية وتوكيل رئيس الدولة القومية والوزراء
المادة  .131يحق لرئيس الدولة القومية أن يقوم بتعيين أربعة أو أكثر من النواب بعد فوزه باالنتخاب .ناهيك عن صالحية
رئيس الدولة القومية في التعيين وتوكيل نواب الرئيسوتحديد درجاتهم وترتيبهم.
في حال خلو المنصب الرئاسي فسيجرى االنتخاب في غضون خمسة وأربعين يوماً .حيث سينوب النائب األول لرئيس الدولة
القومية عن رئاسة الدولة لغاية انتخاب الرئيس الجديد .أما إذا تبقى على حلول االنتخاب العام سنة أو أقل من ذلك فستجدد
انتخابات برلمان الدولة القومية مع انتخابات رئاسة الدولة القومية .وإذا تجاوزت المدة المتبقية إلجراء االنتخابات العامة السنة
فسيتابع الرئيس المنتخب أداء مهمته حتى انتخاب الرئيس الجديد .وتعتبر هذه الفترة الزمنية المتبقية مستقلة عن الفترة األصلية
المحددة بمهام رئيس الدولة القومية .وسيجري برلمان الدولة القومية االنتخابين معا ً في تاريخ االنتخابات العامة.
في حال ابتعاد رئيس الدولة القومية عن وظيفته ألسباب مؤقتة كالمرض والسفر إلى الخارج فسينوب النائب األول عنه
ويستخدم الصالحيات الخاصة بالرئيس.
يجوز لرئيس الدولة القومية أن يقوم بتعيين المؤهلين لالنتخاب من النواب والوزراء ونواب الرئيس وعزلهم .كما يحلف رئيس
الدولة ونوابه والوزراء أمام برلمان الدولة القومية بموجب النص المنصوص في المادة  ,107وتنتهي عضوية أعضاء برلمان
الدولة القومية في حال انتخابهم رئيسا ً للدولة القومية أو نائبا ً عنه أو وزيرا ً له.
يعتبر نواب رئيس الدولة القومية والوزراء مسؤولين تجاه رئيس الدولة القومية .ويحق لبرلمان الدولة القومية استجواب نواب
الرئيس والوزراء إلدانتهم بارتكاب جرم ما في شأن وظائفهم من خالل االقتراح الصادر عن طريق االقتراعالذي يجريه
األغلبية المطلقة من األعضاء .ويتفاوض البرلمان في شأن االقتراح في غضون ثالثة أشهر على األكثر ،حيث يصدر قرار
االستجواب من خالل االقتراع السري الذي تجريه األغلبية المطلقة التي تمثل ثالثة أخماس األعضاء.
في حالة إصدار قرار االستجواب فسيجرى من قبل لجنة مشكلة من خمسة عشر عضو من خالل االقتراع االسمي من بين
المرشحين المعتبرين ثالثة أضعاف عدد األعضاء المنتمين إلى اللجنة حسب نفوذ األحزاب السياسية لدى البرلمان .وتقدم
اللجنة التقرير الناتج من االستجواب إلى رئاسة برلمان الدولة القومية خالل شهرين .أما في حال عدم التوصل إلى نتيجة ما
بعداالستجواب فستمنح اللجنة مهلة إضافية نهائية لمدة شهر.
ويوزع التقرير خالل عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة .وتجرى المفاوضات في الجمعية العمومية في غضون
عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ التوزيع .كما يحيل برلمان الدولة القومية القرار إلى الديوان العالي من خالل االقتراع السري
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الذي تجريه ثلثي األغلبية المطلقة من األعضاء .وينهي الديوان العالي التحكيم خالل ثالثة أشهر .أما في حال عدم التوصل
إلى نتيجة ما بعد التحكيم خالل هذه الفترة فيمهل ثالثة أشهر إضافية للمرة األولى واألخيرة .حيث سيصدر القرار النهائي
من التحكيم خالل فيهذه الفترة.
تطبق أحكام الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة على هؤالء األشخاص بعد انتهاء مهامهم بسبب الجرائم المرتكبة أثناء أدائهم
للوظيفة.
تنتهي مهمة نائب رئيس الدولة القومية أو الوزير الذي أدين بجرم حال بينه وبين انتخابه رئيسا للديوان العالي.
يجوزلنواب رئيس الدولة القومية والوزراء االستفادة من األحكام المتعلقة بالحصانة التشريعية في الجرائم غير المتعلقة
بمهمتهما.
تنظم القوانين المتعلقة بتشكيل الوزارات والغائها وتحديد الصالحيات والمهام وبنية المنظمة وتشكيل كيان المركز والكيان
اإلقليمي من خالل القرار الصادر من قبل رئيس الدولة القومية.

 .6المجلس الرقابي للدولة الخاصة بالدول القومية
المادة  .132يقوم المجلس الرقابي للدولة ،الخاضع لرئاسة الدولة القومية إجراء جميع التحريات والتحقيقات والمراجعات في
الشؤون المتعلقة بكافة الهيئات والمنظمات العامة ،وجميع المنشآت التجارية التي تمتلك فيها تلك الهيئات والمنظمات العامة
أكثر من نصف رأس المال ،والمنظمات المهنية العامة ،وجمعيات أصحاب األعمال والنقابات العمالية على جميع المستويات،
والجمعيات والمؤسسات األهلية المعنية بالرعاية االجتماعية ،بهدف ضمان مشروعية العمل واإلدارة وحسن سير العمل
ومستوى الكفاءة ،بنا ًء على طلب رئيس الدولة القومية.
يعتبر مجلس الشورى للشؤون اإلدارية العليا واألجهزة القضائية خارج نطاق مهام المجلس الرقابي للدولة.
يحوز رئيس الدولة القومية على صالحية تعيين رئيس المجلس الرقابي للدولة وأعضائها.
تنظم كيفية سير المجلس الرقابي للدولة ومدة مهام أعضائها واألعمال األخر ى التي تقوم بها من خالل إصدار مرسوم رئاسي
صادر من قبل رئاسة الدولة القومية.

 .7تجديد انتخابات برلمان الدولة القومية ورئيس الدولة القومية
المادة  .133يجوز لبرلمان الدولة القومية أن يتخذ قرارا ً في شأن تجديد االنتخابات الجارية من خالل اقتراع األغلبية المطلقة
من بين ثالثة اخماس األعضاء .وفي هذه الحالة تجرى انتخابات رئاسة الدولة القومية وانتخابات الجمعية العمومية لبرلمان
الدولة القومية في آن واحد.
في حال اتخاذ القرار في شأن تجديد انتخابات رئاسة الدولة القومية فستجرى انتخابات رئاسة الدولة القومية وانتخابات الجمعية
العمومية لبرلمان الدولة القومية في آن واحد.
في حال اتخاذ القرار المتعلق بتجديد انتخابات رئاسة الدولة القومية من قبل البرلمان في الجولة الثانية ،فيحق لرئيس الدولة
القومية أن يرشح للمرة الثانية لمنصب الرئاسة.
تستمر مهمة وصالحية رئيس الدولة القومية والبرلمان المتخذ بشأنهما قرار التجديد مع االنتخابات لغاية ابتداء الرئيس الجديد
لمنصبه الرئاسي.
وتمتد مدة مهمتي الرئيس والبرلمان المنتخب إلى خمس سنوات.

.IIإدارة حالة الطوارىء
المادة  .134في حال حدوث كارثة طبيعية أو تفشي األمراض الوبائية الخطيرة أو وقوع أزمة اقتصادية خطيرة ،أو فساد
النظام العام وفي حال تبدت مؤشرات جدية على وقوع أعمال عنف أو ظهور مظاهرات العنف واسعة النطاق تستهدف
تقويض النظام الدستوري أو حرية الشعب والحقوق األساسية ،أو حدوث مظاهرات العنف التي تعرض وحدة األمة والبالد
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للخطر الداخلي أو الخارجيأو الثورات ومظاهرات االحتجاجالمقامة ضد الجمهورية الكونفدرالية أو الوطن ،أو
االنتفاضاتوالتعبئة العامة ،أو ظهور بوادر الحرب أو اندالع الحرب ،يجوزلرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يعلن حالة
الطوارئ في مناطق الدول القومية والجمهوريات الفدرالية اإلقليمية وفي كافة أنحاء الجمهورية الكونفدرالية ،لفترة ال تتجاوز
ستة أشهر.
كما ينشر قرار اإلعالن عن حالة الطوارئ في نفس اليوم الذي تصدر فيه الجريدة الرسمية حيث تقدم إلى برلمان الجمهورية
الكونفدرالية في نفس اليوم للمصادقة.
يوجه إلى برلمان الجمهورية الكونفدرالية خطاب دعوة فورية لإلنعقاد إذا كان في عطلة تشريعية .ويجوز للبرلمان التقليل أو
التمديد من مدة الحالة الطارئة أو إلغائها تماما ً إذا رأى ذلك مناسباً.
إذا كان برلمان الجمهورية الكونفدرالية في عطلة تشريعية ،يدعى لإلنعقاد في الحال .كما يجوز للبرلمان تعديل فترة سريان
حالة الطوارئ وتمديدها لمدة أقصاها أربعة أشهر في كل مرة ،إذا رأى ذلك مناسبا ً
يجوز لبرلمان الجمهورية الكونفدرالية تعديل سريان حالة الطوارئ وتمديدها لمدة أقصاها أربعة أشهر في كل مرة بناءعلى
طلب رئاسة الجمهورية الكونفدرالية ،وال تعتبر هذه الشهور األربعة ضرورية في حالة الحرب.
وينظم قانون حالة الطوارئ اإللتزامات المالية والمادية والوظيفية التي تفرض على المواطنين في حال إعالن حالة الطوارئ،
وكيفية تقييد الحقوق والحريات األساسية أو تعليقها بما تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في المواد  16 ،15و،17
واألحكام التي ستطبق وكيفية سير المعامالت.
يجوز لرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يصدر مرسوما ً رئاسيا ً بموجب رئاسة الجمهورية الكونفدرالية دون الخضوع
للتقيدات المذكورة في الفقرة الثانية والعشرين من المادة  108الخاصة بقانون حالة الطوارئ .كما تنشر تلك المراسيم الرئاسية
التي القانون في الجريدة الرسمية وتقدم للمصادقة إلى البرلمان في نفس اليوم.
تطرح المراسيم الصادرة من رئاسة الجمهورية الكونفدرالية خاللحالة الطوارئ على طاولة النقاش للتمكن من اتخاذ القرار
باستثناء األوضاع التي ال يعقد فيها برلمان الجمهورية الكونفدرالية اجتماعا ً بسبب األسباب القاهرة أو الحروب .أما في حال
حدوث العكس فسيسقط المرسوم الرئاسي الصادر في حالة الطوارئ تلقائيا ً من حيز التنفيذ.

 .IIIاإلدارة
أ .مبادئ اإلدارة
 .1وحدة اإلدارة العامة والشخصية االعتبارية العامة
المادة  .135تشكل اإلدارة العامة كيانا ً واحدا ً فيما يتعلق بتشكيلها ومهامها ،وينظمها القانون.
ويكون تنظيم اإلدارة العامة ومهامها على أساس مبادئ المركزية والالمركزية من قبل الدول القومية في ميدان البيئة
والتحضر ،األسرة والسياسة ،العمل والضمان االجتماعي ،مصلحة المياه والغابات ،الرياضة والشباب ،الغذاء والزراعة
والثروة الحيوانية ،الطاقة والموارد الطبيعية ،الصحة ،المالية ،التربية والتعليم العلوم والصناعة والتقنية ،االقتصاد ،المالحة
والنقل ،التجارة والجمارك من قبل الجمهورية الكونفدرالية في ميدان التضامن اإلسالمي والشؤون الخارجية ،الصناعة
الدفاعية ،الدفاع ،الشؤون الداخلية والعدالة.
تشكل الشخصيات االعتبارية بموجب المرسوم الصادر من قبل رئيس الدولة القومية ورئيس الجمهورية الكونفدرالية ورئيس
الجمهورية الفدرالية اإلقليمية أو من خالل القوانين المسنونة من قبل البرلمان القومي والبرلمان الفدرالي اإلقليمي وبرلمان
الجمهورية الكونفدرالية.
.2التشريعات
المادة  .136يجوز لرئيس الدولة القومية ورئيس الجمهورية الفدرالية اإلقليمية ورئيس الجمهورية الكونفدرالية والشخصيات
االعتبارية الخاضعة لها أن تقوم بسن التشريعات شريطة أن تتالئم مع المراسيم الصادرة من قبل رئاسة الجمهورية
الكونفدرالية والقوانين المتعلقة بميادين وظائفها.
ويُحدد المواضيع التي ستنشر التشريعات المتعلقة بها في الجريدة الرسمية.
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ب .الرقابة القضائية
المادة  .137يمكن اللجوء إلى الرقابة القضائية فيما يخص جميع أعمال اإلدارة العامة وأفعالها .ويمكن اقتراح التحكيم أو
الدولي لتسوية المنازعات التي تنشأ عن الشروط والعقود التي تُمنح بموجبها اإلمتيازات المتعلقة بالخدمات العامة .وال يمكن
اللجوء إلى التحكيم الدولي إال في حال وجود عنصر أجنبي.
ويبدأ احتساب اآلجال الزمنية التي يمكن فيها رفع دعوى قضائية ضد عمل إداري من تاريخ اإلخطار به.
وتقتصر السلطة القضائية على الرقابة على مشروعية اإلجراءات واألعمال اإلدارية على سبيل الحصر ،وال يمكن في أي
حال اللجوء إلى السلطة القضائية للرقابة على كون اإلجراء أو العمل نافعا ً من عدمه .وال يجوز إصدار حكم قضائي يقيد
المهام التنفيذية التي تمارس وفقا ً لألشكال والمبادئ المنصوص عليها في القانون ،أو تكون له صفة اإلجراء أو العمل اإلداري،
أو ينزع السلطات التقديرية.
ويجوز أن يصدر قرارا ً بوقف تنفيذ عمل إداري في حال كان تنفيذه يؤدي إلى أضرار يصعب أو يستحيل التعويض عنها،
وكان ذلك العمل في ذات الوقت غير قانوني على نحو واضح.
وللقانون أن يقيد إصدار أمر بوقف تنفيذ عمل إداري في حاالت الطوارئ واألحكام العرفية والتعبئة والحرب ،أو لدواعي
األمن الوطني والنظام العام والصحة العامة.
وتتحمل اإلدارة العامة مسؤو لية تعويض األضرار الناجمة عن إجراءاتها وأعمالها.
ج .تنظيم اإلدارة العامة
.1اإلدارة المركزية
المادة  .138من حيث الهيكل المركزي ،تنقسم الجمهورية الكونفدرالية إلى الجمهوريات الفدرالية اإلقليمية ،وتنقسم كل
جمهورية فدرالية إقليمية إلى دول قومية خاضعة لها ،بينما تنقسم الدول القومية إلى محافظات على أساس الموقع الجغرافي
والظروف االقتصادية ومتطلبات الخدمات العامة .كما تنقسم المحافظات إلى وحدات إدارية أصغر.
وتقوم إدارة المقاطعات على مبدأ تفويض السلطات.
ويجوز إنشاء هيئات إدارية مركزية تشمل عددا ً من المحافظات ،بغرض ضمان كفاءة الخدمات العامة والتنسيق بينها .وينظم
قوانين الجمهورية الكونفدرالية مهام تلك الهيئات وسلطاتها.
 .2اإلدارات المحلية
المادة  .139اإلدارات المحلية هيئات اعتبارية عامة تنشأ لتلبية اإلحتياجات المحلية لسكان المحافظات والبلديات والقرى في
كيان الدول القومية ،ويحدد قانون الجمهورية الكونفدرالية مبادئ تشكيلها وطريقة انتخاب هيئات صنع القرار فيها.
وينظم قوانين الجمهورية الكونفدرالية تشكيل اإلدارات المحلية وواجباتها وسلطاتها ،وفقا ً لمبدأ اإلدارة المحلية.
وتجرى انتخابات اإلدارات المحلية كل خمسة أعوام ،وفق المبادئ المنصوص عليها في المادة  .68ويجوز أن ينشئ القانون
ترتيبات إدارية خاصة للمراكز الحضرية الكبرى.
وتفصل السلطة القضائية في فقدان الصفة القانونية أو اإلعتراضات على اكتساب الصفة القانونية فيما يخص الهيئات المنتخبة
لإلدارة المحلية .ومع ذلك ،وكتدبير مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي نهائي ،فلرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يعزل
هيئات اإلدارة المحلية أو أعضائها ممن استُهل في حقهم تحقيق أو مالحقة قضائية في جرائم متعلقة بواجباتهم.
ولإلدارة المركزية سلطة الوصاية اإلدارية على اإلدارات المحلية ،في إطار المبادئ واإلجراءات المنصوص عليها في
قوانين الجمهورية الكونفدرالية بغرض ضمان حسن سير الخدمات المحلية وفقا ً لمبدأ وحدة اإلدارة ،وضمان تقديم الخدمات
العامة بصورة منتظمة ،وحماية المصلحة العامة ،وتلبية اإلحتياجات المحلية على نحو مالئم.
وينظم القانون تشكيل الهيئات اإلدارية المحلية لالتحادات بإذن من قبل رئاسة الجمهورية الكونفدرالية بهدف تقديم خدمات
عامة محددة ،وينظم كذلك مهام ت لك االتحادات وسلطاتها وترتيباتها المالية واألمنية ،وكذلك عالقاتها المتبادلة مع اإلدارة
المركزية .ويُخصص لتلك الهيئات اإلدارية موارد مالية تتناسب مع المهام الموكلة إليها.
د .األحكام المتعلقة بموظفي سلك الخدمة العامة
 .1المبادئ العامة
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المادة  .140يؤدي موظفوا سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العمومين المهام األساسية والدائمة التي تتطلبها الخدمات
العامة الموكلة إلى الدولة ومنشآت الدولة اإلقتصادية وسائر الهيئات االعتبارية العامة ،وفقا ً لمبادئ اإلدارة العامة.
ويُنظمقوانين الجمهورية الكونفدرالية ،الجمهورية الفدرالية اإلقليمية و /أو الدولة القومية مؤهالت موظفي سلك الخدمة العامة
وغيرهم من الموظفين العمومين وتعييناتهم وواجباتهم وسلطاتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم ورواتبهم وبدالتهم ،وغير ذلك من
الشؤون المتعلقة بأوضاعهم ،دون المساس بأحكام اإلتفاقات الجماعية المتعلقة بالحقوق المالية واإلجتماعية.
ويحدد قانون الجمهورية الكونفدرالية ،على وجه الخصوص ،اإلجراءات والمبادئ المنظمة لتدريب كبار اإلداريين.
 .2الواجبات والمسؤوليات والضمانات أثناء اإلجراءات التأديبية
المادة .141موظفو سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العمومين ملزمون بأداء واجباتهم بإخالص للدستور والقوانين.
وال يجوز إخضاع موظفي سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العموميين وأعضاء المنظمات المهنية
العامة أو اتحاداتها لعقوبات تأديبية دون إعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وال تُستثنى القرارات التأديبية من المراجعة القضائية.
تعتبر األحكام المتعلقة بالمنتسبين إلى القوات المسلحة والمدعين والقضاة األعضاء في مجلس الشورى للشؤون الدينية،
محفوظة.
وال تُرفع دعاوى التعويض عن األضرار الناجمة عن أخطاء ارتكبها موظفون بسلك الخدمة العامة أو غيرهم من الموظفين
العمومين في ممارستهم لواجباتهم إال ضد اإلدارة العامة ،وفقا ً لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون ،ما دام
لإلدارة حق الرجوع في التعويض.
وتكون المالحقة القضائية لموظفي سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العمومين بتهمة ارتكاب جرائم رهنا ً بإذن السلطة
اإلدارية التي يحدددها القانون ،باستثناء الحاالت المنصوص عليها فيه.
ه .مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها العليا
 .1مؤسسات التعليم العالي
المادة .142
تنشئ الدولة القومية جامعات متعددة الوحدات وتتمتع باإلستقاللية العلمية والشخصية اإلعتبارية العامة ،بغرض تدريب القوى
البشرية لتلبية احتياجات االمة والبالد ،في ظل مقومات األمة والوحدة اإلسالمية ،لتقدم التعليم على مختلف المستويات بنا ًء
على التعليم اإلعدادي ،وتجري البحوث وتصدر المطبوعات وتقوم بدور الهيئات اإلستشارية وتقدم خدماتها للبالد ولإلنسانية،
بطريقة متتماشية مع مقتضيات العصر وأسس التعليم والعلوم النقلية والعقلية.
ويجوز للمؤسسات األهلية أن تنشئ مؤسسات للتعليم العالي ،تحت إشراف الدولة ومراقبتها ،وفق اإلجراءات والمبادئ
المنصوص عليها في القانون ،شريطة أال تكون هادفة للربح.
ويكرس القانون لتوزيع جغرافي متوازن للجامعات في جميع أنحاء البالد.
ويجوز للجامعات وألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم االنخراط بحرية في جميع أنواع األبحاث العلمية والنشر .إال إذا كان
ذلك ال يتضمن حرية االنخراط في أنشطة موجهة ضد وجود الجمهورية الكونفدرالية واستقاللها ،أو ضد سالمة األمة والدول
اإلسالمية ووحدتهما.
وتنشأ الدول ة الجامعات والوحدات التابعة لها مع تأمين الخدمات األمنية تحت إشراف ورقابة الدولة القومية.
وتعين رئاسات الدول القومية رؤساء الجامعات ،ويعين مجلس التعليم األعلى عمداء الكليات ،وفقا ً لإلجراءات واألحكام
المنصوص عليها في القانون.
وال تجوز إقالة الهيئات اإلدارية والرقابية للجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها ،من قبل سلطات غير الهيئات المختصة بذلك
داخل الجامعات ومجلس التعليم العالي ،ألي سبب من األسباب.
وتُقدم الميزانيات التي تضعها الجامعات إلى وزراة التعليم الوطني التابعة للدول القومية ،بعد أن يدرسها مجلس التعليم األعلى
ويوافق عليها ،وتنفذ ويراقب عليها وفق المبادئ المنطبقة على موازنة الحكومة المركزية.
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وينظم برلمان الدول القوميةالقوانين المتعلقة بإنشاء مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها وسير العمل بها وانتخاباتها وواجباتها
وسلطاتها ومسؤولياتها ،اإلجراءات التي تتبعها الدولة في ممارسة حقها في الرقابة والتفتيش على الجامعات ،واجبات أعضاء
هيئة التدريس وألقابهم وتعييناتهن وترقياتهم وتقاعدهم وتدريبهم ،وعالقات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس فيها مع
المؤسسات العامة وغيرها من المنظمات ،ومستوى التعليم ومدته ،وقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ،واشتراطات
الحضور والمصروفات والمبادئ المتعلقة بالمعونة التي تقدمها الدولة ،والمسائل التأديبية والعقابية ،والشؤون المالية ،وحقوق
الموظفين ،والقواعد التي يجب أن يلتزم بها أعضاء هيئة التدريس ،وانتداب أعضاء هيئة التدريس في ما بين الجامعات وفقا ً
لإلحتياجات ،والمثابرة على التدريب والتعليم بحرية وفي أمان ووفقا ً لمتطلبات العلم الحديث والتقنية المعاصرة ،واستخدام
الموارد المالية التي توقرها الدولة لمجلس التعليم األعلى وللجامعات.
وتخضع مؤسسات التعليم العالي التي تُنشئها مؤسسات أهلية لألحكام المنصوص عليها في الدستور بشأن مؤسسات التعليم
العالي التي تنشئها الدولة فيما يتعلق باألنشطة األكاديمية ،وتعين أعضاء هيئة التدريس واألمن ،باستثناء األمور المالية
واإلدارية.
.2مؤسسات التعليم العالي العليا
المادة  .143يُنشأ مجلس التعليم األعلى في كيان الدولة القومية لتخطيط التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي وتنظيمه
وإدارته واإلشراف عليه ،وتوجيه أنشطة التدريس والتعليم والبحث العلمي ،وضمان إنشاء تلك المؤسسات وتطويرها وفق
األهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون ،ولضمان االستخدام الفعال للموارد المخصصة للجامعات ،وتخطيط التدريب
الالزم ألعضاء هيئة التدريس.
ويتكون مجلس التعليم األعلى من أعضاء يعينهم رئيس الدولة القومية من بين من ترشحهم لجنة الدراسات العليا والجامعات،
ووفقا ً للعدد والمؤهالت واإلجراءات المنصوص عليها في االقانون ،مع منح األولوية لمن سبق لهم العمل بنجاح كأعضاء في
هيئات التدريس في الجامعات أو كرؤساء لها ،فضالً عن أعضاء يعينهم رئيس الدولة القومية مباشرة.
وينظم القانون المعد من قبل برلمان الدول القومية المجلس ومهامهم وسلطاته ومسؤولياته ومبادئ عمله.
 .3مؤسسات التعليم العالي الخاضعة ألحكام خاصة
المادة  .144تخضع مؤسسات الدراسات العليا التابعة لمنظمات األمن والقوات المسلحة ألحكام القوانين الخاصة الصادرة من
قبل برلمان الجمهورية الكونفدرالية.

ز .المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون ومؤسسات اإلذاعة والتلفزيون ووكاالت األنباء العامة
المادة  .145تُنشأ محطات اإلذاعة والتلفزيون وتُدار بحرية ،بما ال يتعارض مع القواعد التي يضعها قوانين الدول القومية.
ويتكون المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون ،الذي يُنشأ بغرض تنظيم أنشطة اإلذاعة والتلفزيون واإلشراف عليها ،من تسعة
أعضاء ،تنتخبهم الجمعيات العمومية للدول القومية وفقا ً للتمثيل النسبي لكل مجموعة حزبية ،من بين عدد من المرشحين
يساوي ضعف عدد األعضاء المخصص لكل مجموعة حزبية .ويضع القانون الصادر من قبل برلمان الدولة القومية الشؤون
المتعلقة بتنظيم المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون وواجباته وسلطاته ومؤهالت أعضائه وإجراءات انتخابهم وفترة شغلهم
لمنصبهم.
وتكون مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الفريدة التي تُنشئها الدولة القومية والجمهوريات الفدرالية اإلقليمية والجمهورية
الكونفدرالية كمؤسسة اعتبارية عامة ،وكذلك وكاالت األنباء التي تتلقى معونة من الهيئات االعتبارية العامة ،مستقلة ،وتكون
البرامج التي تبثها محايدة.
تؤسس هيئات التنسيق للتلفاز واإلذاعة من قبل الجمهوريات الفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية .كما ينظم القانون أسس تشكيل
الهيئات وإلتزاماتها وصالحياتها.

ح .المنظمات المهنية ذات الطبيعة العامة
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المادة  .146المنظمات المهنية ذات الطبيعة العامة واتحاداتها ،هيئات اعتبارية عامة تُنشأ بموجب قوانين الدولة القومية
و الجمهورية الفدرالية اإلقليمية ،بهدف تلبية االحتياجات المشتركة ألعضاء مهنة بعينها ،وتيسير أنشطتهم المهنية وضمان
تنمية المهنة ،بما تتماشى مع المصالح المشتركة مع الحفاظ على االنضباط المهني ومبادئ المهنة بغرض ضمان حسن
العالقات والثقة فيما بين أعضائها ،وبينهم وبين الجمهور ،وينتخب أعضاء تلك المنظمات هيئاتها باالقتراع السري ،وفقا ً
لإلجراءات المنصوص عليها في القانون ،وتحت اإلشراف القضائي.
وال يُشترط انضمام العاملين في وظائف أساسية ودائمة في المؤسسات العامة أو منشآت الدولة االقتصادية لعضوية المنظمات
المهنية العامة.
وال تنخرط تلك المنظمات المهنية في أنشطة خارج نطاق األهداف التي أنشئت من أجلها.
وال يحق لألحزاب السياسية تقديم مرشحين في انتخابات هيئات تلك المنظمات أو اتحاداتها.
وتضع قوانين ا لدولة القومية والجمهورية الفدرالية اإلقليمية القواعد المتعلقة بإشراف الدولة اإلداري والمالي على تلك
المنظمات.
وتحل الهيئات المسؤولة في المنظمات المهنية التي تنخرط في أنشطة تتجاوز نطاق أهدفها بموجب قرار من المحكمة ،يصدر
بنا ًء على طلب من السلطة التي يحدده القانون أو من النيابة العامة الخاضعة للدول القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية،
وتُنتخب هيئات جديدة لتحل محلها.
ومع ذلك ،ففي الحاالت التي تتطلبها دواعي األمن الوطني أو النظام العام أو منع ارتكاب جريمة أو االستمرار فيها أو
اإلعتقال ،وكان التأجيل يضر بما تقدم ،يُمكن أن تفوض سلطة يحددها قانون الجمهورية الكونفدرالية بسلطة وقف نشاط
المنظمات المهنية وهيئاتها األعلى ،وتقدم قرار تلك السلطة المخصة إلى القاضي صاحب الوالية ليوافق عليه في غضون
أربع وعشرين ساعة .ويُعلن القاضي قراره في غضون ثماني وأربعين ساعة ،وإال يُلغى هذا القرار اإلداري تلقائياً.

ط .األمر غير القانوني
المادة  .147إذ ماوجد شخص يعمل في أي منصب أو مرتبة في سلك الخدمة العامة التابعة لكيان الجمهورية الكونفدرالية
والجمهورية الفدرالية اإلقليمية والدولة القومية أن أمرا ً صادرا ً له من رئيسه يتعارض مع أحكام الدستور أو قوانين الدولة
القومية والجمهورية الفدرالية اإلقليمية والجمهورية الكونفدرالية ،فعليه أال ينفذ ذلك األمر ،وأن يُبلغ من أصدره بذلك
التعارض .فإذا أصر رئسيه على األمر وأيده كتابياً ،ينفذ األمر ،وال يكون الشخص المنفذ مسؤوالً عنه في تلك الحالة.
وال يجوز تنفيض أي أمر يُشكل جريمة في حد ذاته بأي حال من األحوال ،وال يُعفى من المسؤولية من ينفذ مثل ذلك األمر.
وال مساس باالستثناءات التي يق رها القانون فيما يتعلق بتنفيذ الواجبات العسكرية ،وحماية النظام العام أو األمن العام في
الظروف الطارئة.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

.Iاحكام عامة
أ .استقالل المحاكم
ً
المادة  .148القضاة مستقلون في أدائهم لواجباتهم ،ويصدرون أحكامهم وفقا للدستور والقوانين ،وقناعتهم الشخصية فيما ال
يتعارض مع القوانين.
وال يجوز ألي هيئة او سلطة أو مكتب أو فرد إصدار أوامر أو تعليمات إلى المحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة
القضائية ،أو إرسال تعميميات لهم ،أو تقديم توصيات أو مقترحات إليهم.
وال يمكن توجيه أي اسئلة أو إجراء أي مناقشات أو اإلدالء بأي تصريحات في الجمعية التشريعية تتعلق بممارسة السلطة
القضائية التابعة للدول القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية والجمهورية الكونفدرالية بشأن قضية قيد المحاكمة.
وعلى األجهزة التشريعية والتنفيذية واإلدارة العامة االمتثال لقرارات المحاكم ،وليس لها أن تُغيرا على أي نحو ،أو أن تُؤخر
تنفيذها.
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ب .األمان الوظيفي للقضاة والمدعيين العاميين
المادة .149ال يجوز عزل القضاة والمدعين العامين .ويحق لموظف الخدمات العامة التي تقاعد قبل حلول سن التقاعد القانوني
إال بنا ًء على طلبه على إرادته ومهما كانت صفته أن يعترض على األمر الصادر من قبل المنصب الذي يعلوه إذا الحظ
تعارضه مع أحكام الدستور أو قوانين الدولة القومية والجمهورية الفدرالية اإلقليمية والجمهورية الكونفدرالية وللمراسيم
الرئاسية الصادرة من قبل رئاسة الدولة القومية ورئاسة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية ورئاسة الجمهورية الكونفدرالية
والتشريعات ،ويبلغ هذه المخالفة الى الجهة الصادرة لألمر .وال يعتبر الموظف السالف الذكر مسؤوالً عن تنفيذ هذا األمر
الصادر إذا أقرت الجهة الصادرة لذلك من خالل ارسال خطابا ً خطيا ً متعلقا ً بهذا األمر من جديد.
ال يجوز تنفيذ األوامر التي تعد جرما ً مهما كانت األحوال ولن يعتبر الشخص المنفذ لهذا األمر معافا ً من المسؤولية.
إن اإلستثناءات المشارة إليها في القانون والمتعلقة بالحفاظ على األمن العام والنظام العام في الحاالت الطارئة وتنفيذ الخدمات
العسكرية محفوظة.

ج .القضاة والمدعون العامون
المادة .150يعمل القضاة والمدعون العامون كقضاة ومدعين عامين في القضاء المدني واإلداري .ويؤدي تلك الواجبات قضاة
ومدعون عا ّمون محترفون.
ويؤدي القضاة واجباتهم وفق مبادئ استقالل المحاكم واألمان الوظيفي للقضاة.
وينظم قانون الجمهورية الكونفدرالية ،وفق لمبادئ استقالل المحاكم واألمان الوظيفي للقضاة ،مؤهالت القضاة والمدعين
العامين ،وتعيينهم ،وحقوقهم ،وواجباتهم ،ورواتبهم وبدالتهم وترقياتهم ،والتغيرات المؤقتة أو الدائمة في مناصبهم أو محل
عملهم ،وبدء اإلجراءات التأديبية ضدهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم ،وسير التحقيقات المتعلقة بهم وما يترتب على ذلك
من قرارات بمالحقتهم قضائيا ً بسبب المخالفات أو الجرائم التي ارتكبوها فيم يتعلق بواجباتهم أو أثناء ممارستهم لها ،وإدانتهم
أو في حاالت عدم الكفاءة بما يقتضي فصلهم من المهنة ،وتدريبهم أثناء خدمتهم ،وغير ذلك من المسائل األخرى المتصلة
بمنزلتهم الشخصية.
ويمارس القضاة والمدعون العامون مهامهم إلى أن يبلغوا سن الخامسة والستين.
وال يتولى القضاة والمدعون العامون أي مناصب عامة أو خاصة ،باستثناء ما ينص عليه القانون.
ويُلحق القضاة والمدعون العامون بوزارة العدل التابعة للجمهورية الكونفدرالية فيما يتعلق بمهامهم اإلدارية.
ويخضع القضاة والمدعون العامون الذين يعملون في وظائف إدارية بالخدمات القضائية لنفس األحكام التي يخضع لها سائر
القضاة والمدعين العامين .وتتحدد فئاتهم ودرجاتهم وفقا ً للمبادئ المطبقة على القضاة والمدعين العامين ،ويتمتعون بجميع
الحقوق المكفولة لهم.
د .عالنية المحاكمات وضرورة تسويغ األحكام
المادة .151تكون جلسات المحاكم مفتوحة أمام الجمهور .ويجوز أن يتقرر إجراء المحاكمة كلها أو في جزء منها في جلسات
سرية ،على أن يقتصر ذلك على حاالت الضرورة القصوى التي تقتضيها اآلداب العامة أو األمن العام.
ويضع القانون أحكاما ً خاصة لمحاكمة القُصر.
ويتعين أن تصدر جميع قرارات المحكمة مصحوبة بمسوغاتها.
ويقع على عاتق السلطة القضائية واجب اإلنتهاء من المحاكمات في أسرع وقت ممكن ،وبأقل تكلفة ممكنة.
ه .إنشاء المحاكم
المادة .152يضع قوانين الجمهورية الكونفدرالية تنظيم المحاكم وواجباتها وسلطاتها وأسلوب عملها وإجراءات المحاكمة
فيها.
تعتبر وزارة العدل التابعة للجمهورية الكونفدرالية مفوضةً ومسؤولةً عن تنظيم المحاكم القضائية اإلدارية والقضائية المتواجدة
في أقاليم الجمهورية الكونفدرالية وتقديم الخدمات المتعلقة بها نيابة عن رئيس الجمهورية الكونفدرالية.
ال يجوز تشكيل المحاكم العسكرية خارج محاكم اإلنضباط .بل تشكل المحاكم العسكرية فقط في حال استدعاء القضايا الخاصة
بالجرائم المرتكبة في الوظائف العسكرية عند اندالع الحرب.
47

ينظم قانون الجمهورية الكونفدرالية الشؤون المتعلقة بتشكيل المحاكم العسكرية ومحاكم اإلنضباط العسكرية والبيروقراطية
العامة وتحديد مهاماها وصالحياتها والتزاماتها والعقوبات والجرائم العسكرية.
ف .اإلشراف على الخدمات القضائية
المادة .153تتولى وزارة العدل التابعة للجمهورية الكونفدرالية مهمة اإلشراف على الخدمات القضائية والمدعين العامين فيما
يتعلق بواجباتهم اإلدارية ،من خالل مفتشين قضائيين ومراجعي حسابات داخلي يمتهنون مهنة قاض ومدع عام ،والتحري
والتفتيش والتحقيق من خالل مفتشين قضائيين .وينظم قانون الجمهورية الكونفدرالية اإلجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك.

.IIالمحاكم العليا
أ .المحكمة الدستورية
 .1التشكيل
المادة .154تتكون محكمة دستورية في كيان كل دولة قومية وجمهوريات فدرالية إقليمية وجمهورية كونفدرالية من قبل
الجمهورية الكونفدرالية من خمسة عشر عضوا ً.
وتنتخب برلمانات الدولة القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية باالقتراع السري عضوين اثنين ،من بين ثالثة
يرشحهم رئيس ديوان المحاسبات وأعضاؤه من بينهم لكل مقعد شاغر ،وعضوا ً من بين ثالثة يرشحهم رؤساء نقابات المحامين
من بين المحامين المستقلين .وفي تلك االنتخابات التي تجرى في البرلمانات ،يتطلب الفوز بكل مقعد أغلبية الثلثين من إجمالي
عدد األعضاء في االقتراع األول ،واألغلبية المطلقة إلجمالي عدد األعضاء في االقتراع الثاني .فإذا تعذر الحصول على
أغلبية مطلقة في االقتراع الثاني ،يُجرى اقنراع ثالث بين المرشحين االثنين اللذين حازا على أكثر األصوات في االقتراع
الثانيُ ،وينتخب المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من األصوات.
ً
ويُعين رؤساء الجماهير الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية اثنا عشر عضوا ،حيث يعين ثالثة أعضاء من محكمة
االستئناف العليا ،وعضوين اثنين من قبل مجلس الدولة ،من بين ثالثة ترشحهم الجمعية العمومية لهذه الهيئات من بين رؤسائها
وأعضائها لكل مقعد شاغر ،وثالثة أعضاء ،من بين ثالثة مرشحين يقدمهم مجلس التعليم األعلى لكل مقعد شاغر من بين
أعضاء هيئات التدريس في مجاالت القانون واالقتصاد والعلوم السياسية من غير األعضاء بالمجلس ،على أن يكون اثنان من
الثالثة المرشحين لكل مقعد على األقل من خريجي كليات الحقوق ،وأربعة أعضاء من كبار الموظفين التنفيذيين والمحامين
المستقلين والمدعين العامين وقضاة الفئة األولى ومقرري المحكمة الدستورية الذين زاولوا هذه المهنة لمدة ال تقل عن خمس
سنين.
وفي االنتخابات التي تُجرى في الجمعيات العمومية لمحكمة االستئناف العليا ،ومجلس الدولة ،وديوان المحاسبات ،ومجلس
التعليم األعلى على جميع المستويات ،الختيار المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية ،يُعتبر أن األشخاص الثالثة الحائزين
على أكثر األصوات هم المرشحون لكل مقعد شاغر ،وفي االنتخابات التي تُجرى الختيار المرشحين الثالثة الذين يسميهم
رؤساء نقابات المحامين ،يُعتبر أن األشخاص الثالثة الحائزين على أكثر األصوات هم المرشحون.
ويُشترط ألهلية التعيين كأعضاء في المحكمة الدستورية ،فيما يخص أعضاء هيئات التدريس أن يكونوا حاصلين على لقب
أستاذ أو أستاذ مساعد ،وفيما يخص المحامين أن يكونوا قد مارسوا مهنة المحاماة لمدة عشرين عاما ً على األقل ،وفيما يخص
كبار الموظفين التنفيذين أن يكونوا قد أكملوا تعليمهم العالي وأن يكونوا قد عملوا لمدة عشرين عاما ً متضمنة فترة الترشح،
على أال يكون أي ممن سبق قد تجاوز سن الخامسة واألربعين.
وتنتحب المحكمة الدستورية رئيسها ونائبين له من بين أعضائها لفترة أربعة أعوام ،باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة
إلجمالي عدد األعضاء ،وتجوز إعادة انتخابهم.
وال يتولى أعضاء المحكمة الدستورية أي واجبات رسمية أو خاصة عدا واجباتهم األساسية.

 .2فترة العضوية وسقوطها
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المادة .155يُنتخب أعضاء المحكمة الدستورية لفترة اثني عشر عاماً ،وال تجوز إعادة انتخابهم .ويتقاعد أعضاء المحكمة
الدستورية عند تجاوزهم سن الخامسة والستين .وينظم القانون تعيين األعضاء الذين تنتهي فترة خدمتهم في المحكمة قبل
بلوغهم سن التقاعد اإللزامي في مناصب أخرى ،واألمور المتعلقة بوضعهم الوظيفي.
وتسقط العضوية في المحكمة الدستورية تلقائيا ً في حال إدانة العضو بارتكاب جريمة تقتضي فصله من مهنة القضاء ،أو
بموجب قرار يصدر باألغلبية المطلقة إلجمالي عدد أعضاء المحكمة الدستورية إذا ثبت نهائيا ً عدم قدرة العضو على أداء
واجباته بسبب المرض.

 .3المهام والصالحيات
المادة .156تراجع المحكمة الدستورية بكل مستوياتها القوانين والمراسيم الرئاسية ،والميثاق الداخلي لمجلس نواب
الجمهورية الكونفدرالية والجمهاهير الفدرالية اإلقليمية والدول القومية من حيث الدستورية ،شكالً وموضوعاً ،وتفصل في
الطلبات المرفوعة لها فرادى .وتراجع المحكمة التعديالت الدستورية وتتحقق من صحتها من حيث الشكل فحسب .وال يمكن
الطعن أمام المحكمة الدستورية ضد المراسيم الرئاسية للدول القومية والفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية التي تصدر أثناء حالة
الطوارئ أو األحكام العرفية أو في زمن الحرب ،بسبب عدم دستوريتها ،شكالً أو موضوعاً.
وتقتصر مراجعة صحة القوانين من حيث الشكل على التحقيق مما إذا كانت األغلبية المطلوبة في االقتراع األخير قد تحققت،
وتقتصر مراجعة صحة التعديالت الدستورية على التحقق مما إذا كانت األغلبية المطلوبة للمقترح بالتعديل وإلقرار التعديل
في االقتراع ،قد تحققت ،واالمتثال للحظر المفروض على المناقشات التي تجرى بموجب اإلجراءات المستعجلة .ويجوز
لرئيس الجمهورية الكونفدرالية والجمهورية الفدرالية اإلقليمية والدول القومية و ُخمس أعضاء برلمانات الدول القومية
والجماهير الفدرالية اإلقليمية والجمهورية الكونفدرالية ،طلب المراجعة من حيث الشكل .وال يمكن طلب إبطال قانون ،من
حيث الشكل ،في حال انقضاء عشرة أيام على صدوره ،وال يجوز للمحاكم األخرى أن تطعن على قانون لدى المحكمة
الدستورية بحجة أن القانون المعني يشوبه الخلل من حيث الشكل.
وللجميع الحق في التقدم بالتماس إلى المحكمة الدستورية الخاضعة للدول القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية،
بداعي انتهاك السلطات العامة ألحد الحقوق والحريات األساسية الواقعة ضمن نطاق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي
يضمنها الدستور ،إال أنه يتعين استنفاد جميع سبل اإلنتصاف القانونية قبل التقدم بااللتماس.
فيما يتعلق بااللتماس الفردي ،ال تشمل الرقابة القضائية األمور التي يجب أن تؤخذ في االعتبار خالل عملية االنتصاف.
وينظم قانون الجمهورية الكونفدرالة اإلجراءات والمبادئ المتعلقة بااللتماس الفردي.
وتُحاكم المحكمة الدستورية ،بصفتها المحكمة العليا ،رئيس الجمهورية الكونفدرالية ورؤساء الجماهير الفدرالية اإلقليمية
والدول القومية،ورؤساء برلمان الجمهورية الكونفدرالية و مجلس نواب الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والدول القومية ،ورئيس
مجلس الشورى للشؤون الدينية واعضاؤه ،ونواب رؤساء الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية ونواب رئيس الدول
القومية ،والوزراء ،ورئيس هيئة األركان العامة والقائد العام لقوات الدرك ،والمحاكم الدستورية ،وديوان العدل ،والمجلس
األعلى للقضاة والمدعين ،وديوان المحاسبات ،والمدعين العامين الرئيسين ونوابهم ،ومحاكم حقوق اإلنسان على جميع
المستويات بصفتها المحكمة العليا ،أمام المحكمة العليا في الجرائم المتصلة بواجباتهم.
ويعمل المدعي العام الرئيس لمحكمة اإلستئناف العليا أو نائبه كمدع في المحكمة العليا.
ويجوز التقدم بالتماس للرقابة القضائية على قرارات المحكمة العليا ،وفي تلك الحالة ،يكون قرار الجمعية العمومية للمحكمة
نهائياً.
تعتبر محكمة الدستور الخاضعة للجمهورية الكونفدرالية أعلى جهاز تحكيم لدى الجمهورية الكونفدرالية بصفتها الديوان
العالي.
وتؤدي المحكمة الدستورية كذلك الواجبات األخرى التي يعهد الدستور بها إليها.
 .4إجراءات سير العمل والمحاكمة
المادة .157تتكون المحكمة الدستورية من دائرتين ،باإلضافة إلى الجمعية العمومية وتجتمع كل دائرة برئاسة أحد نائبي رئيس
المحكمة وبحضور أربعة أعضاء .وتجتمع الجمعية العمومية بحضور عشر عضوا ً على األقل برئاسة رئيس المحكمة
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الدستورية أو من يعينه من نوابه .وتتخذ الدائرتان والجمعية العمومية قراراتها باألغلبية المطلقة .ويمكن تشكيل لجان للنظر
في جواز قبول االلتماسات الفردية.
تنظر الجمعية العمومية القضايا وااللتماسات المتعلقة باألحزاب السياسة ،ودعاوى اإلبطال واالعتراض ،والمحاكمات التي
تضطلع فيها المحكمة الدستورية بدور المحكمة العليا .وتفضل دائرتا المحكمة في االلتماسات الشخصية.
وتُتخذ قرارات إلغاء التعديالت الدستورية ،وحل األحزاب السياسية وحرمانها من معونة الدولة ،بأغلبية ثلثي إجمالي عدد
األعضاء.
وتعطي المحكمة الدستورية األولوية للنظر في التماسات اإلبطال لدواعي الخلل من حيث الشكل والفصل فيها.
وينظم قوانين الدول القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية تشكيل المحكمة الدستورية وإجراءات المحاكمة في
الجمعية العمومية وفي الدائراتين ،واألمور التأديبية المتعلقة برئيس المحكمة ونائبيه وأعضاء المحكمة ،وينظم الميثاق الداخلي
الذي تضعه المحكمة قواعد سير العمل بها وتشكيل الدائرتين واللجان وتقسيم العمل.
وتنظر المحكمة الدستورية القضايا المعروضة عليها دون عقد جلسة ،إال حين تقوم بدور المحكمة العليا .ومع ذلك ،فلها ان
تعقد جلسة لنظر االلتماسات الفردية .ومتى رأت المحكمة ضرورة لذلك ،فلها أيضا ً أن تستدعي األطراف المعنية ومن لديهم
معلومات متصلة بالقضية لالستماع إلى إفاداتهم الشفهية .وفي دعاوى حل األحزاب السياسية ،تستمع المحكمة إلى دفاع رئيس
الحزب السياسي المعني أو من يفوضه في ذلك ،عقب االستماع إلى المدعي العام الرئيس لمحكمة االستئناف العليا.
 .5إجراءات اإلبطال
المادة .158يحق لرؤساء الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية وبرلمانات الجمهورية الكونفدرالية
والفدرالية اإلقليمية والدول القومية ،وما ال يقل عن ُخمس إجمالي عدد أعضاء تلك البرلمانات ،رفع دعوى إبطال أمام المحكمة
الدستورية مباشرة ،استنادا ً إلى عدم دستورية القوانين والمراسيم الرئاسية لبرلمانات الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية
اإلقليمية والدول القومية والنظام الداخلي  ،شكالً وموضوعاً ،سواء ككل أو فيما يتعلق بأحكام معينة مما تقدم .وإذا كان هناك
أكثر من حزب سياسي في الحكم ،يمارس الحزب صاحب العدد األكبر من األعضاء حق األحزاب الحاكمة في رفع دعوى
اإلبطال.

 .6األجل الزمني لدعوى اإلبطال
المادة .159ينقضي الحق في رفع دعوى إبطال أمام المحكمة الدستورية الخاضعة للدول القومية والفدرالية اإلقليمية
والكونفدرالية مباشرة بمرور ستين يوما ً على نشر القوانين الصادرة بموجب الدول القومية والفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية
أو المراسيم الرئاسية الخاصة بها والنظم الداخلية المعنية في الجريدة الرسمية.
 .7ادعاء عدم الدستورية أمام محاكم أخرى
المادة .160إذا رأت محكمة تنظر قضية أمامها أن المراسيم الرئاسية الصادرة من الدول القومية أو الفدرالية اإلقليمية
والكونفدرالية أو أي قانون صادر من برلمان مخول الذي سيُطبق غير دستوري ،أو إذا استقر في يقنها جدية ادعاء بعدم
دستورية مقدم من أحد األطراف ،على المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى أن تبت المحكمة الدستورية في األمر.
وإذا لم تقتنع المحكمة التي تنظر القضية بجدية اإلدعاء بعدم الدستورية ،تفصل سلطة االستئناف المختصة في ذلك اإلدعاء،
وكذلك في حكم المحكمة.
تبت المحكمة الدستورية المفوضة في األمر وتصدر حكمها في غضون خمسة أشهر من تلقيها اإلدعاء .فإذا لم تتوصل لقرار
في خالل تلك الفترة ،على المحكمة التي تنظر القضية الفصل فيها بموجب األحكام القانونية القائمة .أما إذا تلقت المحكمة التي
تنظر القضية قرار المحكمة الدستورية المفوضة قبل أن تصدر قرارا ً نهائيا ً في موضوع الدعوى ،فإنها تكون ملزمة باالمتثال
لذلك القرار.
وال يجوز التقدك بادعاء بعدم دستورية القاعدة القانونية نفسها إال بعد مرور عشر سنوات على نشر قرار المحكمة الدستورية
المفوضة برفض موضوع االدعاء في الجريدة الرسمية.
.8قرارات المحكمة الدستورية
المادة .161قرارات المحكمة الدستورية المفوضة نهائية ،وال يجوز نشر قرارات اإلبطال دون أن تكون مصحوبة بتسويغ
كتابي.
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وال يجوز للمحكمة الدستورية المفوضة في إبطالها للقوانين أو المراسيم الرئاسية الصادرة من قبل رئاسة الدولة القومية
والفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية ،كليا ً أو جزئياً ،أن تقوم بدور المشرع بإصدار حكم يؤدي إلى تطبيق أحكام جديدة.
ويبطل العمل بالقوانين أو المراسيمالرئاسية الصادرة من قبل رئاسة الدولة القومية والفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية أو الميثاق
الداخلي لبرلماناتها ،كليا ً أو جزئياً ،بدءاً من تاريخ نشر قرار اإلبطال في الجريدة الرسمية .وللمحكمة الدستورية المفوضة
كذلك أن تقرر تاريخ دخول قرار اإلبطال حيز النفاذ ،على أال تكون الفترة بين ذلك التاريخ وتاريخ نشر القرار في الجريدة
الرسمية أكثر من عام واحد.
وفي حال تأجيل تاريخ دخول قرار اإلبطال حيز النفاذ ،على برلمان الدولة القومية والفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية عقد
مناقشة عاجلة لمشروع قانون تتقدم به الحكومة أو األعضاء والفصل فيه لملء الفراغ القانوني الناجم عن قرار اإلبطال.
وال تطبق قرارات اإلبطال بأثر رجعي.
وتنشر قرارات المحكمة الدستورية المفوضة في الجريدة الرسمية في الحال ،وتكون ُملزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية
والقضائية وللسلطات اإلدارية ولألشخاص والهيئات االعتبارية.
ب .ديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي
المادة .62 1تؤسس " ديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي" في كيان الجمهورية الكونفدرالية.
يتكفلديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي بمراعاة الحقوق عند تأويلها وتطبيقهالحقوق اإلتحاد اإلسالمي ،كما تنظم العالقات القانونية
المتبادلة بين نظم الدولة القومية واألنظمة القانونية الخاصة بالجمهورية الكونفدرالية مع الرقابة على القانون والتأويل وحل
النزاعات وصياغة القوانين وسد الثغرات القانونية.
يعتبرديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي مرجع التحقيقات األخيرة التي تجريها المحكمة العليا في كيان الدول القومية.
كما يعد من محاكم الدرجة األولى واألخيرة في بعض القضايا المشارة إليها من قبل القانون.
يتم انتخاب أعضاء ديوان العدل لإلتحاد اإلسالميمن بين المدعين العامين التابعين للجمهورية الكونفدرالية وقضاة التحكيم
القضائي من الدرجة األولى والموظفين الممارسين للوظائف المعتبرة من ضمنها واعضاء ديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي من
خالل اإلقترع السري الذي تجريه األغلبية المطلقة من األعضاء بموجب لجنة النيابة العامة والقضاة الخاضعة للجمهورية
الكونفدرالية.
ينتخب الرئيس األول لديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي ونائب الرئيس األول ورؤساء الدائرة من خالل اإلقتراع السري الجاري
من قبل األغلبية المطلقة من األعضاء بموجب الجمعية العمومية لديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي في كل أربعة سنوات .كما
يجوز لمن تنتهي مدة مهمته المشاركة من جديد.
تنتخب النيابة العامة والمدعي العام التابع لديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية من بين خمسة
من أعضاء الجمعية العمومية ينتخبون باإلقتراع السري الذي تجريها الجمعية العمومية لديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي خالل
أربعة أعوام .كما يجوز لمن تنتهي مدة مهمته المشاركة من جديد.
ينظم القانون الصادر من قبل برلمان الجمهورية الكونفدرالية بموجب مبادئ التأمينات القضائية واستقاللية المحاكم وأصول
تشكيل ديوان العدل لإلتحاد اإلسالمي وتحديد سيرها ،ورئاستها ،ونواب الرئيس ،ورؤساء الدائرة واألعضاء وأصول
اإلنتخابات ومؤهالت النيابة العامة والمدعي العام.
ج .محكمة حقوق اإلنسان التابعة لإلتحاد اإلسالمي
المادة .163تؤسس " محكمة حقوق اإلنسان التابعة لإلتحاد اإلسالمي" في كيان الجمهورية الكونفدرالية.
تعتبر محكمة حقوق اإلنسان المرجع النهائي لتقصياألحكام الصادرة من قبل مجالس السيادة للدولة القومية .كما تعد من الدرجة
األولى واألخيرة في القضايا اإلدارية المحددة من قبل القانون الصادر من قبل الجمهورية الكونفدرالية.
تتكفل محكمة حقوق اإلنسان بالنظر إلى القضايا المتعلقة بقرارات مجلس السيادة واإلفصاح عن اآلراء المتعلقة باإلمتيازات
والشروط واإلتفاقيات ذات الصلة بالخدمات العامة في غضون شهرين مع حل النزاعات اإلدارية والقيام باألعمال األخرى
المحددة من قبل القانون.
يقوم رئيس الجمهورية الكونفدرالية بانتخاب ثالثة أرباع أعضاء محكمة حقوق اإلنسان من بين قضاة التحكيم اإلداري والنيابة
العامة من الدرجة األولىوالوظائف المعتبرة من ضمنها .وبانتخاب ثالثة أرباع أعضاء لجنة القضاة والنيابة العامة من بين
الموظفين المؤهلين من قبل القانون.
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تنتخب الجمعية العمومية رئيس محكمة حقوق اإلنسان والمدعي العام النيابة ونواب الرئيس ورؤساء الدوائر من بين أعضائها
عن طريق اإلقتراع السري التي تجريها األغلبية المطلقة لمدة أربع سنوات .كما يجوز لمن تنتهي مدة مهمته المشاركة من
جديد.
ينظم القانون الصادر من قبل برلمان الجمهورية الكونفدرالية بموجب مبادئ التأمينات القضائية واستقاللية المحاكم أصول
تشكيل محكمة حقوق اإلنسان ،وتحديد سيرها وتعيين رئاستها ونواب الرئيس ورؤساء الدائرة واألعضاء وأصول اإلنتخابات
ومؤهالت النيابة العامة والمدعي العام.
د .محكمة االستئناف العليا
المادة .164تشكل الجمهورية الكونفدرالية محكمة استئناف عليا لكل دولة قومية كمرجع تحقيق نهائي للدولة القومية لدى
المحاكم القضائية النهائية.
كما تعتبر محكمة االستئناف العليا هي آخر درجة للرقابة القضائية على القرارات واألحكام الصادرة من الدول القومية التي
ال ينص القانون على والية سلطة قضائية أخرى عليها .وهي أيضا ً محكمة أول وآخر درجة فيما يخص نظر قضايا بعينها
يحددها القانون.
يُنتخب أعضاء محكمة االستئناف العليا باالقتراع السري المقام بموجب األغلبية المطلقة لمجمل عدد األعضاء بنا ًء على لجنة
القضاة والمدعين العامين التابعة للجمهورية الكونفدرالية ،من بين القضاة المحكمة القضائية من الفئة األولى ،والمدعين العامين
التابعين للجمهورية الكونفدرالية ومن يُعدون من ممارسي تلك المهنة.
وتنتخب الجمعية العمومية لمحكمة االستئناف العليا للمحكمة ونواب الرئيس األوائل وروؤساء األقسام من بين أعضائها ،لفترة
أربعة أعوام ،باإلقتراع السري وباألغلبية المطلقة إلجمالي عدد األعضاء ،وتجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة شغلهم
للمنصب.
ويعين رئيس الجمهورية الكونفدرالية المدعي العام لمحكمة االستئناف العليا الخاضعة للجمهورية الكونفدرالية ونائبه لفترة
أربعة أعوام ،من بين خمسة مرشحين لكل منصب تختارهم الجمعية العمومية لمحكمة االستئناف العليا من بين أعضائها
باالقتراع السري ،وتجوز إعادة انتخابهما في نهاية فترة شغلهما للمنصب.
ويضع القانون الصادر من برلمان الجمهورية الكونفدرالية تنظيم محكمة االستئناف العليا وأسلوب عملها ،ومؤهالت رئيسها
ونوابه ،ورؤساء األقسام ،واألعضاء ،والمدعي العام الرئيس ونائبه ،وإجراءات انتخابهم ،وفقا ً لمبادئ استقالل المحاكم
واألمان الوظيفي للقضاة.

ه .مجلس الدولة
المادة .165تشكل الجمهورية الكونفدرالية مجلسا ً للدولة لكل دولة قومية باعتبارها مرجع التحقيق النهائي لمحاكم الدول
القومية اإلدارية.
مجلس الدولة هو آخر درجة للرقابة القضائية على قرارات الدول القومية الصادرة من المحاكم اإلدارية التي ال ينص القانون
على والية محاكم إدارية اخرى عليها في إطار صالحياتها ،وهو كذلك محكمة أول وآخر درجة فيما يخص نظر قضايا بعينها
يحددها قانون الجمهورية الكونفدرالية.
وينظر مجلس الدولة القضايا اإلدارية ،ويبدي رأيه في خالل شهرين في مشروعات القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية
الكونفدرالية ،والشروط والعقود التي تُمنح امتيازات تقديم الخدمات العامة بموجبها ،ويراجع مسودات اللوائح وفصل في
النزاعات اإلدارية ،ويؤدي الواجبات األخرى المنصوص عليها في القانون.
ويُعين المجلس األعلى للقضاة والمدعين ثالثة أرباع أعضاء مجلس الدولة ،من بين الفئة األولى من قضاة القضاء اإلداري
وأعضاء النيابة اإلدارية ،أو من بين من يُعدون من ممارسي تلك المهنة ،بينما يُعين رئيس الجمهورية الكونفدرالية الربع
المتبقي من بين المسؤولين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون.
وتنتخب الجمعية العمومية لمجلس الدولة رئيس المجلس والمدعي العام الرئيس ونواب رئيس المجلس ورؤساء أقسامه ،من
بين األعضاء لفترة أربعة أعوام ،في اقتراع سري وباألغلبية المطلقة إلجمالي عدد األعضاء ،وتجوز إعادة انتخابهم في نهاية
فترة شغلهم للمنصب.
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ويبين القانون الصادر من قبل الجمهورية الكونفدرالية تنظيم وسير العمل في مجلس الدولة ،ومؤهالت رئيسه ،والمدعي العام
الرئيس ،ونواب رئيس المجلس ،ورؤساء األقسام ،واألعضاء ،وإجراءات انتخابهم ،وفقا ً لمبادئ الطبيعة الخاصة للقضاء
اإلداري واستقالل المحاكم واألمان الوظيفي للقضاة.

و .محكمة نزاعات اإلختصاص
المادة .166تشكل الجمهورية الكونفدرالية محكمة نزاعات اإلختصاص في كل دولة قومية بغرض حل النزاعات الناشئة بين
المحاكم اإلدارية والقضائية.
وتعتبر مفوضة في الفصل النهائي للنزاعات المتعلقة بالمهام واألحكام والناشئة بين السلطات التحكيمية والقضائية
ويضع القانون الصادر من قبل الجمهورية الكونفدرالية تنظيم محكمة نزاعات االختصاص ومؤهالت أعضائها وإجراءات
انتخابهم وأسلوب عملها .ويشغل منصب رئيس المحكمة أحد أعضاء المحكمة الدستورية المعنية.
وتكون لقرارات المحكمة الدستورية األسبقية في نزاعات االختصاص بين المحكمة الدستورية والمحاكم األخرى.

 .IIIالمجلس األعلى للقضاة والمدعيين
المادة .167يُنشأ المجلس األعلى للقضاة والمدعين ويمارس مهامه ،وفقا ً لمبادئ استقالل المحاكم واألمان الوظيفي للقضاة.
تتكون المجلس األعلىللقضاة والمدعين العامين من تسع دوائر خاضعة للجنة الرئاسية وللمجلس ،كما تتكون كل دائرة من لجنة
بعدد الدول القومية المتواجدة في كيان الجمهورية الفدرالية اإلقليمية ،بينما تتكون كل لجنة من ثالثة عشر عضواً ومن هيئتين
متشكلتين من رئيس وأربع أعضاء .وتتكون كل لجنة من مواطني الدولة القومية التي ستخدمها.
ويرأس المجلس وزير العدل التابع للجمهورية الكونفدرالية ،ويكون وكيل وزير العدل عضوا ً في المجلس بحكم منصبه .ويُعين
رئيس الجمهورية الكونفدرالية من بين ثالثة أضعاف مرشحين تحدد رئاسات الدول القومية مؤهالتهم
ينتخب األعضاء الستة من كل هيئة تابعة لمؤسسة فرعية خاضعة للجنة بموجب رئاسة الجمهورية الكونفدرالية من بين ثالثة
أضعاف مرشيحن تقترحهم رئاسات الدولة القومية من المدعين العامين وقضاة المحاكم اإلدارية من الفئة األولى من القضاة
والذين لم تسقط عنهم المؤهالت الالزمة ليكونوا قضاة من الفئة األولى ،إلى جانب المدعين العامين وقضاة الفئة األولى أو
القضاة الذين لم تسقط عنهم المؤهالت الالزمة ليكونوا قضاة من الفئة األولى ،كما ينتخب برلمان الجمهورية الكونفدرالية
سبعة أعضاء أساسيين من كل هيئة تابعة لمؤسسة فرعية خاضعة لدوائر المجلس من بين ثالثة أضعاف من المرشحين
المقترحين من قبل برلمان الدولة القومية من بين المحاميين وأعضاء هيئات التدريس في مجال القانونوالمحددة مؤهالتهم
بموجب القانون باإلضافة إلى أعضاء محكمة االستئناف العليا ومجلس الدولة .ويشترط أن يكون أحد المنتخبين من بين اعضاء
هيئات التدريس في مجال القانون ،والمحامين محاميا ً واآلخر أحدهم محاضرا ً على األقل.
يقدم العروض الرئاسية الخاصة بالدولة القومية في شأن العضوية المنتخبة من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية والخاصة
بكل لجنة تمثل مؤسسة فرعية لدى الدوائر التابعة للمجلس إلى وزراة العدل التابعة للجمهورية الكونفدرالية.
ينتخب األعضاء لمدة خمس سنوت .ويحق لألعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم المشاركة من جديد في اإلنتخابات
يقدم عروض برلمانات الدول القومية في شأن العضوية المنتخبة من قبل برلمان الجمهورية الكونفدرالية والخاصة بكل لجنة
تمثل مؤسسة فرعية لدى الدوائر التابعة للمجلس إلى رئاسة البرلمان الكونفدرالي .كما تبعث رئاسة البرلمان الكونفدرالي
اللجنة المتشكلة من اعضاء هيئة الدستور والعدل والمراجعات إلى هيئة مختلطة .كما تحدد اللجنة ثالثة مرشحين لكل عضو
بموجب األغلبية التي تمثل ثلثي األغلبية المطلقة .في حالة عدم التوصل إلى النتيجة في الجولة األولى فينبغي حضور ثالثة
أخماس األعضاء من األغلبية المطلقة في الجولة الثانية .أما إذا تعسر األمر في هذه الجولة أيضا ً فسيختتم اإلنتخاب بعد تحديد
مرشح بموجب أصول اإلقتراع الجاري بين مرشحين حائزين على أكبر عدد من األصوات .كما يجري برلمان الجمهورية
الكونفدرالية انتخابا ً عن طريق اإلقتراع السري لكل عضو بطريقة منفصلة من بين المرشحين المحددين من قبل اللجنة.
وينبغي حضور ثلثي أغلبية األعضاء المطلقة في الجولة األولى ،في حالة عدم التوصل إلى النتيجة في الجولة األولى فينبغي
حضور ثالثة أخماس األعضاء من األغلبية المطلقة في الجولة الثانية .أما إذا تعسر األمر في هذه الجولة أيضا ً فسيختتم
اإلنتخاب من خالل تحديد مرشح بموجب أصول اإلقتراع الجاري بين مرشحين حائزين على أكبر عدد من األصوات.
ينتخب األعضاء لمدة خمس سنوت .ويحق لألعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم المشاركة من جديد في اإلنتخابات.
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تجرى انتخابات أعضاء كل لجنة تابعة لمؤسسة فرعية خاضعة للدوائر التابعة للجنة خالل ثالثين يوما ً بعد انتهاء مدة مهام
األعضاء .في حالة ظهور أي شغور في أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدة مهام األعضاء المنتخبين ،فسيتم انتخاب أعضاء لسد
الثغرة خالل ثالثين يوما ً تاليا ً لتاريخ الشغور.
ال يجوز ألعضاء وزارة العدل ونواب وزارة العدل التابعين للجمهورية الكونفدرالية الخاضعة للجنة التوظف في أي وظيفة
أخرى خارج ما حدده القانون طيلة استمرارها في المهام ،كما ال يمكن تعينهم في وظائف أخرى أو انتخابهم.
يتولى الرئيس إدارة اللجنة وتمثيلها .وال يجوز له المشاركة في الدراسات واألعمال التي تجريها اللجنة .تنتخب الجمعية
العمومية رئاسات الدائرة ورؤساء الدائرة والهيئات واللجان التابعة لرئاسات الدائرة ونواب رئيس اللجنة من بين أعضائها
وتوزع المهام فيما بينهم .كما يحق لرئيس اللجنة تخويل بعض نوابه ورؤساء الدوائر ببعض الصالحيات.
ويضطلع المجلس بالمهام اإلجرائية المتعلقة بقبول القضاة والمدعين العامين في المحاكم المدنية واإلدارية ،وتعيينهم ونقلهم
إلى مناصب أخرى ومنحهم سلطات مؤقت وترقيتهم بصفة عامة وترقيتهم إلى الفئة األولى والقرارات المتعلقة بمن يتبين عدم
صالحيتهم لالستمرار في المهنة ،وفرض العقوبات التأديبية عليهم وعزلهم .ويتخذ المجلس القرارات النهائية بشأن المقترحات
المقدمة من وزارة العدل بإلغاء إحدى المحاكم ،أو تغيير النطاق اإلقليمي لوالية إحدى المحاكم ،ويؤدي كذلك المهام األخرى
التي تُناط به بموجب الدستور والقوانين.
ويتولى مفتشو المجلس ،بنا ًء على مقترح من الغرف المعنية وبإذن من رئيس المجلس ،اإلشراف على القضاة والمدعين
العامين فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم ،وفقا ً للقوانين واللوائح واللوائح الداخلية والتعميمات (التعميمات اإلدارية في حالة
القضاة) ،و التحقيق فيما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم تتعلق بواجباتهم أو أثناء أدائهم لها ،وإذا ما كانت سلوكياتهم وتصرفاتهم
تتفق مع متطلبات وضعهم وواجباتهم ،والتحري والتحقيق معهم عند الضرورة .ويمكن أن يقوم قاض أو مدع عام بالتحري
والتحقيق في حال كونه أعلى درجة من القاضي أو المدعي العام موضوع التحقيق.
وال تخضع قرارات المجلس للرقابة القضائية باستثناء قرارات الفصل من الخدمة.
وتُنشأ أمانة عامة للمجلس ،ويُعين وزير العدل التابع للجمهورية الكونفدرالية األمين العام وقاضي من الفئة األولى والمدعين
العامين من الفئة األولى من بين ثالثة مرشحين يقترحهم المجلس من .ويحق للمجلس تعيين المفتشين والقضاة والمدعين
العامين بموافقتهم في مناصب مؤقتة أو دائمة في المجلس.
ويفوض وزير العدل في صالحية تعيين القضاة والمدعين العامين والمفتشين القضائيين ومراجعي الحسابات الداخليين ،من
بين من يمتهنون مهنة قاض أو مدع عام ،بموافقتهم في مناصب دائمة أو مؤقتة في المؤسسات المركزية بوزارة العدل التابعة
للجمهورية الكونفدرالية أو الدول القومية أو المؤسسات التابعة لها أو المتصلة بها.
وينظم القانون الصادر من قبل الجمهورية الكونفدرالية انتخاب أعضاء المجلس ،وتشكيل غرفه وتقسيم العمل بينها ،وواجبات
المجلس والغرف ،والنصاب القانوني لإلجتماعات والقرارات ،وإجراءات العمل ومبادئه ،واالعتراض على قرارات الغرف
وإجراءاتها ،وإجراءات النظر في تلك االعتراضات ،وإنشاء األمانة العامة للمجلس وواجباتها.

.IVديوان المحاسبات
المادة .168يشكل ديوان المحاسبات في كيان كل دولة قومية وجمهورية فدرالية إقليمية وكونفدرالية.
يُعهد إلى ديوان المحاسبات بتدقيق جميع إيرادات اإلدارة العامة ونفقاتها وأصولها الممولة من موازنة الحكومة المركزية
ومؤسسات الضمان اإلجتماعي ،نيابة عن برلمان الدولة القومية والجمهورية الفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية ،وباتخاذ
القرارات النهائية المتعلقة بالحسابات وبأعمال المسؤولين عنها ،وبممارسة المهام المنصوص عليها في القانون في أمور
التحري وتدقيق الحسابات وإصدار القرارات .ويجوز لألطراف المعنية ،لمرة واحدة فقط ،أن تتقدم بطلب إلعادة النظر في
قرار نهائي لديوان المحاسبات في خالل خمسة عشر يوما ً من تلقي إخطار كتابي بالقرار .وال يجوز الطعن على تلك القرارات
أمام المحاكم اإلدراية.
وتكون األسبقة لقرار مجلس الدولة المفوض في حال التعارض بينه وبين ديوان المحاسبات فيما يتعلق بالضرائب والرسوم
وااللتزامات المالية المشابهة.
ويضطلع ديوان المحاسبات باإلشراف على حسابات اإلدارات المحلية وإصدار القرار النهائي بشأنها.
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ويضع قانون الجمهورية الكونفدرالية تنظيم ديوان المحاسبات وأسلوب عمله واإلجراءات التي يتبعها لتدقيق الحسابات،
ومؤهالت رئيسه وأعضائه ،وتعييناتهم وواجباتهم وصالحياتهم وحقوقهم والتزاماتهم وشؤونهم الوظيفية والضمانات المكفولة
لهم.

الجزء الرابع
األحكام المالية واالقتصادية
الفصل األول
األحكام المالية
 .Iالموازنة
أ .الميزانية والحساب النهائي
المادة .169تحدد نفقات المؤسسات العامة ،باستثناء المبادرات االقتصادية العامة ،في موازنات سنوية.
كما ينظم القانون الصادر من قبل الدولة القومية والجمهوريات الفدرالية اإلقليمية والكونفدرالية األصول والفترة الزمنية
الخاصة بالخدمات واألعمال التي ستستغرق مدة تتجاوز السنة أو اإلستثمارات ،باإلضافة إلى إعداد موازنة اإلدارة المركزية
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لدى الدولة القومية والجماهير الفدرالية اإلقليمية والجمهورية الكونفدرالية وتطبيقها والرقابة عليها .وللقوانين المذكورة أن
تنص على فترات وإجراءات خاصة لالستثمارات المتعلقة بخطط التنمية ،أو لألعمال التجارية والخدمات التي يُتوقع أن تستمر
ألكثر من عام واحد.
وال يتضمن في قانون الموازنة أي أحكام عدا تلك المتعلقة بالموازنة.
ويقدم رؤساء الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية مشروع قانون موازنة إلى برلمان الجمهورية
الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية ،قبل بداية السنة المالية بخمسة وسبعين يوما ُ على األقل .وتنظر لجنة الموازنة
في مشروع التقرير والقانون .وتنظر الجمعية العمومية للبرلمان في مشروع القانون الذي اعتمدته لجنة الموازنة في خالل
خمسة وخمسين يوماً ،وتبت فيه بداية السنة المالية.
في حال عدم دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ خالل المدة المحددة فسيصدر قانون الموازنة المؤقتة .أما إذا لم يتسنى إصدار
قانون الموازنة المؤقتة فستطبق ميزانية العام السابق لغاية قبول قانون الموازنة الجديدة من خالل الزيادة بموجب نسبة التقييم.
وأثناء المناقشات في الجمعية العمومية على مشروع قانون الموزانة ،ال يجوز ألعضاء برلمان الجمهورية الكونفدرالية
والفدرالية اإلقليمية والدول القومية التقدم بمقترحات يترتب عليها زيادة في النفقات أو نقص في اإليرادات.
ويعبر أعضاء برلمان الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية عن آرائهم في ميزانيات اإلدارات العامة
خالل المناقشات التي تجري في الجلة العامة حول مجمل الموازنة ،وتقرأ فصول مشروع القانون ومقترحات التعديل وتُطرح
للتصويت دون فتح باب المناقشة.
توضح االعتمادات الممنوحة بموجب موازنة اإلدارة المركزية للجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية
الحد المسموح من النفقات .وال يجوز إدراج أحكام في الموازنة يكون من شأنها السماه بتجاوز حد اإلنفاق بموجب مرسوم
رئاس صادر من قبل الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية.
وفيما يخص مقترحات التعديل التي تنطوي على زيادة االعتمادات في موازنة السنة المالية الحالية ومشروعات القوانين التي
تنطوي على عبء مالي على موازنة العام الحالي أو التالي ،يتعين بيان الموارد المالية التي ستُستخدم لتغطية النفقات المذكورة.
يقدم رؤساء الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية قانون الحساب الختامي إلى برلمان الجمهوريات
الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية في خالل ستة أشهر من انتهاء السنة المالية المتصلة ،إال إذا نص القانون على
فترة أقصر .ويخطر ديوان المحاسبات برلمان الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية ببيان الموافقة العامة
على الحساب الختامي في خالل خمسة وسبعين يوما ً على األكثر من تقديم مشروع الحساب الختامي المعني.
وال يمنع تقديم مشروع قانون الحساب الختامي وبيان الموافقة العامة إلى برلمان الجمهورية الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية
والدول القومية من تدقيق حسابات السنة المالية المعنية التي لم ينته منها ديوان المحاسبات واختبارها ،وال يعني أن قراراً
نهائيا ً قد اتخذ بشأنها.
ويتفاوض مشروع قانون الحساب النهائي ومشاريع قانون ميزانية السنة الجديدة في آن واحد ويصدر القرار المتعلق بهما.
 .IIتدقيق حسابات منشآت الدولة االقتصادية
المادة .170ينظم القانون المبادئ الحاكمة لقيام برلمان الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية بتدقيق
حسابات المؤسسات العامة والمؤسسات التي تملك الدولة أكثر من نصف راس مالها ،على نحو مباشر أو غير مباشر.
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الفصلالثاني
األحكام االقتصادية

 .Iالتخطيط والمجلس االقتصادي واالجتماعي
المادة .171تضطلع الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية بواجبات تخطيط التنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وال سيما التنمية العاجلة والمتوازنة والمتناسقة للصناعة والزراعة في جميع أنحاء البالد واالستخدام
الفعال للموارد الوطنية ،من خالل حصرها وتقييمها ،وإنشاء التنظيم اإلداري الالزم لهذا الغرض.
وتشمل خطة التنمية تدابير لزيادة المدخرات الوطنية واإلنتاج ،وضمان استقرار األسعار ،والتوازن في المدفوعات الخارجية،
وتشجيع االستثمار وزيادة معدل التوظيف .وتؤخذ المصالح والضروريات العامة في االعتبار ،ويستهدف االستخدام الكفء
للموارد .وتتحقق أنشطة التنمية وفقا ُ لهذه الخطة.
وينظم قانون الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية اإلجراءات والمبادئ الحاكمة إلعداد خطط التنمية،
موافقة برلمان الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية عليها ،وتطيقها وتعديلها ،ومنع إدخال تعديالت
عليها تؤثر على وحدتها.
ويُنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي في كيان الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية ليقدم إلى
رئاسات الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية آراء استشارية فيما يتعلق بصياغة السياسات االقتصادية
واالجتماعية .ويكون إنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي وسير عمله على النحو المنصوص عليه في قانون الجمهوريات
الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية.
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 .Iاإلشراف على األسواق وتنظيم الجارة الخارجية
المادة .172تتخذ الجمهوريات الكونفدرالية والدول القومية تدابير لضمان وتعزيز حسن سير أسواق المال واالئتمان ورؤوس
األموال والبضائع والخدمات وتمنع نشوء االحتكارات والتكتالت في األسواق ،نتيجة الممارسة أو باالتفاق.
ويجوز تفويض رئاسات الجمهوريات الكونفدرالية والفدرالية اإلقليمية والدول القومية بموجب قانون الجمهورية الفدرالية
اإلقليمية والدول القومية فرض تعريفات إضافية على الواردات والصادرات وسائر معامالت التجارة الخارجية ،باستثناء
الضرائب وما شابهها ،بهدف تنظيم التجارة الخارجية لصالح اقتصاد البالد.
.IIIالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغاللها
المادة .173تكون الثروة والموارد الطبيعية تحت سلطة الجمهوريات الفدرالية اإلقليمية والدول القومية وتصرفها ،ويؤول
الحق في التنقيب عنها واستغاللها إلى الجمهوريات الفدرالية اإلقليمية والدول القومية .ولها أن تفوض أفراداً أو هيئات اعتبارية
بهذا الحق لفترة محددة .ويتطلب تنقيب الدول عن الثروة الطبيعية والموارد الطبيعية بالمشاركة مع أشخاص أو هيئات اعتبارية
واستغاللها غذنا ً قانونيا ً صريحاً ،وكذلك تنقيب األفراد والهيئات االعتبارية المباشر عن الثروة والموارد الطبيعية واستغاللها.
وينص قانون الجمهورية الفدرالية اإلقليمية والدول القومية على الشروط التي على األشخاص والهيئات االعتبارية االلتزام
بها في هذه الحاالت ،وعلى اإلجراءات والمبادئ التي تحكم رقابة الدولة واشرافها والجزاءات المطبقة.
 .IVالغابات و سكان قرى الغابات
أ .حماية الغابات وتنميتها
المادة .174تسن الدول القومية التشريعات الالزمة لحماية الغابات وزيادة مساحتها وتتخذ التدابير الالزمة لذلك ،ويُعاد تشجير
مناطق الغابات المحترقة ،وال يُسمح باألنشطة الزراعية والثروة الحيوانية في تلك المناطق .وتتولى الدول القومية رعاية
جميع الغابات واإلشراف عليها.
ال يجوز نقل ملكية الغابات التابعة للدولة .وتدير الدولة الغابات التابعة لها وتستغلها وفقا ً للقانون .وال يجوز تملك تلك الغابات
بوضع اليد ،وال تفرض أي حقوق ارتفاق فيما يتعلق بها إال ماهو في الصالح العام.
وال يُسمح باألعمال واإلجراءات التي يمكن أن تلحق الضرر بالغابات .وال يجوز القيام بدعاية سياسية قد تؤدي إلى تدمير
الغابات ،وال يجوز منح قرار عفو عام أو خاص فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الغابات تحديداً .وال تندرج الجرائم المرتكبة
بنية حرق الغابات أو تدميرها أو تقليل مساحاتها في نطاق قرارات العفو العامة أو الخاصة.
ويُحظر تقليل مساحات الغابات ،إال في المناطق التي يُعتبر الحفاظ على الغابات بها غير مجد علميا ً وتقنياً ،ويتبين أن تحويلها
إلى أرض زراعية مفيد بما ال يدع مجاالً للشك ،وفي الحقول والكروم والبساتين ومزارع الزيتون أو ما يماثلها مما لم يكن
يعُتبر من الغابات علميا ُ وتقنيا ،وتبين أن استغاللها في الزراعة أو التربية الحيوانية مفيد ،وكذلك في المناطق المبنية بجوار
المدن أو البلديات أو القرى.

ب .حماية سكان قرى الغابات
المادة .175يتخذ القانون التدابير الالزمة لضمان التعاون بين الدولة القومية وسكان القرى الواقعة في الغابات أو بقربها ،فيما
يتعلق باإلشراف على الغابات واستغاللها ،بغرض ضمان الحفاظ عليها وسالمتها ،وتحسين الظروف المعيشية لهؤالء السكان،
وينظم كذلك تحديد مناطق الغابات ،وتطويرها بغض توطين جميع أو بغرض سكان الغابات فيها وتخصيصها لتلك القرى.
وتتخذ الدول القومية تدابير لتيسير حصول هؤالء السكان على المعدات وغيرها من اللوازم.
ويُعاد تشجير أراضي السكان الذين يُعاد توطينهم خارجها كغابة تابعة للدولة.

 .Vتنمية التعاونيات
المادة .176تتخذ الدول الفدرالية اإلقليمية التدابير الالزمة بمايتفق مع المصالح االقتصادية الوطنية ،لضمان تنمية التعاونيات
التي تهدف في المقام األول إلى زيادة اإلنتاج وحماية المستهلكين.
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.VIحماية المستهلكين وصغار التجار والحرفيين
أ .حماية المستهلكين
المادة .177تتخذ الدولة القومية تدابير لحماية المستهلكين وتوعيتهم ،وتشجع مبادراتهم لحماية أنفسهم.
ب .حماية صغار التجار والحرفيين
المادة .178تتخذ الدولة القومية تدابير لحماية صغار التجار والحرفيين ودعمهم.

الجزء الخامس
األحكام الختامية
.Iتعديل الدستور ،المشاركة في اإلنتخابات واإلستفتاء
المادة .179يجوز تعديل الدستور من خالل تقديم ثلث األغلبية المطلقة على األقل من بين أعضاء برلمان الجمهورية
الكونفدراليةعرضاًخطياً .كما تجرى المفاوضات في شأن العروض الخاصة بتعديل الدستور كرتين من قبل الجمعية العمومية.
ويجوز قبول العرض من خالل اإلقتراع السري الذي تجريه ثالثة أخماس األغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان.
تخضع المفاوضات الجارية في شأن تعديل الدستور وقبوله لألحكام المتعلقة بمفاوضات وقبول القوانين خارج الشروط
المذكورة في هذه المادة.
يحق لرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يعيد القوانين المتعلقة بتعديل الدستور إلى برلمان الجمهورية الكونفدرالية بغرض
إعادة النظر فيه .وفي حال قبول البرلمان لقانون التعديل المعاد إليه بموجب ثلثي األغلبية المطلقة فسيحيل رئيس الجمهورية
الكونفدرالية هذاالقانون إلى اإلستفتاء.
في حال عدم إعادة القانون المتعلق بتعديل الدستورالمصادق من خالل تصويت أقل من ثلثي أو ثالثة اخماس األغلبية المطلقة
من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية إلى البرلمان فسينشر في الجريدة الرسمية إلحالتها إلى اإلستفتاء.

59

يجوز لرئيس الجمهورية الكونفدرالية أن يحيل قانون تعديل الدستور المصادق بموجب ثلثي األغلبية المطلقة من أعضاء
البرلمان أو المواد الضرورية إلى اإلستفتاء بعد إعادتها مباشرة أو من قبل رئيس الجمهورية الكونفدرالية إلى اإلستفتاء .كما
ينشر قانون تعديل الدستور أو المواد المعنية التي لم تحال إلى اإلستفتاء في الجريدة الرسمية.
يشترط حيازة قانون تعديل الدستور المحال إلى اإلستفتاء على صوت األغلبية لما يتعدى نصف األصوات الصالحةو المقترعة
من قبل اإلستفتاء كي يتاح له الدخول إلى حيز التنفيذ.
في حالة إحالة هذا القانون إلى اإلستفتاء خالل فترة قبول القوانين المتعلقة بتعديل الدستور يصدر برلمان الجمهورية
الكونفدرالية قرار الموافقة المشتركة والمنفردة على األحكام المعدلة في الدستور.
تتخذ كافة التدابير الالزمة التي تتضمن الغرامات المالية المفروضة من قبل القانون إلتاحة المشاركة في اإلنتخابات العامة
المحلية وانتخابات النواب الفرعية والعامة واإلستفتاء.

 .IIالمقدمة والعناويين الجانبية
المادة .180تتناول العناوين الجانبية ترتيب المواد المعنية وروابطها ومواضيعها فقط .وال تتضمن هذه العناوين الجانبية نص
الدستور.
 .IIIدخول الدستور في حيز التنفيذ
المادة .181يقدم هذا الدستور إلى برلمان الدول القومية من خالل  3/4من أصوات الجمعية العمومية لبرلمان الجمهورية
الكونفدرالية .في حالة عدم توصل احدى وثالثون دولة إسالمية إلى هذه األغلبية أو من خالل  3/4من أصوات الجمعيات
العمومية فسيقبل دستور الجمهورية الكونفدرالية بموجب األغلبية المطلقة في اإلستفتاء .ويدخل في حيز التنفيذ عقب نشره في
الجريدة الرسمية.
يتشكل أجهزة الجمهورية الفدرالية اإلقليمية وأجهزة الجمهورية الكونفدرالية في غضون  90يوما ً عقب دخول دستور
الجمهورية الكونفدرالية حيز التنفيذ.

الجزء السادس

األحكام المؤقتة
.Iعام
المادة .182يعتبر تأسيس اإلتحاد اإلسالمي من مقتضيات العصر .ينبغي استيعاب األمة اإلسالمية لمدى أهمية هذا الشأن
كشرط أول .ولذلك:
غرس التاريخ اإلسالمي ،الفقه اإلسالمي ،أساليب إدارة الدولة العادلة في العصر ،التطبيقات المشتركة للحضارات المختلفة،
أنظمة الحقوق والقانون ،المباديء والتطبيقات بين المِ لل التي تؤمن حقوق وحريات اإلنسان األساسية في جدول أعمال
األمة من خالل إجراء البحوث والتحريات تحت ضوء اإلنضباط العلمي .ومن ثم إنشاء المؤسسات الالزمة وصياغة
التشريعات المتعلقة لتفعيل هذه المؤسسات باتساق تام بغرض توحيد الدول اإلسالمية تحت راية واحدة وإرادة مهيمنة.
بدايةً:
فمن الواجب التفعيل المستمر " لمجلس الدول اإلسالمية" التي تمثل اإلرادة الموحدة لواحد وستون دولة إسالمية تم تحديد
صالحيتها وقدراتها وقوتها ودستورها الكياني وقوانينها وتشريعاتها.
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وفي هذا الصدد ينبغي إعداد " دستور الجمهورية الكونفدرالية إلتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا" من قبل مجلس الدول
اإلسالمية.
يجب تأسيس" اتحاد الدول اإلسالمية"
كما يجب تقديم الدستور المعد بعد مصادقته بموجب تصويت  3/4من الجمعية العمومية لمجلس الدول اإلسالمية إلى برلمانات
الدول القومية .وسيجب إعالن " الجمهورية الكونفدرالية إلتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا" من خالل الحصول على ¾ صوتا ً
من الجمعية العمومية لبرلمان واحد وثالثين دولة إسالمية من بين واحد وستين دولة أو عن طريق اإلستفتاء إذا تعسر تأمين
هذه األغلبية.

وبعد ذلك:

تشكيل " الدولة اإلسالمية الكونفدرالية اإلقليمية"عبر تصنيفها إلى  8أقاليم جغرافية مختلفة ( أوروبا [ 4دول]،جنوب غرب
أفريقيا [ 8دول] ،شمال غرب أفريقيا [ 10دول]،جنوب شرق أفريقيا [ 6دولة] ،شمال أفريقيا [ 6دولة]،جنوب شرق آسيا
[ 3دول] ،الشرق األدنى [ 4دول] ،آسيا الوسطى [ 8دول] ،الشرق األوسط [ 12دولة]) لتمثيل إرادة الدول اإلسالمية المتحدة
والمصالح المشتركة بينها من النواحي العرقية والجغرافية مع مراعاة ديمومة الجهود الرامية إلى تحديد المباديء األساسية
وركائز العدالة و األمن الداخلي والدفاع والصناعات الدفاعية والسياسة الخارجية المشتركة الذي يهدف إلى تأسيس اتحاد
الدول اإلسالمية.

ويعقب ذلك:
تحول الدول اإلسالمية إلى فدراليات من خالل تعزيز اإلدارات المركزية الخاصة" بالجمهورية اإلسالمية الكونفدرالية
اإلقليمية" وخضوع كل واحدة من الفدراليات إلى " الجمهورية الكونفدرالية إلتحاد الدول اإلسالمية آسريقيا" .

وفي النهاية:
بنيغي تمثيل اإلرادة المركزية في " البرلمان الكونفدرالي للدول اإلسالمية " وتمثيل اإلدراة المشتركة المتولدة من التشكالت
اإلقليمية في " البرلمان الفدرالي للدول اإلسالمية اإلقليمية".
وينبغي تشكيل " أجهزة التنفيذ" بشكل مرتبط مع البرلمانات.
تشكيل التشكيالت األمنية لتأمين " األمن والنظام العام " وتكوين التعاون في إنتاج الصناعات الدفاعية" وتنظيم " اإلتفاق
الدفاعي" لتأمين األمن الخارجي.
لتحديد " السياسة الخارجية المشتركة" وتطبيقها يجب تأسيس المنظمات المالئمة وتأسيس " التعاون اإلقتصادي".
تأسيس " نظام القضاء" المتكون من المحاكم المستقلة في الدول القومية و" محكمة العدل" و" محكمة حقوق اإلنسان" ضمن
كيان كونفدرالية الدول اإلسالمية.

عدنان تانري فيردي

محمد زلقا

جورجان أونات
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محمد ناجي أفة

علي جوشار

أرسان أرجور

رشاد فيدان

ع .ك .مليح تانري فيردي

صبري باالمان

علي فؤاد جوكتشة
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