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 -1الإحت����اد ال�برمل��اين ال���دويل
()IPU
The Inter-Parliamentary Union

االحت� � ��اد ال�ب�رمل ��اين
الدويل) هو منظمة
دولية ت�ضم برملانات
الدول ذات ال�سيادة.
ت�أ�سي�سه:
ت��أ��س����س الإحت� ��اد ع ��ام 1889م ،و يقع
مقره يف جنيف (�سوي�سرا).
ت ��أ� �س ����س االحت� � ��اد ن �ت �ي �ج��ة ال �ه �ج �م��ات
ال �ع �ن �ي �ف��ة ال� �ت ��ي � �ش �ن �ه��ا امل �ن��اه �� �ض��ون
للربملانات �ضد امل�ؤ�س�سات النيابية.
وقد ظهرت فكرة هذا الإحتاد من قبل
رج�ل�ين برملانيني هما وي�ل�ي��ام ران��دال
كرمير William Randal Cremer
(م ��ن ب��ري�ط��ان�ي��ا) وف��ري��دري��ك با�سي
( Frederic Passyمن فرن�سا) وقد
ح�صل هذا على جائزة نوبل لل�سالم يف
�سنة 1901م بينما ح�صل زميله كرمير
عليها يف 1903م.
وعقد امل�ؤمتر الربملاين الأول يف يونيو

1889م وح�ضره  55برملانياً م��ن فرن�سا
و 28من بريطانيا و 5من �إيطاليا وواحد
من كل من بلجيكا� ،إ�سبانيا ،الدامنرك،
هنغاريا ،الواليات املتحدة ،ليبرييا.
ورغ ��م ال�غ�ي��اب ال ��دويل ال�ك�ب�ير يف ه��ذا
امل�ؤمتر ،فقد تقرر �أن يكون هذا امل�ؤمتر
دول �ي �اً وت��و��ص�ل��وا ل��ذل��ك ال �ق��رار يف 30
ي��ون�ي��و 1889م ،وي�ع�ت�بر ه ��ذا ال�ت��اري��خ
تاريخ �صدور القانون امل�ؤ�س�س للم�ؤمتر
الربملاين ال��دويل �أو االحت��اد الربملاين
فيما بعد.
�أع�ضا�ؤه:
ي�ضم الإحت��اد حاليا  159ع�ضوا ،و 9
�أع�ضاء منت�سبني.
�أهدافه:
ي �ع �م��ل الإحت � � ��اد ع �ل��ى ال �ت �ن �� �س �ي��ق ب�ين
جميع دول ال�ع��امل ع��ن طريق احل��وار
ال�ب�رمل ��اين ،م��ن �أج ��ل حت�ق�ي��ق ال���س�لام
وال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �� �ش �ع ��وب ،و�إر� � �س� ��اء
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة ع ��ن ط ��ري ��ق �إب� � ��داء
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح ��ول ه ��ذه ال�ق���ض��اي��ا
م ��ن �أج � ��ل ت �ط��وي��ر ع �م��ل ال�ب�رمل��ان��ات
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كما ي�ساهم يف حماية وتعزيز حقوق
الإن� ��� �س ��ان؛ وت �ط��وي��ر و� �س��ائ��ل ال�ع�م��ل،
والعديد من الأه��داف يف هذا ال�صدد،
ولتحقيق هذه الأهداف تت�ضافر جهود
الإحت� ��اد م��ع الأمم امل�ت�ح��دة وال�ع��دي��د
م��ن امل�ن�ظ�م��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة وامل�ن�ظ�م��ات
ال�برمل��ان�ي��ة ال��دول�ي��ة احل�ك��وم�ي��ة وغ�ير
احلكومية ،ويعتمد الإحت��اد الربملاين
ال��دويل يف متويله ب�شكل �أ�سا�سي على
�أع�ضائه.

 -2االحتاد الربملاين العربي
Arab Parliamentary
Union

منظمة برملانية عربية
تت�ألف من �شعب متثل
املجال�س الربملانية العربية وجمال�س
ال�شورى العربية.
ت�أ�سي�سه:
ت��أ��س����س الإحت � ��اد يف ��ش�ه��ر ي��ون�ي��و ع��ام
1974م نتيجة جلو الت�ضامن والعمل
العربي امل�شرتك ال��ذي عا�شته الأم��ة
العربية يف تلك الفرتة.
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مق ّره:
يقع مقر الإحتاد يف العا�صمة ال�سورية
دم�شق.
�أع�ضا�ؤه:
ي �� �ض��م الإحت � � ��اد يف ع �� �ض��وي �ت��ه اث�ن�ت��ي
وع�شرين �شعبة برملانية عربية.
�أهدافه:
ي �ه��دف الإحت� � ��اد �إىل ت �ع��زي��ز احل ��وار
وال� �ل� �ق ��اءات ب�ي�ن ال�برمل��ان �ي�ين ال �ع��رب
وامل �ج��ال ����س ال�برمل��ان �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة من
�أجل العمل امل�شرتك وتن�سيق اجلهود
الربملانية العربية يف خمتلف املجاالت
وتبادل اخل�برات الت�شريعية ،تن�سيق
جهود املجال�س الربملانية والعربية يف
خمتلف املحافل واملجاالت واملنظمات
ال��دول �ي��ة وخ��ا� �ص��ة يف ن �ط��اق الإحت ��اد
الربملاين ال��دويل بالن�سبة للربملانات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� ��� �ش�ت�رك ��ة ف � �ي ��ه ،وب �ح��ث
الق�ضايا العربية امل�شرتكة يف النطاق
القومي وال ��دويل وات�خ��اذ التو�صيات
والقرارات ب�ش�أنها ،والعمل على تعميق
امل �ف��اه �ي��م وال �ق �ي��م ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف
الوطن العربي ،وتن�سيق الت�شريع فيه
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وتوحيده وتدعيم التعاون بني �شعوب
ال�ع��امل م��ن �أج��ل ال�سالم القائم على
العدل.

 -3احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
Member-states Councils’ Union
at the Organisation of the Islamic
Conference

احت��اد مت �إن �� �ش��ا�ؤه ع��ن ط��ري��ق منظمة
امل� � ��ؤمت � ��ر الإ�� � �س �ل��ام � ��ي ،و ال حت ��ول
ع�ضوية االحت��اد دون الع�ضوية يف �أي
جمموعة برملانية �إقليمية �أو دولية
�أخ��رى .وميكن للمنظمات الإقليمية
�أو الدولية ح�ضور م��ؤمت��رات االحت��اد
ب�صفة امل��راق��ب و ذل ��ك ب�ت��و��ص�ي��ة من
جلنته التنفيذية وموافقة امل�ؤمتر.
ويحق للمراقبني التعبري عن وجهات
نظرهم ولكن بدون الإدالء ب�أ�صواتهم.
ت�أ�سي�سه:
�أن�شئ احت��اد جمل�س ال��دول الأع�ضاء
عن طريق منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
يف  17يونيو 1999م ب�ق��رار ��ص��ادر عن
امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لالحتاد.

مق ّره:
ط � � �ه� � ��ران ع� ��ا� � �ص � �م� ��ة اجل � �م � �ه� ��وري� ��ة
الإ�سالمية الإيرانية.
�أع�ضا�ؤه:
يبلغ ع��دد �أع���ض��اء االحت ��اد ح��ال�ي�اً 52
جمل�ساً.
�أهدافه:
ي �ه��دف الإحت � ��اد ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ال�ت�ع��ال�ي��م
الإ�سالمية ال�سامية ون�شرها مع الت�أكيد
على �شتى جوانب احل�ضارة الإ�سالمية
و ت �ع��زي��ز ت �ط �ب �ي��ق م� �ب ��د�أ "ال�شورى"
الإ�سالمي يف جميع ال��دول الأع�ضاء يف
منظمة امل��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي ،مع مراعاة
د�ستور كل دولة ع�ضو وظروفها ،وتوفري
�إطار لتحقيق تعاون بني جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
يف املحافل واملنظمات الدولية ،فتح باب
ال �ل �ق��اءات واحل � ��وار ف�ي�م��ا ب�ي�ن جمال�س
دول منظمة امل��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي ،وفيما
ب�ي�ن �أع �� �ض ��اء ه� ��ذه امل �ج��ال ����س ،وت �ب��ادل
اخل�برات الربملانية ،ومناق�شة الق�ضايا
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
وال�سيا�سية التي تهـم ال��دول الأع�ضاء
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يف منظمة امل ��ؤمت��ر الإ� �س�لام��ي ،وات�خ��اذ
التو�صيات واملقررات املالئمة ب�ش�أن مثل
هذه الق�ضايا .والتن�سيق فيما بني �شعوب
ال�ع��امل بق�صد اح�ت�رام ح�ق��وق الإن���س��ان
واملبادئ الإن�سانية والدفاع عنها ،و�إر�ساء
�أركان ال�سلم القائم على العدل.

 -4اجلمعية الربملانية الآ�سيوية

()APA

Asian Parliamentary Assembley

جمعية انبثقت نتيجة لرغبة امل�شرعني
و�أع �� �ض��اء امل�ج�ت�م��ع امل ��دين يف
�آ�سيا لتعزيز ال�سالم وب�صفة
عامة يف املنطقة الآ�سيوية.
ت�أ�سي�سها ومقرها� :شكلت يف ط�ه��ران يف
2006م.
اال�سم ال�سابق :رابطة الربملانات الأ�سيوية

لل�سالم ()AAPP
Association of Asian Parliaments
for Peace

وق ��د �أق � ��رت اجل �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل��راب�ط��ة
الربملانات الآ�سيوية لل�سالم يف جمعيتها
العمومية ال�سابعة املنعقدة يف طهران يف
2006م حت��وي��ل ال��راب�ط��ة �إىل (اجلمعية
الربملانية الآ�سيوية) .
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�أع�ضا�ؤها :تتكون من  41ع�ضو و 17
مراقباً ،ويبلغ العدد الكلي للمقاعد
(الأ�صوات) حالياً (2012م)  206مقعد
(�صوت).
�أهدافها:
•تهدف اجل�م�ع�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز احل��ري��ة،
والعدالة االجتماعية ،وال�سالم ،والأمن
وال�صداقة لتحقيق �أهدافها.
•تقا�سم الو�صول �إىل �أحدث املعارف
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج ��االت وت �ع��زي��ز ه��ذه
املعرفة بني الأع�ضاء من �أج��ل تعزيز
التقدم وامل�ساواة بني �أع�ضائها.
•ت�سخري التعاون ال�ستغالل مواردها
الب�شرية والطبيعية الهائلة ،وت�أمني
م �� �ص��ال��ح ج�م�ي��ع ال � ��دول الأع �� �ض ��اء و
الإقرار بفر�ض �سلطتها على مواردها
الطبيعية.
•توفري م��راف��ق ال��رع��اي��ة ال�صحية
والتغذية ل�سكان الدول الأع�ضاء.
•امل�ساهمة يف ال�ت�ك��ام��ل ب�ين ال��دول
الآ�سيوية بغية اال�ستفادة من �إمكانات
املنطقة.
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 -5م��ن��ت��دى ب��رمل��ان��ي��ي �أف��ري��ق��ي��ا
والدول العربية لل�سكان والتنمية

African & Arab States
Parliamentarians’ Forum for
Population & Development

منتدىً م� َّؤ�س�س يف عمان – الأردن.
�أهدافه:
• ت�شجيع ون�شر ت�شكيل ُ�شعب وجلان
وط �ن �ي ��ة م� ��ن ال�ب�رمل ��ان� �ي�ي�ن ل �ل �� �س �ك��ان
والتنمية يف تلك الأقطار يف �إفريقيا
وال��دول العربية التي مل ت�شكل فيها
ُ�شعب وجل��ان وطنية بعد ،ودع��م مثل
ه��ذه ُ
ال�شعب واللجان من �أج��ل زي��ادة
ال��وع��ي ون �� �ش��ر ت�ف�ه��م ال �ع�ل�اق��ات بني
ال�سكان والتنمية بني الربملانيني.
• دع � ��م ج� �ه ��ود ال�ب�رمل ��ان� �ي�ي�ن ب�غ�ي��ة
امل �� �س��اع��دة يف زي � ��ادة ال ��وع ��ي وال�ف�ه��م
مل ��وا� �ض �ي ��ع ال �� �س �ك ��ان وال �ت �ن �م �ي��ة ب�ين
امل �ن �ظ �م��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة ويف امل�ج�ت�م��ع
امل��دين ،وك��ذل��ك مل�ساعدتها يف تنظيم
الن�شاطات املنا�سبة.
• ن�شر حوار م�ستمر بني الربملانيني
م ��ن ج �ه��ة وامل �خ �ط �ط�ي�ن وامل �ن �ف��ذي��ن

االج � �ت � �م� ��اع � �ي �ي�ن واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي �ي�ن
وال �� �س �ك��ان �ي�ين يف امل �� �س �ت��وي��ات امل�ح�ل�ي��ة
وال��وط�ن�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة من
جهة �أخرى.
• ال �� �ش��روع يف ت�ن�ق�ي��ح ال�ت���ش��ري�ع��ات
احلالية وا�ستحداث ت�شريعات جديدة
حيث ذل��ك منا�سبا – لتوفري الدعم
الت�شريعي لق�ضية ال�صحة الإجنابية
مبا يف ذلك تنظيم
• الأ� � � �س� � ��رة وم� �ع� �ل ��وم ��ات ال �� �ص �ح��ة
اجلن�سية والتعليم واخل��دم��ات لكافة
الأزواج والأف� � ��راد ال��ذي��ن يحتاجون
لهذه اخلدمات.
• ن �� �ش��ر ال� �ت� �ع ��اون وامل� ��� �ش ��ارك ��ة ب�ين
ال�ب�رمل ��ان� �ي�ي�ن خ� � ��ارج ب �ل��دان �ه��م وب�ي�ن
املنظمات احلكومية والوطنية وغري
احلكومية الدولية من �أجل ا�ستخدام
وم�شاركة البيانات واملعلومات ونتائج
الأب � �ح� ��اث واخل� �ب ��رات ذات ال �ع�لاق��ة
بال�سكان والتنمية وب��دء ون�شر ودعم
ال��زي��ارات الربملانية وب��رام��ج التبادل
ب�ين ال�برمل��ان�ي�ين يف �إف��ري�ق�ي��ا وال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة وال�ب�رمل ��ان� �ي�ي�ن يف امل �ن��اط��ق
والأق �ط��ار الأخ ��رى لت�شجيع الأف�ك��ار
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والأ� �س��ال �ي��ب اجل��دي��دة وال�ف�ع��ال��ة ذات
العالقة بق�ضايا ال�سكان والتنمية.
• ت�سهيل توزيع وا�ستخدام م�صادر
املعلومات لن�شر احللول التي تو�صلت
�إل� �ي� �ه ��ا الأب� � �ح � ��اث مل �� �ش �ك �ل��ة ال �� �س �ك��ان
والتنمية.
• ت���س�ه�ي��ل ودع � ��م وت �ب �ن��ي وت�ن�ظ�ي��م
اج �ت �م��اع��ات وم� ��ؤمت ��رات ل�ل�برمل��ان�ي�ين
ون � � � � ��دوات ل � �ل � �خ �ب�راء وور�� � � � ��ش ع �م��ل
وب��رام��ج ت��دري��ب ل�ل���س�ك��ان وال�ت�ن�م�ي��ة،
ت�سهيل ودع��م وتبني �أب �ح��اث جديدة
ومتوا�صلة للتو�صل �إىل فهم �أف�ضل
وح � �ل� ��ول ل �ل� �خ ��دم ��ات ال� �ن ��اج� �م ��ة ع��ن
ال�سكان والتنمية وخا�صة فيما يتعلق
بتطبيقها يف �أفريقيا والدول العربية.
• ت�سهيل ودعم وتبني و�إنتاج ون�شر
وتوزيع الوثائق والعمليات والن�شرات
واال� �س �ت �ن �ت��اج��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة
والن�شرات الإخ�ب��اري��ة وم��واد الدعاية
ذات ال �ع�ل�اق��ة ب��ال �� �س �ك��ان وال �ت �ن �م �ي��ة،
و�ضع وزي��ادة امل�صادر املالية الالزمة
جلعل املنتدى ق��ادرا على �أداء مهامه
وم�س�ؤولياته.
• و�ضع وتطبيق امل�شاريع والربامج
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املنا�سبة والعمل كقناة ات�صال وتعاون
بني الربملانيني ،و ت�أدية تلك الأعمال
القانونية الأخرى ح�سبما هو منا�سب
�أو �ضروري لتحقيق الأهداف املدرجة
�أعاله.

 -6منظمة الأمم املتحدة :UN

The United Nations Organisation

ت�أ�سي�سها:
الأمم امل� �ت� �ح ��دة ه��ي
منظمة دولية �أ�س�سها
عقب احلرب العامليةالثانية يف عام 1945م 51 -بلدا ملتزما
ب �� �ص��ون ال �� �س �ل��م والأم � � ��ن ال��دول �ي�ي�ن،
وتنمية ال�ع�لاق��ات ال��ودي��ة ب�ين الأمم
وتعزيز التقدم االجتماعي ،وحت�سني
م�ستويات املعي�شة وحقوق الإن�سان.
مق ّرها:
م �ن �ه��ات��ن يف ن� �ي ��وي ��ورك ب ��ال ��والي ��ات
املتحدة الأمريكية.
�أع�ضا�ؤها:
ت�ضم يف ع�ضويتها  193دولة.
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�أهدافها:
ات �خ��اذ �إج� � ��راءات ب �� �ش ��أن ن �ط��اق وا��س��ع
من الق�ضايا ،كما �أنها توفر منتدى
ل �ل��دول ال �ـ  193الأع �� �ض��اء ي�ع�بر فيها
عن �أرائهم من خالل اجلمعية العامة
وجمل�س الأم��ن واملجل�س االقت�صادي
واالج �ت �م��اع��ي وغ�يره��ا م��ن الأج �ه��زة
واللجان ،وي�صل عمل الأمم املتحدة
�إىل ك ��ل رك� ��ن م ��ن �أرك� � ��ان امل �ع �م��ورة.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن� ��ه ي �ع��رف ج�ي��دا
عن الأمم املتحدة عملها يف جماالت
ح �ف��ظ ال �� �س�لام وب �ن��اء ال �� �س�لام وم�ن��ع
النزاعات وامل�ساعدة الإن�سانية� ،إال �أن
ه�ن��اك العديد م��ن ال�ط��رائ��ق الأخ��رى
التي ت�ؤثر من خاللها الأمم املتحدة
ومنظومتها (ال ��وك ��االت املتخ�ص�صة
وال �� �ص �ن��ادي��ق وال�ب��رام� ��ج) يف احل �ي��اة
وج �ع��ل ال� �ع ��امل م �ك��ان��ا اف �� �ض��ل .فهي
تعمل على نطاق وا��س��ع م��ن الق�ضايا
الأ�سا�سية ابتداء من التنمية امل�ستدامة
والبيئة وحماية الالجئني والإغاثة يف
ح ��االت ال �ك ��وارث وم�ك��اف�ح��ة الإره� ��اب
ون��زع ال�سالح وع��دم االنت�شار ،وانتهاء
بتعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان

واحلكم الر�شيد والتنمية االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �� �ص �ح��ة ال��دول �ي��ة،
و�إزال ��ة الأل �غ��ام الأر��ض�ي��ة والتو�سع يف
�إنتاج الأغ��ذي��ة والكثري غريها ،وذلك
يف �سعيها م��ن �أج ��ل حتقيق �أه��داف�ه��ا
وتن�سيق اجل�ه��ود م��ن �أج��ل ع��امل �أك�ثر
�أمنا لهذا اجليل والأجيال املقبلة.
�أجهزتها:
ت �ت �ك��ون م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة من
�أجهزة تتمثل يف:
�أو ًال :اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
ثانياً :املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
ملنظمة الأمم املتحدة.
ثالثاً :حمكمة العدل الدولية.
رابعاً :جمل�س الأمن.
خام�ساً :ولها �أمانة عامة تنظم �سري
عملها.

�أو ًال :اجل �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��أمم
املتحدة:

حتتل اجلمعية العامة ،والتي �أن�شئت
يف ع��ام 1945م مب��وج��ب ميثاق الأمم
املتحدة ،موقعا مركزيا ب�صفتها جهاز
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الأمم امل �ت �ح��دة ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ال��رئ�ي���س��ي
ل �ل �ت��داول و��ص�ن��ع ال���س�ي��ا��س��ة ال�ع��ام��ة.
ومت�ث��ل م�ن�ت��دى للمناق�شات امل�ت�ع��ددة
الأط � � � ��راف ل �ك��ام��ل ال �ط �ي��ف امل �ت �ن��وع
للق�ضايا الدولية التي ي�شملها امليثاق.
وهي تقوم �أي�ضا ب��دور مهم يف عملية
و�� �ض ��ع امل� �ع ��اي�ي�ر وت� ��دوي� ��ن ال �ق��ان��ون
ال � ��دويل .وت�ن�ع�ق��د اجل�م�ع�ي��ة يف دورة
عادية مكثفة كل �سنة من �سبتمرب �إىل
دي�سمرب ،وجتتمع بعد ذل��ك بح�سب
االق �ت �� �ض��اء .ه ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��داول �ي��ة
الرئي�سية للأمم املتحدة.
�أع�ضا�ؤها:
ت� �ت� ��أل ��ف م ��ن مم �ث �ل��ي ج �م �ي��ع ال � ��دول
الأع�ضاء �أي �أنها ت�ضم  193دولة.
اللجان الفرعية التابعة لها:
Affiliate Sub-Committees

�أ.املجال�س
جمل�س مراجعي ح�سابات الأمم املتحدة
و�أ�س�س وفقا لقرار اجلمعية العامة رقم
 ،74جمل�س ال�ت�ج��ارة والتنمية و�أ�س�س
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وفقا لقرار اجلمعية العامة رقم 1995م،
املجل�س امل�شرتك للمعا�شات التقاعدية
مل��وظ�ف��ي الأمم امل �ت �ح��دة و�أ� �س ����س وف�ق��ا
لقرار اجلمعية العامة رقم  248م.
ب.املجال�س التنفيذية
املجل�س التنفيذي لليوني�سيف و�أ�س�س
وفقا لقراري اجلمعية العامة رقم 57
و  ،162/48/A/RESاملجل�س التنفيذي
ل�ب�رن��ام��ج الأمم امل �ت �ح��دة الإمن ��ائ ��ي
و� �ص �ن ��دوق الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل���س�ك��ان
و�أ�س�س وفقا لقراري اجلمعية العامة
رقم  2029و  ،162/48/A/RESاملجل�س
التنفيذي ل�برن��ام��ج الأغ��ذي��ة العاملي
و�أ�س�س وفقا لقرار اجلمعية العامة A/
.8/50/RES
اخت�صا�صاتها:
ط�ب�ق��ا مل �ي �ث��اق الأمم امل �ت �ح��دة ،ي�ج��وز
للجمعية العامة القيام باملهام التالية:
• �أن تنظر يف املبادئ العامة للتعاون
يف حفظ ال���س�لام والأم ��ن ال��دول�ي�ين،
مب��ا يف ذل��ك ن�ـ��زع ال���س�لاح ،و�أن تقدم
ت��و��ص�ي��ات ب���ص��دد ه ��ذه امل �ب ��ادئ  ,و�أن
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ت�ن��اق����ش �أي م �� �س ��أل��ة ت �ك��ون ل �ه��ا �صلة
بحفظ ال�سالم والأم��ن الدوليني و�أن
ت �ق��دم ت��و��ص�ي��ات ب���ش��أن�ه��ا� ،إال �إذا ك��ان
جمل�س الأم��ن يناق�ش نزاعا �أو و�ضعا
يتعلق بتلك امل�س�ألة.
• �أن تناق�ش ،مع انطباق اال�ستثناء
ذات��ه� ،أي م�سائل ت�ن��درج �ضمن نطاق
امليثاق �أو ت�ؤثر على وظائف و�سلطات
جهاز من �أج�ه��زة الأمم املتحدة ،و�أن
تقدم تو�صيات ب�ش�أن تلك امل�سائل.
• �أن ت�شرع يف �إجراء درا�سات و�أن ت�ضع
تو�صيات لتعزيز ال�ت�ع��اون ال�سيا�سي
ال� ��دويل وت �ط��وي��ر وت ��دوي ��ن ال�ق��ان��ون
الدويل و�إعمال حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية والتعاون الدويل
يف امليادين االقت�صادية واالجتماعية
والإن �� �س��ان �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة والتعليمية
وال�صحية.
• �أن تقدم تو�صيات لت�سوية �أي و�ضع
قد يعكر �صفو العالقات ال��ودي��ة بني
الدول ت�سوية �سلمية.
• �أن تتلقى تقارير من جمل�س الأمن
و�أج �ه��زة الأمم امل�ت�ح��دة الأخ ��رى و�أن
تنظر فيها.

• �أن تنظر يف ميزانية الأمم املتحدة
وتوافق عليها وتقرر الأن�صبة املالية
املقررة على الدول الأع�ضاء.
• �أن تنتخب الأع�ضاء غري الدائمني
يف جمل�س الأم��ن ويف جمال�س الأمم
املتحدة و�أجهزتها الأخ��رى و�أن تعني
الأم�ي�ن ال �ع��ام ب�ن��اء ع�ل��ى ت��و��ص�ي��ة من
جمل�س الأمن.
• وي �ج��وز للجمعية ال�ع��ام��ة �أي���ض��ا،
ع �م�لا ب �ق��راره��ا امل �ع �ن��ون ”متحدون
م��ن �أج��ل ال�سالم“ املتخذ يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب 1950م (ال�ق��رار 377
(د � ،))5 -أن تتخذ �إج� ��راءات� ،إذا مل
يتمكن جمل�س الأم ��ن م��ن الت�صرف
ب�سبب ت�صويت �سلبي من جانب ع�ضو
دائ� ��م ،يف ح��ال��ة م��ا �إذا ب ��دا �أن ه�ن��اك
ت�ه��دي��دا لل�سالم �أو خ��رق��ا لل�سالم �أو
�أن هناك عمال م��ن �أع�م��ال ال�ع��دوان.
وعندئذ ميكن للجمعية �أن تنظر يف
امل���س��أل��ة على ال�ف��ور م��ن �أج��ل �إ��ص��دار
تو�صيات �إىل الأع�ضاء باتخاذ تدابري
ج �م��اع �ي��ة ل �� �ص��ون �أو �إع� � ��ادة ال���س�لام
والأمن الدوليني.
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• وم��ع �أن �سلطة اجلمعية العامة
تقت�صر ع�ل��ى �إ� �ص ��دار ت��و��ص�ي��ات غري
م�ل��زم��ة �إىل ال� ��دول ب �� �ش ��أن ال�ق���ض��اي��ا
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت �ن��درج ��ض�م��ن ن�ط��اق
اخت�صا�صها ،ف�ق��د ات �خ��ذت اجلمعية
العامة م��ع ذل��ك �إج ��راءات � -سيا�سية
واق �ت �� �ص��ادي��ة و�إن �� �س��ان �ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
وقانونية � -أث��رت على حياة ماليني
م��ن الب�شر يف جميع �أرج� ��اء ال�ع��امل.
والإع �ل��ان ال�ت��اري�خ��ي ب���ش��أن الأل�ف�ي��ة
الذي اعتمد يف عام 2000م ،والوثيقة
اخلتامية الجتماع القمة العاملي للأمم
يعبان عن التزام
املتحدة لعام 2005م رِّ
الدول الأع�ضاء ببلوغ �أهداف حمددة
لتحقيق ال�سالم والأمن ونزع ال�سالح
جنبا �إىل جنب مع التنمية والق�ضاء
على الفقر ،وحماية حقوق الإن�سان
وتعزيز �سيادة القانون وحماية بيئتنا
امل�شرتكة ،وتلبية االحتياجات اخلا�صة
لأفريقيا ،وتعزيز الأمم املتحدة.
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ثاني ًا :املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي ملنظمة الأمم املتحدة
UN Economic & Social Council

هو اجلهاز الرئي�سي لتن�سيق الأعمال
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،وم��ا
يت�صل بها من �أعمال ،للأمم املتحدة
وال ��وك ��االت املتخ�ص�صة وامل��ؤ��س���س��ات
وقد �أن�ش�أ عمال مبيثاق الأمم املتحدة،
ويتم الت�صويت يف املجل�س بالأكرثية
الب�سيطة؛ �صوت واحد لكل ع�ضو.
�أع�ضائه  :ي�ضم  54ع�ضواً.

الهيئات الفرع ّية التابعة له :

• اللجان الفنية للمجل�س االقت�صادي
واالج �ت �م��اع��ي :ال�ل�ج�ن��ة الإح���ص��ائ�ي��ة،
جلنة ال�سكان والتنمية ،جلنة التنمية
االج�ت�م��اع�ي��ة ،اللجنة املعنية بو�ضع
امل � � ��ر�أة ،جل�ن��ة امل� �خ ��درات ،جل�ن��ة منع
اجل��رمي��ة وال�ع��دال��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ،جلنة
ت�سخري العلم والتكنولوجيا لأغرا�ض
ال�ت�ن�م�ي��ة ،جل�ن��ة التنمية امل�ستدامة،
منتدى الأمم املتحدة املعني بالغابات.
• ال� �ل� �ج ��ان الإق �ل �ي �م �ي��ة ل�ل�م�ج�ل����س
االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي :اللجنة
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االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة لأف ��ري� �ق� �ي ��ا (،)ECA
ال�ل�ج�ن��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
لآ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ (،)ESCAP
اللجنة االقت�صادية لأوروب��ا (،)ECE
اللجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي (،)ECLAC
ال�ل�ج�ن��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
لغربي �آ�سيا (.)ESCWA
• ال � �ل � �ج� ��ان ال� ��دائ � �م� ��ة ل �ل �م �ج �ل ����س
االق� �ت� ��� �ص ��ادي واالج� �ت� �م ��اع ��ي :جل�ن��ة
الربنامج والتن�سيق ،جلنة املنظمات
غري احلكومية ،جلنة املفاو�ضات مع
الوكاالت احلكومية الدويل.
• ال �ه �ي �ئ��ات امل �خ �� �ص �� �ص��ة ل�ل�م�ج�ل����س
االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي  :الفريق
ال � �ع ��ام ��ل امل �خ �� �ص ����ص امل � �ف � �ت ��وح ب ��اب
الع�ضوية املعني باملعلوماتية.
• هيئات اخلرباء املكونة من خرباء
ح �ك��وم �ي�ين :جل �ن��ة اخل� �ب��راء امل�ع�ن�ي��ة
ب�ن�ق��ل ال�ب���ض��ائ��ع اخل �ط��رة وب��ال�ن�ظ��ام
ال� �ع ��امل ��ي امل �ن �� �س ��ق ل �ت �� �ص �ن �ي��ف امل� � ��واد
الكيميائية وو�سمها ،ف��ري��ق اخل�براء
ال �ع ��ام ��ل احل �ك ��وم ��ي ال � � ��دويل امل�ع�ن��ي
باملعايري الدولية للمحا�سبة والإبالغ،

ف��ري��ق خ �ب�راء الأمم امل �ت �ح��دة املعني
بالأ�سماء اجلغرافية.
• هيئات اخلرباء املكونة من �أع�ضاء
ي �ع �م �ل��ون ب �� �ص �ف �ت �ه��م ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة :
جل �ن��ة ال �� �س �ي��ا� �س��ات الإمن ��ائ� �ي ��ة ،جلنة
اخلرباء املعنية ب��الإدارة العامة ،جلنة
اخل�ب�راء املعنية بالتعاون ال ��دويل يف
امل���س��ائ��ل ال���ض��ري�ب�ي��ة ،جل�ن��ة احل�ق��وق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
املنتدى الدائم املعني بق�ضايا ال�شعوب
الأ�صلية.
• ال�ه�ي�ئ��ات الأخ � ��رى ذات ال���ص�ل��ة :
جلنة ج��ائ��زة الأمم املتحدة لل�سكان،
امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمعهد ال ��دويل
للبحث والتدريب من �أج��ل النهو�ض
ب � ��امل � ��ر�أة ،ال �ه �ي �ئ��ة ال ��دول� �ي ��ة مل��راق �ب��ة
امل �خ��درات ،جمل�س تن�سيق الربنامج
لربنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني
ب �ف�يرو���س ن�ق����ص امل �ن��اع��ة ال�ب���ش��ري��ة/
متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب.
اخت�صا�صاته :اال�ستعرا�ض ال��وزاري
ال�سنوي بهدف  :تقييم التقدم املحرز
يف �سبيل الأه��داف الإمنائية للألفية
وتنفيذ الأه� ��داف وال�غ��اي��ات الأخ��رى
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املتفق عليها يف امل ��ؤمت��رات الرئي�سية
وم�ؤمترات القمة التي عقدتها الأمم
املتحدة خالل ال�سنوات اخلم�س ع�شرة
املا�ضية ،التي ت�شكل خطة الأمم املتحدة
للتنمية ( ،)UNDAالإ�سهام يف حت�سني
وت�ع�ج�ي��ل الأع� �م ��ال ل�ت�ح�ق�ي��ق اخل�ط��ة
الإمن��ائ �ي��ة ،وذل ��ك ب��ال�ع�م��ل كمنتدى
عاملي رفيع امل�ستوى مب�شاركة وا�سعة
ال �ن �ط��اق ،ح�ي��ث ي�ت��م ت �ب��ادل ال��درو���س
املكت�سبة وحت��دي��د امل�م��ار��س��ات والنهج
ال�ن��اج�ح��ة ال �ت��ي ت�ستحق التح�سني.
وت���ض��م دورة اال� �س �ت �ع��را���ض ال� ��وزاري
ال�سنوي ثالثة عنا�صر رئي�سية ،هي:
ا�ستعرا�ض �شامل خلطة الأمم املتحدة
الإمن��ائ �ي��ة ،وا��س�ت�ع��را���ض موا�ضيعي،
و��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال �ع ��رو� ��ض ال�ط��وع�ي��ة
الوطنية التي تقدمها البلدان ب�ش�أن
ا�سرتاتيجياتها الإمن��ائ�ي��ة الوطنية،
وي �ت��اح ل�ل�م���ش��ارك�ين يف اال��س�ت�ع��را���ض
ال ��وزاري ال�سنوي فر�صة للتعلم من
طليعة وا�ضعي ال�سيا�سات ،واملمار�سني،
والأكادمييني ،وذلك من خالل �إجراء
مناق�شات م��ائ��دة م�ستديرة ،وتقدمي
ع��رو���ض ،وعقد مناق�شة ع��ام��ة .ومن
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��ش��أن اال��س�ت�ع��را���ض ال� ��وزاري ال�سنوي
ه��ذا م�ساعدة وا��ض�ع��ي ال�سيا�سات يف
حت��دي��د اال��س�تراجت�ي��ات وال�ن�ه��ج التي
�أثبتت جدواها وامل�شاطرة فيها .ومن
ه� ��ؤالء امل���ش��ارك�ين ،ال ��دول الأع �� �ض��اء،
وم��ؤ��س���س��ات منظومة الأمم املتحدة
وغ�ي�ره��ا م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة
�صاحبة امل�صلحة ،وك��ذل��ك املنظمات
غري احلكومية ،وممثلون عن القطاع
اخلا�ص ،و�أكادمييني .و عقد منتدى
ال�ت�ع��اون الإمن��ائ��ي ك��ل �سنتني بهدف
جعل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
التابع للأمم املتحدة منتدى رئي�سيا
م��ن �أج��ل احل��وار العاملي وا�ستعرا�ض
ال �� �س �ي��ا� �س��ات ب �� �ش ��أن ف�ع��ال�ي��ة ال �ت �ع��اون
الإمنائي الدويل ومتا�سكه.
ثالث ًا :حمكمة العدل الدولية

International Court of Justice

يقع مقرها يف اله��اي بهولندا ،وهي
اجل �ه��از ال�ق���ض��ائ��ي ال��رئ�ي���س��ي ل�ل�أمم
امل�ت�ح��دة .وت�ضطلع املحكمة بت�سوية
امل� �ن ��ازع ��ات ب�ي�ن الأع� ��� �ض ��اء و�إ� � �ص ��دار
ف�ت��اوى �إىل الأمم املتحدة ووكاالتها
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املتخ�ص�صة .وي�شكل نظامها الأ�سا�سي
ج � ��زء ال ي� �ت� �ج ��ز�أ م ��ن م �ي �ث��اق الأمم
املتحدة ،وهي تتكون من  15قا�ض.
رابع ًا :جمل�س الأمن

Security Council

ت �ق��ع ع �ل��ى جم �ل ����س الأم� � ��ن ،مب��وج��ب
م �ي �ث��اق الأمم امل �ت �ح ��دة ،امل �� �س ��ؤول �ي��ة
الرئي�سية ع��ن ��ص��ون ال�سلم والأم��ن
ال��دول �ي�ين .وق���ض�ي��ة �إ� �ص�ل�اح جمل�س
الأمن ،مبا يف ذلك الع�ضوية فيه ،هي
حاليا قيد النظر ،وي�شكل من خم�سة
�أع �� �ض ��اء دائ� �م ��ي ال �ع �� �ض��وي��ة وع �� �ش��رة
�أع�ضاء غري دائمي الع�ضوية.
خام�س ًا :الأمانة العامة ملنظمة الأمم
املتحدة

UN General Secretariat

ت�ضطلع الأمانة العامة ب�شتى الأعمال
اليومية للمنظمة .وت�ق��دم اخل��دم��ات
�إىل الأج �ه��زة الرئي�سية الأخ ��رى كما
ت�ضطلع مبهام متنوعة تنوع الق�ضايا
ال �ت��ي ت �ت �ط��رق �إل �ي �ه��ا الأمم امل �ت �ح��دة
م�ث��ل� :إدارة عمليات ال �� �س�لام ،وم�سح

االجتاهات االقت�صادية واالجتماعية،
و�إع � ��داد درا� �س��ات ع��ن ح�ق��وق الإن���س��ان
وغريها من املهام.

 -7جامعة الدول العربية

League of Arab States

ت�أ�سي�سها:
ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ه��ي منظمة
ت���ض��م دو ًال يف ال���ش��رق
الأو� � �س� ��ط و�أف ��ري �ق �ي ��ا،
ان �ب �ث �ق��ت ع ��ن اج �ت �م��اع
ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ح���ض�يري��ة
امل �� �ش �ك �ل��ة م ��ن مم �ث �ل�ي�ن ع ��ن ك ��ل م��ن
�سوريا ولبنان والأردن والعراق وم�صر
وال�ي�م��ن (ب�صفة م��راق��ب) يف الفرتة
� 9/25إىل 1944/10/7م ،وقد رجحت
ال�ل�ج�ن��ة االجت� ��اه ال��داع��ي �إىل وح��دة
ال��دول العربية امل�ستقلة مبا ال مي�س
ا�ستقاللها و��س�ي��ادت�ه��ا ،ك�م��ا ا�ستقرت
على ت�سمية ال��راب�ط��ة املج�سدة لهذه
الوحدة بـ "جامعة الدول العربية".
وع �ل��ى � �ض��وء ذل ��ك مت ال �ت��و� �ص��ل �إىل
بروتوكول الإ�سكندرية الذي �صار �أول
وث�ي�ق��ة تخ�ص اجل��ام�ع��ة وال ��ذي ن�ص
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على املبادئ الآتية:
• ق�ي��ام جامعة ال ��دول العربية من
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة امل�ستقلة ال�ت��ي تقبل
االن���ض�م��ام �إل�ي�ه��ا وي �ك��ون ل�ه��ا جمل�س
متثل فيه الدول امل�شرتكة يف اجلامعة
على قدم امل�ساواة.
• مهمة جمل�س اجلامعة هى :مراعاة
تنفيذ ما تربمه الدول الأع�ضاء فيما
بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات
دوري � � � ��ة ل� �ت ��وث� �ي ��ق ال � �� � �ص �ل�ات ب �ي �ن �ه��ا
وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن خ�ط�ط�ه��ا ال�سيا�سية
حتقيقات للتعاون فيما بينها و�صيانة
ا�ستقاللها و�سيادتها م��ن ك��ل اعتداء
بالو�سائل ال�سيا�سية املمكنة ،والنظر
ب�صفة عامة فى �شئون البالد العربية.
• ق��رارات املجل�س ملزمة ملن يقبلها
ف�ي�م��ا ع ��دا الأح� � ��وال ال �ت��ى ي�ق��ع فيها
خ �ل��اف ب�ي��ن دول � �ت�ي��ن م� ��ن �أع� ��� �ض ��اء
اجلامعة ويلج�أ الطرفان �إىل املجل�س
ل �ف ����ض ال � �ن� ��زاع ب �ي �ن �ه �م��ا .ف �ف��ى ه��ذه
الأحوال تكون قرارات املجل�س ملزمة
ونافذة.
• ال ي� �ج ��وز االل� �ت� �ج ��اء �إىل ال �ق��وة
لف�ض املنازعات بني دولتني من دول
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اجل��ام�ع��ة كما ال ي�ج��وز ات�ب��اع �سيا�سة
خارجية ت�ضر ب�سيا�سة جامعة الدول
العربية �أو �أية دولة من دولها.
• يجوز لكل دولة من الدول الأع�ضاء
باجلامعة �أن تعقد مع دول��ة �أخ��رى من
دول اجلامعة �أو غريها اتفاقات خا�صة
ال ت�ت�ع��ار���ض م��ع ن�صو�ص ه��ذه الأح �ك��ام
وروحها.
• االع�تراف ب�سيادة وا�ستقالل الدول
املن�ضمة للجماعة ب�ح��دوده��ا القائمة
فع ً
ال.
ووق� � � � ��ع ع � �ل� ��ى ه� � � ��ذا ال �ب��روت � ��وك � ��ول
ر�ؤ�� �س ��اء ال��وف��ود امل �� �ش��ارك��ة يف اللجنة
التح�ضريية وذل��ك يف 1944/10/7م
با�ستثناء ال���س�ع��ودي��ة وال�ي�م��ن اللتني
وقعتاه يف 1945/1/3م و 1945/2/5م
ع �ل��ى ال� �ت ��وايل ب �ع��د �أن مت رف �ع��ه �إىل
ك��ل م��ن امل�ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز �آل �سعود
والإم � � ��ام ي �ح �ي��ى ح �م �ي��د .ول �ق��د مثل
ه��ذه الربوتوكول الوثيقة الرئي�سية
التي و�ضع على �أ�سا�سها ميثاق جامعة
الدول العربية.
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�أع�ضا�ؤها:
تتكون من  22ع�ضواً.
مقرها :
املقر ال��دائ��م جلامعة ال��دول العربية
يقع يف القاهرة ،عا�صمة م�صر و�أمينها
العام احلا ّ
يل هو عمرو مو�سى.
ميثاق جامعة الدولة العربية:
�شارك يف �إعداد امليثاق كل من اللجنة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال �ف��رع �ي��ة ال �ت��ي �أو� �ص��ى
ب��روت��وك��ول الإ� �س �ك �ن��دري��ة بت�شكيلها
ومندوبي الدول العربية املوقعني على
بروتوكول الإ�سكندرية ،م�ضافاً �إليهم
مندوب عام كل من ال�سعودية واليمن
وح�ضر مندوب الأحزاب الفل�سطينية
ك� �م ��راق ��ب .وب� �ع ��د اك� �ت� �م ��ال م �� �ش��روع
امل �ي �ث��اق ك�ن�ت��اج ل���س�ت��ة ع���ش��ر اج�ت�م��اع��ا
عقدتها الأطراف املذكورة مبقر وزارة
اخل��ارج �ي��ة امل���ص��ري��ة ف��ى ال �ف�ترة بني
 2/17و 1945/3/3م �أقر امليثاق بق�صر
الزعفران بالقاهرة فى 1945/3/19م
بعد �إدخال بع�ض التنقيحات عليه.
ت ��أل��ف م�ي�ث��اق اجل��ام �ع��ة م��ن دي�ب��اج��ة
وع �� �ش��ري��ن م � � ��ادة ،وث �ل�اث ��ة م�لاح��ق

خا�صة امللحق الأول خا�ص بفل�سطني
وت �� �ض �م��ن اخ �ت �ي��ار جم �ل ����س اجل��ام �ع��ة
م �ن��دوب �اً ع�ن�ه��ا "�أي ع ��ن فل�سطني"
للم�شاركة يف �أعماله حلني ح�صولها
ع �ل��ى اال� �س �ت �ق�ل�ال .وامل �ح �ل��ق ال �ث��اين
خ��ا���ص ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال ��دول العربية
غري امل�ستقلة وبالتايل غري امل�شرتكة
يف جمل�س اجلامعة� .أما امللحق الثالث
والأخ�ي��ر ف�ه��و خ��ا���ص بتعيني ال�سيد
ع�ب��د ال��رح�م��ن ع ��زام ال��وزي��ر املفو�ض
ب��وزارة اخلارجية امل�صرية ك��أول �أمني
ع��ام للجامعة مل��دة ع��ام�ين .و�أ� �ش��ارت
الديباجة �إىل �أن ال ��دول ذات ال�صلة
واف �ق ��ت ع �ل��ى امل �ي �ث��اق ب �ه��دف ت��دع�ي��م
العالقات والو�شائج العربية فى �إطار
من اح�ترام اال�ستقالل وال�سيادة مبا
يحقق �صالح عموم البالد العربية.
اخت�صا�صاتها:
ين�ص ميثاقها على التن�سيق بني الدول
الأع �� �ض��اء يف ال �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة،
م ��ن ��ض�م�ن�ه��ا ال �ع�ل�اق ��ات ال �ت �ج��اري��ة،
واالت �� �ص��االت ،وال �ع�لاق��ات الثقافية،
واجلن�سيات ووث��ائ��ق و�أذون ��ات ال�سفر
والعالقات االجتماعية وال�صحة.
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 -8االحتاد الك�شفي للربملانيني
العرب

Combined Association of Arab
Parliamentarians

ه � � ��و ه � �ي � �ئ� ��ة ك �� �ش �ف �ي ��ة
داع � � � �م� � � ��ة ل� �ل� �م� �ن� �ظ� �م ��ة
الك�شفية العربية ت�ضم
ال�برمل��ان�ي�ين الك�شفيني الأع �� �ض��اء يف
امل�ج��ال����س ال�ن�ي��اب�ي��ة ب��ال �ب�لاد العربية
املمثلني للجمعيات الك�شفية الر�سمية
يف الوطن العربي ،ويتكون االحتاد من
ال�ه�ي�ئ��ات الك�شفية النيابية امل�ع�ترف
بها م��ن اجلمعيات الك�شفية العربية
امل�سجلة يف املنظمة الك�شفية العربية
ويكون لكل دول��ة عربية هيئة ك�شفية
برملانية واحدة.
ت�أ�سي�س االحتاد:
بادرت كل من :تون�س ،ال�سودان ،م�صر �إىل
ت�شكيل االحت ��اد ،حيث مت عقد االجتماع
الأول للجمعية العمومية لالحتاد خالل
فرباير 1993م كما مت عقد االجتماع الأول
للجنة التنفيذية خالل نف�س ال�شهر.
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مقر االحتاد:
القاهرة عا�صمة جمهورية م�صر العربية.
�أهداف االحتاد:
ي� �ه ��دف االحت � � ��اد �إىل ج �م��ع ه �ي �ئ��ات
ال�برمل��ان�ي�ين الك�شفيني م��ع الهيئات
الك�شفية ال�ع��رب�ي��ة م��ن �أج ��ل تطوير
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات وال � �ق� ��وان �ي�ن امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالطفولة وال�شباب والعمل على دعم
احلركة الك�شفية.
اخت�صا�صات االحتاد:
�إع ��داد م�شروعات ال�ق��وان�ين اخلا�صة
بالطفولة وال�شباب التي م��ن �ش�أنها
ح��ل الق�ضايا الرئي�سية ال�ت��ي تواجه
ال�شباب �أع�ضاء احلركة الك�شفية.
تكوين �شبكة ات�صاالت من الربملانيني
الك�شفيني يف الدول العربية.
العمل على دع��م اجلمعيات الك�شفية
الوطنية يف البالد العربية.
ت�شجيع التعارف وتبادل اخلربات بني
الهيئات الك�شفية للربملانيني العرب
وبني مثيالتها.

ثانيا:

الـمـ�صـطـلـحــات الـبـرلـمـانـيــة
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ائتالف

Coalition

ال�ت�ق��اء اث �ن�ين �أو �أك�ث�ر م��ن ال�ك�ت��ل �أو
الأح � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ف�ت���ض��م ق��واه��ا
لت�أليف حكومة �أو تكتل بني عدة كتل
نيابية داخل املجل�س الت�شريعي.

�إبطال الع�ضوية
Nullification of Membership

ت�ب�ط��ل ع���ض��وي��ة ع���ض��و ال�ب�رمل ��ان �إذا
مل يكن م�ستجمعاً لكافة ال�شروط
املطلوبة يوم االنتخاب� ،أو لأن العملية
االنتخابية مل جتر بال�شكل املن�صو�ص
ع�ل�ي��ه ق��ان��ون��ا� ،أو خل �ط ��أ يف اح�ت���س��اب
النتائج.
االحت � � � � ��ادات وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال ��دول� �ي ��ة
والإ� �س�لام �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة وغ�يره��ا من
امل ��ؤ� �س �� �س��ات واالحت � � � ��ادات ال�برمل��ان �ي��ة
الأخرى ذات الطابع الربملاين.

االجتماعات العامة

General

Meetings

حق من احلقوق الد�ستورية التي تتيح
ل�ل�م��واط�ن�ين ت �ب��ادل ال� ��ر�أي وال�ت���ش��اور
وات �خ ��اذ ال� �ق ��رارات خ� ��ارج امل��ؤ��س���س��ات
الد�ستورية.

الإجماع

Unanimity

ت�صويت جميع احلا�ضرين باملوافقة �أو
الرف�ض على املو�ضوع املعرو�ض لأخذ
الر�أي عليه.

الأجنبي

Forigner

ه��و ال �ف��رد ال ��ذي ال ي�ت�م�ت��ع بجن�سية
البلد ال��ذي يقيم فيه �إق��ام��ة م�ؤقتة
�أو عادية �أو الذي ال ميلك �أية جن�سية
(عدمي اجلن�سية).

الأحكام العرفية

Martial Law

ن �ظ ��ام ق ��ان ��وين ي��و� �ض��ع م �� �س �ب �ق �اً م��ن
�أج ��ل م��واج�ه��ة م�ستلزمات � �ض��رورات
معينة  -كعدوان على البالد ،ن�شوب
ا�ضطرابات وقالقل داخلية تهدد

اختيار عينات من النتائج

Selecting Samples of
Results

ممار�سة تقت�ضي اختيار بع�ض مكاتب
االق�تراع بهدف جمع نتائج الأ�صوات
امل��ودع��ة يف ه ��ذه امل�ك��ات��ب واحت�سابها
ل �ت �ك��وي��ن ف �ك��رة ع��ام��ة ع ��ن ال�ن�ت�ي�ج��ة
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الإجمالية لالنتخابات وقد ت�ستخدم
ملقارنة هذه النتائج بالنتائج املن�شورة
ر�سمياً من قبل ال�سلطات ملنحها نوعاً
من ال�شفافية.

الإدارة احلكوم ّية
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�أو ع�ن��د ت��وق��ع وق ��وع �أح� ��داث ج��دي��دة
قد ت�ؤثر على موقف املتفاو�ضني من
حيث الت�شدد �أو الت�ساهل يف مطالبهم.

االزدواج الربملاين

Government Administration

Bicameral Parliamentary
System

هي جهاز حكومي يعاون رئي�س الدولة
يف ممار�سة �سلطته التنفيذية ،وذلك
ع��ن ط��ري��ق �إ��ش��راف�ه��ا على وج��ه معني
من �أوج��ه الن�شاط ال��ذي يطلق عليها
�أ�سمه.
�إدراج بند على ج��دول الأع�م��ال طلب
يقدم من �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي �أو
اجلهة التي مينحها القانون هذا احلق
ب�إ�ضافة بند على ج��دول الأع �م��ال يف
اجلل�سة العامة �أو اجتماعات اللجان
لل��أم��ور امل�ستعجلة ،وي�ت��م �إ�ضافتها
حت ��ت ب �ن��د م ��ا ي �� �س �ت �ج��د م ��ن �أع� �م ��ال
بعد موافقة املجل�س �أو اللجنة على
الطلب.
�إزاء مو�ضوع معني� ،إما لعدم رغبتهم يف
التو�صل التفاق �أو التهرب من التقيد
بالتزام� ،أو النتظار حت�سن الظروف،

هو النظام الذي متار�س فيه الوظيفة
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ب ��وا�� �س� �ط ��ة جم�ل���س�ين
(املجل�س املعينّ واملجل�س املنتخب وقد
يكون كالهما منتخبني �أو ق��د تكون
هناك ممازجة بني التعيني واالنتخاب
يف املجل�سني).
مي
ون �ظ��ام االزدواج ال�ب�رمل��اين ن �ظ��ا ٌم ق��د ٌ
يعود تاريخه حل��وايل �سنة 1350م حني
ان�ق���س��م ال�ب�رمل��ان الإجن �ل �ي��زي -وب���س�ب��ب
الفوارق الطبقية لأع�ضاء الربملان� -إىل
جمل�سني.
ويف الوقت احلا�ضر ف��إن العديد من
ال� � ��دول ال �ع��ري �ق��ة يف ال��دمي �ق��راط �ي��ة
م �ث��ل �إجن� �ل�ت�را وف��رن �� �س��ا وال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة وغ�ي�ره��ا م��ن ال � ��دول ت ��أخ��ذ
ب �ن �ظ��ام االزدواج ال�ب�رمل ��اين ،وه �ن��اك
حالياً (2012م)  77برملاناً (�أي )%40
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م��ن ب��رمل��ان��ات ال �ع��امل ( 189ب��رمل��ان �اً)
تعمل بنظام الغرفتني الت�شريعيتني
�أو املجل�سني الت�شريعيني �أي بنظام
االزدواج ال �ب��رمل � ��اين ،ب �ي �ن �م��ا ت�ع�م��ل
ال�ب�رمل ��ان ��ات ال �ب��اق �ي��ة ب �ن �ظ��ام ال�غ��رف��ة
الواحدة.

االزدواج ال�ضريبي
Double taxation

ف��ر���ض ال���ض��ري�ب��ة نف�سها �أو �ضريبة
م��ن نف�س ال �ن��وع �أك�ث�ر م��ن م��رة على
ال�شخ�ص نف�سه ،بالن�سبة للمال ذاته،
يف املدة نف�سها.

الأ�سئلة الربملانية
Parliamentary questions

هي ا�ستي�ضاح موجه من �أح��د النواب
�إىل �أح��د �أع���ض��اء احلكومة –بح�سب
ن�ظ��ام ك��ل جم�ل����س( -ال � ��وزراء ،رئي�س
جمل�س الوزراء).
وع �ل��ى �أ��س��ا��س�ه��ا مي�ك��ن �أن ت � ��ؤدي �إىل
�إع��ادة النظر فيها و�إنهائها �أو الت�أثري
على قوتها الإل��زام�ي��ة على الأق��ل �إذا
ك��ان م��ن ��ش��أن ه��ذا ال�ت�ب��دل �أن يجعل

ا�ستمرار التم�سك بها �ضاراً وجمحفاً
بحق �أطرافها.
ا�ستبعاد �إداري ح��االت الإغ �ف��ال التي
تقع حني يحرم من الت�صويت ناخبون
مقبولون عالنية لالقرتاع ،وذلك لأن
�أ�سمائهم مل ترد على الئحة الناخبني.

ا�ستبعاد قانوين

Legal exclusion

الإغفال املتعمد من الئحة الناخبني
ب�سبب عمر الناخب و�صفة املواطنة
واجلن�سية و�شروط الإقامة وب�إثباتات
على �إدانة جرميه وق�صور عقلي وغري
ذلك من الأ�سباب.

اال�ستجواب

Interpellation

�أح��د �أه��م �أدوات ال��رق��اب��ة ال�ت��ي كفلها
ال ��د�� �س� �ت ��ور ل �ل �� �س �ل �ط��ة ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة
(امل� �ن� �ت� �خ� �ب ��ة) يف م ��واج � �ه ��ة �أع � �م� ��ال
ال�سلطة التنفيذية وه��و ع �ب��ارة عن
اتهام يوجه بناء على طلب موقع من
ع��دد معني م��ن ال�ن��واب لأح��د ال��وزراء
بخ�صو�ص �أمر من الأمور الداخلة يف
اخت�صا�صاته .
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الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
National strategy

اخل� �ط ��ط ال �ب �ع �ي ��دة امل � � ��دى ل �ت �ط��ور
ال��دول يف خمتلف املجاالت وحمايتها
م ��ن ك ��اف ��ة الأخ� � �ط � ��ار وا� �س �ت �ع��داده��ا
ملواجهة امل�ستقبل .وهي ت�شمل خطط
اقت�صادية و�صناعية وزراعية وعلمية
و�إن�سانية وع�سكرية و�صحية.
اال�ستفتاء Referendum

ع�م�ل�ي��ة ت�ق�ت���ض��ي �أخ � ��ذ ر�أي ال���ش�ع��ب
مبا�شرة يف امل�سائل البالغة الأهمية
املت�صلة مب�صالح البالد.

اال�ستفتاء الد�ستوري

Constitutional Referendum

عملية يطلب بها من ال�شعب الإدالء
ب��ر�أي��ه يف م���ش��روع د��س�ت��ور ��س��واء �أك��ان
معد من قبل جلنة حكومية �أو جمعية
ت�أ�سي�سية وال

اال�ستفتاء ال�سيا�سي

Political Referendum

ع�م�ل�ي��ة ت�ت��م ب�غ��ر���ض ت ��أك �ي��د ال�ث�ق��ة يف
�شخ�ص احلاكم �أو �سيا�سته ،وق��د يتم
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�إج� ��راء اال��س�ت�ف�ت��اء ال�سيا�سي بغر�ض
م �ع��رف��ة ر�أي ال �� �ش �ع��ب ح� ��ول ق�ضية
�سيا�سية معينة ق��د ي�ك��ون ل�ه��ا بع�ض
االنعكا�سات الد�ستورية.

ا�ستقالة احلكومة

Government Resignation

ت�ق��دمي احل�ك��وم��ة ا�ستقالتها ل�سبب ما
ك�ط��رح ال�ث�ق��ة برئي�س جمل�س ال ��وزراء
من الربملان �أو من ر�أ�س الدولة ( امللك
�أو رئي�س اجلمهورية) �أو لأ�سباب �أخرى،
وحت��دث اال�ستقالة بكتاب يرفعه رئي�س
احلكومة �إىل ر�أ�س الدولة وي�صدر على
�إث��ره قرار بقبول اال�ستقالة ،وينتج عن
ذل��ك حل احلكومة و�سحب ال�صالحية
من �أع�ضائها.

اال�ستقالل الذاتي

Autonomy

ال�ن�ظ��ام ال ��ذي يتمتع مب��وج�ب��ه �إقليم
معني با�ستقالل ذاتي ،وميار�س �ش�ؤونه
الداخلية ،ويخ�ضع ،يف الوقت نف�سه،
�سيا�سيا ود�ستوريا �إىل �سيادة الدولة
امل ��رك ��زي ��ة ،يف ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل��ارج �ي��ة
والدفاع واالقت�صاد.
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�إ�سقاط الع�ضوية

Forfeiture of Membership

يتم �إ�سقاط الع�ضوية �إذا فقد الع�ضو
اح ��د � �ش ��روط ال �ع �� �ض��وي��ة امل�ن���ص��و���ص
عليها يف الد�ستور ،وقانون االنتخاب
�أو فقد �أهليته بعد انتخابه� ،أو كعقوبة
ت�أديبية عن �أفعاله لإخالله بواجبات
ع�ضويته �أو فقده للثقة واالعتبار.

الإ�شراف الدويل
International Supervision

ه��ي الإج� ��راءات التي تتخذ م��ن قبل
منظمة الأمم املتحدة ملتابعة تنفيذ
بنود االتفاقيات املعقودة ب�ين ال��دول
�أو تنفيذ م�ه��ام معينة داخ��ل �أرا��ض��ي
�أح � ��دى ال � ��دول وذل� ��ك ب�ت�ك�ل�ي��ف جهة
تخت�ص بذلك.

�إ�صدار القانون
Promulgation of Laws

عمل تنفيذي يقوم به رئي�س الدولة
ب���ص�ف�ت��ه ال��رئ �ي ����س الأع� �ل ��ى لل�سلطة
التنفيذية ،متهيداً لن�شره يف اجلريدة
ال��ر��س�م�ي��ة ل �ل��دول��ة ب�غ�ي��ة حت �ق��ق علم
الكافة به.

�إعادة توزيع الدوائر االنتخابية

Redistribution of
Constituencies

ت�ع��دي��ل حل ��دود ال��دوائ��ر االنتخابية
بهدف الو�صول �إىل ن��وع من التوازن
بني هذه الدوائر ،بعد تغريات �سكانية
�أو يف ع��دد مقاعد الهيئة الت�شريعية
(ال�ب�رمل ��ان) ،وق ��د ي�ت��م ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل
ب�شكل دوري.

�إعادة عد للأ�صوات االنتخابية
Recount of Election Votes

احت�ساب ث��انٍ ل�ل�أ� �ص��وات االنتخابية
(�أ�صوات الناخبني) تقوم به ال�سلطة
املخت�صة� ،إثر االعرتا�ض على النتائج
ّ
الر�سمية لأحد االنتخابات.

�إع���������ان���������ات اال�����س����ت����غ��ل�ال
Exploitation Subsidies

املبالغ النقدية التي تقدمها الدولة
لبع�ض امل���ش��روع��ات �أو ف ��روع الإن �ت��اج
ب �ه��دف خ �ف ����ض �أث� �م ��ان ال �� �س �ل��ع ال�ت��ي
تطرحها يف الأ�سواق.

Common Parliamentary Terminology

�إعانات الإن�شاء

Building Subsidies

ت �ل��ك امل �ب��ال��غ ال �ن �ق��دي��ة ال �ت��ي متنحها
الدولة لبع�ض امل�شروعات حتى تتمكن
من تغطية نفقات �إن�شائها� ،أو لإقامة
�أ� �ص��ول ث��اب�ت��ة ل�ل�ت��و��س��ع يف الإن �ت ��اج �أو
تعوي�ض م��ا دم��ر م��ن و�سائل �إن�ت��اج يف
�أحد فروع الن�شاط الإنتاجي.

�إعانات التجارة اخلارجية

Foreign Trade Subsidies

تلك املبالغ النقدية التي تخ�ص�صها
الدولة للت�أثري على حجم �صادراتها
وواردات � � �ه� � ��ا ب� �ه ��دف حت �ق �ي��ق � �ص��ال��ح
ميزانها التجاري.
الأع�ضاء الغائبني ,و حت��رر بوا�سطة
اجل �ه��از الإداري امل�خ�ت����ص ب��ذل��ك يف
املجل�س الت�شريعي.

الأع������م������ال ال��ت��ح�����ض�يري��ة
Preparatory Duties

ه ��ي الإج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ت �� �س �ب��ق ع�ق��د
امل � � ��ؤمت� � ��رات �أو ت ��وق� �ي ��ع امل� �ع ��اه ��دات
واالتفاقيات �أو �إ�صدار الت�شريعات.
�أغ�ل�ب�ي��ة احل��ا��ض��ري�ن�ح���ص��ول م��و��ض��وع

25

م��ا معرو�ض على ال�برمل��ان على �أك�ثر
م ��ن ن �� �ص��ف ع ��دد �أ� � �ص ��وات الأع �� �ض��اء
احلا�ضرين يف اجلل�سة �إذا كان ن�صاب
انعقاد اجلل�سة متوافر.

الأغلبية املطلقة

Absolute Majority

تتحقق ن�سبة الأغلبية املطلقة بن�صف
جم�م��وع الأ� �ص��وات ب��الإ��ض��اف��ة ل�صوت
واحد.

الأغلبية الن�سبية

Relative Majority

ح���ص��ول م��و��ض��وع م�ع�ين �أو م��ر��ش��ح �أو
ح ��زب ع�ل��ى �أك �ب�ر ع ��دد م��ن الأ� �ص ��وات
مقارنة بعدد �أقل من جمموع الأ�صوات.

�أغلبية خا�صة
Special Majority

الأغ�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ي�شرتطها ال��د��س�ت��ور
�أو ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة لإق ��رار بع�ض
املو�ضوعات �أو احلاالت خالفاً لأغلبية
احل ��ا�� �ض ��ري ��ن ,ك ��أغ �ل �ب �ي��ة الأع� ��� �ض ��اء
الذين يت�ألف منهم املجل�س� ,أو ثلثي
الأع�ضاء.

26

�إقالة احلكومة
Removal of the Cabinet

ال� �ق ��رار ال �� �ص��ادر م��ن رئ �ي ����س ال��دول��ة
ب ��إق��ال��ة احل �ك��وم��ة ،وي�ن�ت��ج ع��ن �إق��ال��ة
احل� �ك ��وم ��ة � �س �ح��ب ال �� �ص�ل�اح �ي��ة م��ن
�أع �� �ض��ائ �ه��ا ،م��ا ع ��دا ت���ص��ري��ف بع�ض
الأع�م��ال العادية الروتينية �إىل حني
ت�شكيل حكومة جديدة.
االقرتاح برغبة Proposal

م �ق�ترح��ات م�ك�ت��وب��ة ي�ب��دي�ه��ا ال�ن��ائ��ب
وت� �ك ��ون م�ت���ص�ل��ة مب ��ا ل�ل�م�ج�ل����س من
اخ �ت �� �ص ��ا� �ص ��ات ،و مب� ��ا ال� �ت ��زم ��ت ب��ه
احل�ك��وم��ة يف برناجمها (يف �أم��ر من
امل �� �س��ائ��ل ال� �ع ��ام ��ة) ،ف �ه��ي مت �ث��ل حث
ال�ن��ائ��ب للحكومة ع�ل��ى ال�ق�ي��ام بعمل
معني �أو االمتناع عنه.

االقرتاح بقانون
Law Proposal

�أح��د الأدوات الت�شريعية ،وه��و ميثل
ال �ت �� �ص��ور الأويل مل ��ا � �س �ي �ك��ون ع�ل�ي��ه
القانون ،واخلطوة الأوىل نحو تكوينه
وو�ضعه والدفع به للتطبيق على �أر�ض

الواقع ،ويت�ضمن حق االق�تراح تقدم
�أع�ضاء املجل�س الت�شريعي بن�ص ميثل
م���س��ودة مل���ض�م��ون ق��ان��ون ي�ع��ال��ج �أح��د
امل�سائل ال�ت��ي ينظمها ال�ق��ان��ون وفقاً
للد�ستور وي�سمى اقرتاح بقانون.

االقرتاع

Ballot

و�سيلة متثل حق امل�شاركة ال�سيا�سية
لل�شعب يف �أمر الأم��ور ،وقد يكون عن
طريق اال�ستفتاء �أو االنتخاب.

االق�������ت������راع ال���ت���ف�������ض���ي���ل���ي

Preferential Ballot

ن�ظ��ام ان�ت�خ��اب��ي ي�ح��دد ف�ي��ه الناخبون
�أف�ضلياتهم بالن�سبة �إىل املر�شحني
(�أو الأح��زاب ال�سيا�سية) ،على بطاقة
االقرتاع وفق ترتيب رقمي يبني تلك
الأف�ضلية.

االقرتاع ال�سري

Secret Ballot

قيام الناخب ب��الإدالء ب�صوته يف غري
عالنية ،ولي�س لأح��د �أن يطلب منه
ال�ك���ش��ف ع��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره يف اخ�ت�ي��ار
ممثليه.
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اقرتاع عادي

Ordinary Ballot

�صوت يودعه ناخب يف مكتب اق�تراع
�ضمن دائ��رة انتخابية ي��وم االنتخاب
نف�سه.

اقرتاع الدورة الثانية

Second Round Ballot

تناف�س املر�شحني اللذين ح�صال على
�أكرب عدد من �أ�صوات الناخبني ،يف دورة
اقرتاع ثانية لتحديد الفائز.

اقرتاع الغائبني (االقرتاع يف
اخلارج)

Absentee Ballot (overseas
)ballot

�إج��راء ي�سمح لناخب غائب عن بلده
�أث�ن��اء �إج��راء االنتخاب بالت�صويت يف
ا�ستحقاق انتخابي.

�إقفال املناق�شة

Closing the debate

�إنهاء املناق�شة يف املو�ضوع املعرو�ض على
ال�برمل��ان ب��االن�ت�ه��اء ب���ص��ورة طبيعية �أو
ب�ن��اء على طلب م��ن رئي�س املجل�س� ،أو
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احلكومة �أو بناء على طلب ع��دد معني
من الأع�ضاء.

الأقلية

Minority

جم �م��وع��ة م ��ن الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ال��ذي��ن
ي �ت �م��اي��زون يف دول� ��ة م ��ا ع ��ن غ��ال�ب�ي��ة
ال�سكان بالعرق �أو اللغة �أو الدين �أو
الثقافة �أو ال�سلوك.

الأمانة العامة ( يف املجل�س
الت�شريعي)

General Secretariat (of
)Legislative Council

اجلهاز التنفيذي للمجل�س الت�شريعي
�أو ال�ب�رمل ��ان ،م�ه�م�ت��ه ت �ق��دمي ال��دع��م
لأع�ضاء الربملان ،وجميع �أجهزته.
وتتوىل الأمانة العامة الإ�شراف على
ك��اف��ة �أع �م��ال امل�ج��ال����س م��ن ال�ن��اح�ي��ة
الإداري� ��ة وامل��ال�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ،وت�ستمد
��س�ل�ط�ت�ه��ا يف مم��ار� �س��ة �أع �م��ال �ه��ا من
القانون.
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االم����ت����ن����اع ع����ن ال��ت�����ص��وي��ت
Abstention to vote

م��وق��ف �سلبي يتخذه ع�ضو ال�برمل��ان
يتمثل يف ع��دم تبنيه لأي من خياري
املوافقة �أو الرف�ض  ,وللع�ضو املمتنع
�أن يعر�ض �أ�سباب امتناعه على املجل�س
بعد �أخذ ال��ر�أي وقبل �إع�لان النتيجة
النهائية.

الأمر امللكي

Royal Decree

ت� �ع� �ب�ي�ر ع� � ��ن الإرادة امل� �ل� �ك� �ي ��ة يف
االخت�صا�صات التي منحها الد�ستور
�أو ال�ق��ان��ون للملك ليبا�شر مب�ف��رده,
وي�صدر بتوقيعه وح��ده دون توقيع
جم��اور من رئي�س جمل�س ال��وزراء �أو
الوزراء.

الأمن العاملي

World Security

م� �ف� �ه ��وم ي �ت �ح �ق��ق ب �ح �م��اي��ة م���ص�ير
ال �ب �� �ش��ري��ة م��ن ك��ل م��ا ي �ه��دد بقائها
�سيا�سة ح�سن اجل ��وار الو�سيلة التي
تتبعها ال��دول املتجاورة باتخاذ ح�سن
املعاملة والت�سامح يف جميع ال�ش�ؤون
املتعلقة باحلدود القائمة بني دولتني

م �ت �ج��اورت�ين م ��ن ح �ي��ث ن �ق��ل ال���س�ل��ع
وح��رك��ة الأف � ��راد وت�ط�ب�ي��ق ات�ف��اق�ي��ات
احلدود.

الأموال العامة

Public Funds

ال �ع �ق ��ارات وامل �ن �ق ��والت ال �ت��ي متلكها
الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة  ,وتكون خم�ص�صة للنفع العام
بالفعل �أو مبقت�ضى قانون �أو مر�سوم
�أو ق��رار م��ن ال��وزي��ر املخت�ص .وه��ذه
الأم ��وال ال ي�ج��وز الت�صرف فيها وال
احلجز عليها �أو متلكها بالتقادم.

االنتخاب العام
General Elections

االن �ت �خ��اب ال ��ذي ال ي�ت��م ف�ي��ه ح��رم��ان
امل��واط��ن م��ن االن�ت�خ��اب ب�سبب و�ضعه
املادي �أو العلمي �أو انتمائه الديني �أو
العرقي و�إال عد انتخاب مقيداً

االنتخاب املبا�شر
Direct Elections

ه��و ال�ن�ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي ال ��ذي ي�سمح
ل �ل �ن��اخ �ب�ين امل �ق �ب��ول�ين ب��امل �� �ش��ارك��ة يف
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ا��س�ت�ح�ق��اق ان�ت�خ��اب��ي ع�ب�ر الت�صويت
م�ب��ا��ش��ر ًة و��ش�خ���ص�ي�اً مل��ر�� ّ�ش��ح �أو ح��زب
�سيا�سي.

انتخاب جزئي

Partial elections

انتخاب مل��لء مقعد ب��ات ��ش��اغ��راً ،وهو
ي� �ج ��ري يف وق � ��ت �آخ � � ��ر غ �ي�ر م��وع��د
االنتخابات العامة.

انتخاب غري مبا�شر

Indirect elections

نظام انتخابي على درجتني �أو �أك�ثر،
حيث ينتخب الناخبون �أو ًال مندوباً
�أو حكومة ذات م�ستوى دوين ،تك َّلَف
ب��دوره��ا الت�صويت النتخاب مم ّثل �أو
مم ّثلي ال�شعب يف الربملان.

االنتخابات الربملانية

Parliamentary Elections

ط��ري�ق��ة الخ �ت �ي��ار ال���ش�ع��ب م��ن ميثله
يف ال���س�ل�ط��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ( امل�ج��ال����س
ال �ن �ي��اب �ي��ة ) وي� �ت ��م ذل� ��ك ع ��ن ط��ري��ق
االقرتاع املبا�شر �أو غري املبا�شر.

االنقالب
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Coup

�إج � � ��راء �أو حت� ��رك ي �ق��وم ب ��ه ف� ��رد �أو
جمموعة يف ال��دول��ة وي�ه��دف لتغيري
احل �ك��وم��ة و�إح �ل��ال ح �ك��وم��ة ج��دي��دة
حملها دون تغيري النظام ال�سيا�سي
واالجتماعي واالقت�صادي والقانوين.

الإيرادات العامة

Public Rvenues

امل �ب��ال��غ ال �ت��ي حت���ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ال��دول��ة
لتغطية النفقات العامة.

�إيرادات �أمالك الدولة

State Properties’ Revenues

ه��ي الإي� � � ��رادات ال �ت��ي حت���ص��ل عليها
ال��دول��ة ن�ت�ي�ج��ة ا��س�ت�غ�لال �أو ت��أج�ير
�أمالكها اخلا�صة والعامة.

برتوكول ( اتفاق) �إ�ضايف

Additional Protocol
)(Agreement

اتفاق متمم للمعاهدة الأ�صلية ،حيث
ي��ذك��ر يف ه��ذا االت �ف��اق الأح �ك��ام التي
غفل املفاو�ضون ع��ن ذك��ره��ا يف �صلب
املعاهدة �أو اقت�ضت الأح��وال الطارئة
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�إ� �ض��اف �ت �ه��ا �إل �ي �ه��ا ،وي �ع��د ال�برت��وك��ول
متمماً للمعاهدة الأ��ص�ل�ي��ة ويخ�ضع
لقواعد �إبرام املعاهدات.

الربملان

Parliament

اجلهة الت�شريعية القائمة يف بلد ما،
وامل�خ�ت��ارة م��ن قبل ال�شعب لتمثيلهم
فيه من �أجل مناق�شة وتنظيم ق�ضايا
اجلماعات يف هذا البلد ،والرقابة على
عمل احلكومة بهدف حتقيق ال�صالح
العام.
وقد يطلق على الربملان عدة م�سميات
م�ث��ل (جم�ل����س ال �ن��واب)� ،أو (املجل�س
الت�شريعي)� ،أو (اجلمعية الوطنية)،
�أو (ال �ك��ون �غ��ر���س) �أو غ�ي�ر ذل ��ك من
امل�سميات.

أحادي التمثيل
برملان �
ّ

Unicameral Parliament

برملان مبجل�س واحد �أو غرفة واحدة
�أي �أن� ��ه م �ك � َّون م��ن ه�ي�ئ��ة ت�شريعية
واحدة.

برنامج عمل احلكومة

Government’s Plan of Action

اخل� �ط ��ط وال �� �س �ي ��ا� �س ��ات وامل �� �ش ��اري ��ع
و�أ� �س��ال �ي��ب ال �ع �م��ل ال �ت��ي ت �ت �ق��دم بها
احل�ك��وم��ة ف��ور ت�شكيلها �إىل ال�برمل��ان
لبيدي مالحظاته ب�ش�أنه.

ال��ب��ن��ك (امل�����ص��رف) امل��رك��زي
Central Bank

م ��ؤ� �س �� �س��ة ن �ق��دي��ة ت� �ق ��وم مب�ج�م��وع��ة
م��ن ال��وظ��ائ��ف الأ� �س��ا� �س �ي��ة ت�ت�م�ث��ل يف
البنكنوت ،وتقدمي اخلدمات امل�صرفية
للحكومة ،وتقدمي اخلدمات امل�صرفية
للبنوك ،والتحكم يف حجم االئتمان.

بيان برملاين
Parliamentary Statement

ت�صريح �أو وثيقة ر�سمية ت�صدر عن
الب��رمل��ان �أو ع��ن جل�ن��ة ب��رمل��ان�ي��ة ح��ول
م��و��ض��وع م�ع�ين ،ويت�ضمن م��وق�ف�اً �أو
رغبة �أو منهجاً �سيا�سياً معيناً.

Common Parliamentary Terminology

تبادل املذكرات �أو الت�صديقات

Exchange of Memoranda or
Ratifications

عملية يقوم بها املمثل املخول من قبل
الدولة ب�إبرام االتفاقيات �أو املعاهدات
ب �ع��د م��رح �ل��ة ال �ت �ف��او���ض وال �ت��وق �ي��ع
والت�صديق ،فيتم ت�ب��ادل امل��ذك��رات �أو
الت�صديقات بني ممثلي الدول تعبريا
ع��ن ارت�ضاء ال��دول الأط ��راف بتنفيذ
هذه االتفاقية لأنها �أ�صبحت ملزمة.

جت ّمع �سيا�سي

Political Grouping

ك��ل ن�شاط ع��ام َّ
منظم م��ن قِبل حزب
��س�ي��ا��س��ي جل �م��ع ع ��دد م ��ن ال�ن��اخ�ب�ين
ّ
ومبر�شحيه
بهدف التعريف ب�سيا�ساته
على �أمل انتخابهم.

التجنّ�س

Naturalization

�إج � ��راء ي�ح���ص��ل مب�ق�ت���ض��اه ف ��رد ب�ن��اء
على طلبه على جن�سية غري جن�سيته
الأ�صلية.

التحفّظ

Reservation

ال�ق�ي��د اخل�ط��ي ال ��ذي ت�سجله �إح��دى
ال� ��دول ل��دى توقيعها مل�ع��اه��دة م��ا �أو

31

االن���ض�م��ام لها �أو عند �إب��رام �ه��ا ،وهو
مي �ث��ل ع ��دم رغ �ب��ة ال ��دول ��ة للخ�ضوع
ل�ب�ع����ض �أح� �ك ��ام امل �ع��اه��دة �أو ال�ت�ح�ل��ل
م��ن بع�ض االل�ت��زام��ات النا�شئة عنها،
�أو حت��دي��د تف�سري ب�ع����ض الن�صو�ص
الواردة فيها.

التحكيم الدويل

International Arbitration

ط��ري�ق��ة ل�ت���س��وي��ة امل �ن��ازع��ات النا�شئة
ب�ين ال��دول ع��ن طريق جلنة �أو هيئة
ق�ضائية �أو �شخ�صيات ر�سمية ،لتحقيق
احل ��ق وال� �ع ��دال ��ة ،وي �ت��وق��ف ال �ل �ج��وء
�إىل ال�ت�ح�ك�ي��م ع �ل��ى �إرادة ال�ط��رف�ين
املتنازعني ويقت�ضي عقد اتفاق خا�ص
للف�صل يف النزاع املاثل.

التد ّرج الت�شريعي

Gradual legislation

ترتيب الت�شريعات من حيث القوة يف
النظام ال�ق��ان��وين يف ال��دول��ة ,ب�صورة
متدرجة بحيث ال يخالف الت�شريع
الأدنى ما يرد ب�ش�أنه ن�ص يف الت�شريع
الأعلى.
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ت�سيي�س

Politicization

فعل يتم مبوجبه �إ�ضفاء �صفة �أو مدى
�سيا�سي على و�ضع كان يف الأ�صل غري
�سيا�سي.

ت�شكيل احلكومة
Government Formation

عملية يقوم بها رئي�س ال��دول��ة ،يتم
م ��ن خ�لال �ه��ا ت �ع �ي�ين رئ �ي ����س ملجل�س
ال� ��وزراء ،وال��ذي يعهد �إل�ي��ه برت�شيح
ال ��وزراء �سواء �أك��ان��وا ب��وزارة �أو بدون
وزراه ،وجميعهم ميثلون احلكومة،
ويجتمع ال� ��وزراء م��ع رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء يف جم�ل����س ال � ��وزراء للقيام
باملهام املناطة بهم.

الت�صديق على االتفاقية

Agreement’s Ratification

الت�صديق �إج��راء يتم بعد التوقيع
ع� �ل ��ى امل � �ع� ��اه� ��دة وه � � ��و الإج� � � � ��راء
ال � ��ذي ي �ت��م ب ��ه االرت� ��� �ض ��اء ق��ان��ون �اً
ب��امل �ع��اه��دة ع�ل��ى ي��د ال���س�ل�ط��ة التي
مت �ل��ك مب ��وج ��ب ال��د� �س �ت��ور �إل � ��زام
ال��دول��ة مبواجهة ال��دول الأخ��رى،

وي�ستخدم عادة للإ�شارة �إىل تبادل
وثائق الت�صديق.

ال�س ّري يف اجلل�سة
الت�صويت ّ

Secret Ballot at the session

ه��و �إدالء �أع���ض��اء املجل�س الت�شريعي
لآرائهم ب�شكل غري علني بحيث يتعذر
ن�سبة الر�أي �إىل من �أدىل به ،و الأ�صل
�أن يكون الت�صويت علنيا ما مل ين�ص
القانون على �أن يكون �سرياً يف بع�ض
احلاالت.

الت�ضامن الوزاري

Ministerial Solidarity

ه��و ال�ت��زام الأق�ل�ي��ة م��ن ال ��وزراء ب��ر�أي
الأك�ثري��ة يف امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي تطرح
على جمل�س الوزراء بتنفيذ ال�سيا�سات
وال �ق��رارات  ,ويف ال��دف��اع وامل�س�ؤولية
عنها  ,ما مل ت�ستقل تلك الأقلية.

تعديل ت�شريعي
Legislative Shake-up

تعديل �أو تغيري يف القوانني املعمول بها
يف بلد معني� ،أو يف الأنظمة املرتبطة
بها ،وفق �إجراءات �شكل ّية مع ّينة.
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التفوي�ض الت�شريعي (اللوائح
التفوي�ضية)

Legislative Authority

)(Authorization Regulations

هي القرارات الإدارية التي ت�صدر من
ال�سلطة التنفيذية بناء على تفوي�ض
من ال�سلطة الت�شريعية وتكون لها قوة
القانون لتنظيم بع�ض امل�سائل التي
تعد من حيث الأ��ص��ل من اخت�صا�ص
الربملان ،وذلك مبوجب قانون ي�صدر
عن ال�سلطة الت�شريعية يحدد ماهية
التفوي�ض و�شروطه والقيود ال��واردة
عليه.

التقنني

Codification

ه��و ع�م�ل�ي��ة جت�م�ي��ع م�ن�ظ�م��ة منهجية
وم�ك�ت��وب��ة جل�م�ي��ع ال �ق��واع��د القانونية
التي ت�شمل فرعاً من فروع القانون.

التمثيل الدبلوما�سي
Diplomatic representation

مت�ث�ي��ل ال ��دول ��ة امل ��وف ��دة ل ��دى ال��دول��ة
امل�ستقبلة وحماية م�صاحلها وم�صالح
رع ��اي ��اه ��ا و�إج � � � ��راء امل� �ف ��او�� �ض ��ات ال �ت��ي
تقت�ضيها ال �ظ��روف وت��وث�ي��ق ال�ع�لاق��ات
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ال ��ودي ��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة بني
ال�ب�ل��دي��ن ،وم��راق�ب��ة ت�ط��ور الأح� ��داث يف
الدول امل�ستقبلة ،وتقدمي تقارير دورية
عنها.

التمييز العن�صري
Racial discrimination

ت �ع �ب�ي�ر ي �� �ش�ي�ر �إىل ع� �م ��ل الأف � � � ��راد
وامل �ج �م ��وع ��ات �أو احل� �ك ��وم ��ات ال ��ذي
يكون من �ش�أنه �أن يزيد من الفوارق
املفرت�ضة بني املجموعات الإثنية.

ت�����وق�����ي�����ع االت����ف����اق����ي����ة
Agreement’s Signature

ه��و �إج ��راء يقوم ب��ه ممثل ال��دول��ة �أو
املفو�ض بالتوقيع على االتفاقية �أو
املعاهدة والتي ال تدخل حيز التنفيذ
�إال بالت�صديق من ال�سلطات املخت�صة.

الثورة

Revolution

ع�م��ل ج ��ذري ي�ه��دف لتغيري الأو� �ض��اع
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يف دولة من احلال الذي عليه فع ً
ال �إىل
احلال الذي يجب ان يكون عليه �أ�صال.
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اجل������������داول االن���ت���خ���اب���ي���ة
Electorate List

ه��ي ق��وائ��م يح�صر فيها الأ��ش�خ��ا���ص
ال��ذي��ن تتوافر فيهم ��ش��روط الناخب
امل�ح��ددة ق��ان��ون�اً ،وي�ت��م حتريرها قبل
م��وع��د م��ن ت��اري��خ االن�ت�خ��اب ل�ضمان
نزاهة حتريرها.

جدول �أعمال

Agenda

ال��وث �ي �ق��ة امل�ت���ض�م�ن��ة ق��ائ �م��ة ب�ترت�ي��ب
املو�ضوعات التي �سيبحثها �أو يعاجلها
االجتماع �أو اجلل�سة الربملانية.

اجلريدة الر�سمية
Official Gazette

املطبوع ال��دوري ال��ذي ت�صدره اجلهة
املخت�صة يف الدولة ,ويت�ضمن القوانني
ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن ال �� �س �ل �ط��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة
وامل�صدق عليها من قبل رئي�س الدولة,
�إ��ض��اف��ة للمرا�سيم ب�ق��وان�ين ,والأوام ��ر
واملرا�سيم امللكية ,وال �ق��رارات ال�صادرة
عن احلكومة� ,إ�ضافة لإعالنات الوزارات
وامل�ح��اك��م ,وم�ضابط جل�سات املجال�س
الت�شريعية .وهي و�سيلة الن�شر املعتمدة

ل�ه��ذه الت�شريعات ليكون الن�شر حجة
على الكافة ,ويكون علمهم بالقوانني
وال�ل��وائ��ح مفرت�ضاً مب�ج��رد ن�شرها يف
هذه اجلريدة.

جل�سة افتتاحية
Opening Session

اجلل�سة الأوىل التي يعقدها املجل�س
الت�شريعي بعد افتتاح دور االنعقاد،
وي �ل �ق��ي ف �ي �ه��ا رئ �ي ����س اجل �ل �� �س��ة كلمة
ت��رح �ي �ب �ي��ة ب ��الأع� ��� �ض ��اء ،وي� �ت ��م ط��رح
اخلطط العامة لنظام عمل املجل�س
والأه � � ��داف ال �ت��ي ي���س�ع��ى لتحقيقها
خالل الفرتات املقبلة.

اجلل�سة العلنية

Public Session

اج�ت�م��اع �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الت�شريعي
وفقاً للقانون ملناق�شة البنود ال��واردة
على ج��دول الأعمال ويكون احل�ضور
فيها مفتوحاً للجمهور وميكن ن�شر
وث��ائ�ق�ه��ا وق��رارات �ه��ا ب�شكل ر��س�م��ي �أو
على الر�أي العام.
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جل�سة برملانية
Parliament Session

اج�ت�م��اع �أع���ض��اء املجل�س الت�شريعي
ملناق�شة ال�ب�ن��ود ال � ��واردة ع�ل��ى ج��دول
الأع � �م� ��ال ب��ال�ك�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ي �ح��دده��ا
القانون و قد تكون اجلل�سة �سرية �أو
علنية.

جل�سة ختامية
Closing Session

اجلل�سة الأخرية من جل�سات املجل�س
الت�شريعي وي�ت��م فيها �إن �ه��اء امل�سائل
العالقة �أو املتبقية من �أعماله وطرح
�إجن ��ازات املجل�س ويتلى فيها ال�ق��رار
ال�صادر من رئي�س الدولة ب�إنهاء دور
االنعقاد ال�سنوي.

جل�سة ّ�س ّرية

Secret Session

اجل �ل �� �س ��ة ال � �ت� ��ي ي �ع �ق ��ده ��ا امل �ج �ل ����س
الت�شريعي ويقت�صر احل���ض��ور فيها
على �أع�ضائه وممثلي احلكومة ومن
ي���ص��رح ل�ه��م ب��ذل��ك ،وذل ��ك ب�ن��اء على
ط�ل��ب احل �ك��وم��ة �أو �أع �� �ض��اء املجل�س
ب �� �س �ب��ب ط �ب �ي �ع��ة امل ��و�� �ض ��وع امل� �ط ��روح
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ل �ل �م��داول��ة ،وال تن�شر ع ��ادة ال��وث��ائ��ق
والقرارات املتخذة على الر�أي العام.

جماعات ال�ضغط
Pressure Groups

اجل �م��اع��ات ال �ت��ي ت�ستخدم ال�ضغط
و��س�ي�ل��ة حل�م��ل رج ��ال ال���س�ي��ا��س��ة على
اتخاذ ق��رارات ل�صاحلها ،وتعد عامال
م�ه�م��ا وم� ��ؤث ��را يف ك��ل م��ن ال�سيا�سة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل��ارج �ي��ة
ل�ل��دول��ة ،كجماعات امل�صالح الدينية
وج� �م ��اع ��ات امل �� �ص��ال��ح االق �ت �� �ص��ادي��ة
وجماعات امل�صالح العرقية والقومية.

اجلماعة الإثنية
Ethnic Group

هي اجلماعة التي لها ت��راث تاريخي
وح���ض��اري م�شرتك ي�ت��وارث��ه �أع�ضاء
اجلماعة جي ً
ال بعد جيل �إىل �أن ي�صبح
ج��زءاً ع�ضوياً ال يتجز�أ من وجودهم،
مييزهم عن الآخرين وي�شكل م�صدر
خ�صو�صيتهم القومية (الإثنية).
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اجلمعية الت�أ�سي�سية

Constituent Assembly

هيئة يقوم ال�شعب باختيارها لتمثله
يف مهمة و�ضع الد�ستور ال��ذي ي�صبح
نافذاً مبجرد �إق��رار �صيغته النهائية
و�إع�ل�ان��ه م��ن ق�ب��ل اجل�م�ع�ي��ة دون �أن
يتوقف ذلك على موافقة �أحد.

احلدود ال�سيا�سية
Political Borders

حت��دي��د اخل��ط ال�ف��ا��ص��ل ب�ين ال��دول
املتجاورة وتقرير النطاق ال��ذي يحق
فيه للدولة ممار�سة �سيادتها.

ُح ّر ّية التعبري

Freedom of Expression

حق دميقراطي ي�ضمن للمواطن حريته
يف التعبري عن ر�أيه يف كافة الأمور العامة،
دون التعر�ض لأي عقاب.

ُح ّر ّية التعليم

Freedom of education

حق الإن�سان يف �أن ي�أخذ العلم عمن
ي �� �ش��اء و�أن ي �خ �ت��ار ب ��رام ��ج ت�ع�ل�ي�م��ه

ومدار�سه ،وحقه ب��أن يلقن املعلومات
ع �ل �ن �اً مل ��ن ي ��رغ ��ب يف ذل� ��ك يف ح ��دود
القانون.

ُح ّر ّية ال�صحافة

Freedom of the press

حق الأفراد يف التعبري عن �آرائهم عن
طريق جميع و�سائل االت�صال الفكري
املكتوبة يف حدود ال�شروط والأو�ضاع
التي يبينها القانون.

احلزب ال�سيا�سي
Political Party

ه��و تنظيم �سيا�سي ي�سعى �إىل بلوغ
ال�سلطة ال�سيا�سية داخ��ل احلكومة،
وعادة من خالل امل�شاركة يف احلمالت
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،والأح � � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة
متار�س الدميقراطية يف داخلها من
خ�ل�ال ان�ت�خ��اب �أع���ض��ائ�ه��ا يف �أم��ان��ات
احل��زب املختلفة و �صوال �إىل انتخاب
رئ �ي ����س احل� � ��زب ،و ت��ر� �ش �ي��ح �أع �� �ض��اء
ينتمون للحزب خلو�ض االنتخابات يف
املجال�س الربملانية واملحلية.
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احل�ساب اخلتامي

Final Account

وثيقة حما�سبية تبني الطريقة التي
مت فيها تنفيذ امليزانية العامة للدولة
لل�سنة املالية املن�صرمة.

ح�سن ال ّن ّية يف القانون الدويل

Goodwill in International Law

م�صطلح يطلق على ت�صرفات الدول
�أو ال�سلطات �إزاء بع�ضها البع�ض يف
تنفيذ العقود واالتفاقيات �أو الواجبات
املناطة بها على النحو الأمثل.

احل�صانة الربملانية
Parliamentary Immunity

ت�ع�ن��ي ع ��دم ج ��واز ات �خ��اذ الإج� � ��راءات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب� �ح ��ق ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س
الت�شريعي يف غ�ير ح��ال��ة التلب�س �إال
ب� ��إذن م��ن املجل�س ،وه��ي تتعلق بعدم
م�سائلة الع�ضو جنائياً م��ادام متمتعاً
بتلك احل�صانة.

للدولة
احل�صانة الق�ضائية ّ

State’s Judicial Immunity

حت�صني ال��دول��ة م��ن اخل�ضوع لوالية
املحاكم يف �أية دولة �أخرى لأن الدولة
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هي كيان �سيا�سي يتمتع بال�سيادة وال
ي �ج��وز �إخ �� �ض��اع ال��دول��ة ل�ق��ان��ون دول��ة
�أجنبية.

احل�صانة املو�ضوع ّية

Substantive Immunity

�ضمانة م�ق��ررة ل�صالح ع�ضو ال�برمل��ان
تتمثل يف ع��دم م�سئولية ال�ع���ض��و عن
�آراءه و�أف� �ك ��اره ال �ت��ي ت �ط��رح حت��ت قبة
الربملان ،ويف اللجان التابعة له ،وذلك
ل �ق �ي��ام ال�ع���ض��و ب � � ��أداء م �ه��ام��ه كممثل
لل�شعب على �أمت وجه ،وال ميلك الع�ضو
التنازل عنها �إال مبوافقة املجل�س الذي
يتبعه.

حق االنتخاب

Election Right

حق الت�صويت الذي مينحه الد�ستور
�أو قانون االنتخاب للمواطنني.

حق التقا�ضي

Litigation Right

ح��ق ال�شخ�ص يف �أن ت�ك��ون ل��ه و�سيلة
للطعن �أم��ام حمكمة ق�ضائية �إذا ما
اع�ت��دى على حقوقه وح��ري��ات��ه �سواء
من قبل الأفراد �أو من قبل ال�سلطات
العامة.
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حقوق الإن�سان

Human Rights

احل �ق��وق امل�م�ن��وح��ة ل�ل�ف��رد واحل��ري��ات
الأ�سا�س ّية التي يتم ّتع بها ،مثل احلق
يف احل�ي��اة ،واحل�ي��اة اخلا�صة ،وحرية
ال �ف �ك��ر وامل �ع �ت �ق��د ،وح ��ري ��ة ال�ت�ع�ب�ير
واالجتماع ،واحلماية �ضد كل �ضروب
التمييز على �أ�سا�س اجلن�س والعرق
�أو ال ��دي ��ن .وه ��ي ت���ش�م��ل ك��ذل��ك حق
امل�شاركة يف احلياة العامة ،االقت�صادية
واالجتماعية والثقاف ّية.

حقوق �سيا�س ّية

Political Rights

احل �ق��وق ال �ت��ي ي�ت�م� ّت��ع ب �ه��ا الإن �� �س��ان
جلهة امل���ش��ارك��ة يف � �ش ��ؤون ال�ب�ل��د ،مبا
ف �ي �ه��ا ح ��ق االق� �ت� ��راع واحل� � ��ق يف �أن
َّ
يرت�شح و�أن ُينتخب .وميكن �أن ت�شمل
ه��ذه احل �ق��وق ك��ذل��ك ح��ري��ة التعبري
واالنتقال واالجتماع.

حكم الأقل ّية

Minority Rule

نظام حكم تنح�صر ال�سلطة فيه لدى
بع�ض الأ�شخا�ص �أو الفئات امل�سيطرة
على مقدرات البالد وم�صاحلها.

حكومة ائتالف ّية
Coalition Government

ح �ك��وم��ة ت� ��ؤل ��ف �أو ت���ش�ك��ل م ��ن وزراء
ينتمون �إىل ع��دة �أح��زاب �سيا�سية تتفق
فيما بينهما على هدف خا�ص م�شرتك
وم ��ؤق ��ت ،يف ح��ال��ة ع ��دم وج ��ود �أغلبية
كافية من حزب واحد لت�شكيل احلكومة
�أو لظروف البلد ال�سيا�سية.

حكومة ا�ستبدادية
Tyrannical Government

ح �ك ��وم ��ة ال ي �خ �� �ض��ع ف �ي �ه��ا احل ��اك ��م
للقانون وال يحد من �سلطانه �شيء.

حكومة قانون ّية

Legal government

هي التي يخ�ضع فيها احلكام لقوانني
و�أنظمة مو�ضوعة مقدماً متلي عليهم
ما يجب اتخاذه من قرارات.

ّ
حل الأحزاب

Party Dissolution

ق� ��رار ي �� �ص��در ع��ن ال���س�ل�ط��ة املخت�صة
ي�ح�ظ��ر ع�ل��ى ب�ع����ض الأح � ��زاب متابعة
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ن���ش��اط��ات�ه��ا ال�ع�ل�ن�ي��ة وال �� �س��ري��ة ،وم�ن��ع
ان �ع �ق��اد اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ال �ع��ام��ة ب�سبب
خمالفتها للقانون .كما يهدف القرار
�إىل منع م�ساعدة الأح ��زاب ب ��أي �شكل
من الأ�شكال وعدم ممار�سة �أي ن�شاط
ويحظر على ه��ذه الأح ��زاب �أن تتابع
ن�شاطها �إال �إذا ح�صلت جم ��دداً على
ال�ت�رخ �ي �� ��ص ب ��ذل ��ك م� ��ن ال �� �س �ل �ط��ات
املخت�صة يف الدولة.

ّ
حل املجل�س الت�شريعي

Legislative Council
Dissolution

ه��و �إج ��راء يتمثل يف �إع �ف��اء �أو �إق��ال��ة
جماعية لكافة �أع�ضاء ال�برمل��ان ،قبل
ان�ت�ه��اء امل ��دة امل �ح��ددة ل��ه يف الد�ستور
�أو ال �ق��ان��ون ل�ل�أ��س�ب��اب ال �ت��ي ي�ق��رره��ا
ال��د� �س �ت��ور وه� ��و ح ��ق م �ق��رر ل��رئ�ي����س
ال ��دول ��ة �أو ل�ل���س�ل�ط��ة ال �ت��ي ي�خ��ول�ه��ا
القانون �أو الد�ستور بذلك.

اخلدمات العامة

Public Services

ه��ي اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها ال��دول��ة
ل�ل�م��واط�ن�ين ال��ذي��ن ي�ح�ت��اج��ون �إليها
م�ث��ل امل��وا� �ص�لات وال���ش��رط��ة وت��وف�ير
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امل � ��اء والإن� � � ��ارة �أو ه ��ي خ ��دم ��ات ذات
طابع بنائي من مثل خدمات الربيد
وال� �ه ��ات ��ف وال� �ت� �ل� �غ ��راف والإ�� �س� �ع ��اف
واخلدمات الق�ضائية.

خطاب االفتتاح
Inaugural Speech

اخلطاب الذي يلقيه رئي�س الدولة يف
بداية دور الإنعقاد العادي للربملان.

الدبلوما�سية

Diplomacy

جمموعة القواعد والأعراف واملبادئ
الدولية ،التي تهتم بتنظيم العالقات
القائمة بني الدول واملنظمات الدولية
وال �ت ��وف �ي ��ق ب�ي�ن امل �� �ص��ال��ح امل �ت �ب��اي �ن��ة
ل �ل��دول ،وه��ي ف��ن �إج� ��راء امل�ف��او��ض��ات
يف االج �ت �م��اع��ات وع �ق��د االت �ف��اق �ي��ات
واملعاهدات.

الد�ساتري اجلامدة

Inflexible Constitutions

ال��د��س��ات�ير ال �ت��ي تتطلب لتعديلها
�إت� �ب ��اع �إج� � � ��راءات و�أو� � �ض� ��اع خ��ا��ص��ة
ت �خ �ت �ل��ف ع � ��ن �إج� � � � � � ��راءات ت �ع��دي��ل
القوانني العادية.
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الد�ساتري املرنة

Flexible Constitutions

ال��د� �س��ات�ير ال �ت��ي ال ت�ت�ط�ل��ب لتعديل
�أحكامها �إجراءات خا�صة ،و�إمنا ميكن
تعديلها ب��ذات الإج ��راءات التي تعدل
بها القوانني العادية.

الد�ساتري املكتوبة (املد ّونة)

Written Constitutions

ال ��د�� �س ��ات�ي�ر ال� �ت ��ي ت �� �ص ��در م�ع�ظ��م
�أح �ك��ام �ه��ا ع ��ن امل �� �ش��رع ال��د� �س �ت��وري
يف � �ص��ورة ن�صو�ص ت�شريعية ��س��واء
� �ص��درت يف وث�ي�ق��ة واح ��دة �أو وث��ائ��ق
متعددة.

ال��د���س��ات�ير غ�ير امل��ك��ت��وب��ة(غ�ير
املد ّونة)

)Unwritten (unrecorded
Constitutions

ال ��د�� �س ��ات�ي�ر ال � �ت ��ي ت �� �س �ت �م��د م�ع�ظ��م
�أحكامها من العرف وال يتدخل امل�شرع
الد�ستوري يف و�ضعها ،وال ت�صدر بها
وثيقة ر�سمية.

الد�ستور
ّ

Constitution

وث�ي�ق��ة تت�ضمن جم�م��وع��ة ال�ق��واع��د
ال� �ت ��ي حت � ��دد � �ش �ك��ل ال� ��دول� ��ة ون �ظ��ام
احلكم فيها ،وتنظم ال�سلطات العامة
م��ن ح �ي��ث ت�ك��وي�ن�ه��ا واخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��ا
وعالقاتها التبادلية ،وتقرر احلقوق
واحلريات الأ�سا�سية للأفراد.

د�ستور �صادر بطرق املنحة

Constitution issued by
grant

ه��و الد�ستور ال��ذي ي�صدر بناء على
�إرادة احلاكم املنفردة الذي ميثل رمزاً
لل�سيادة و�صاحب ال�سلطة ،ويرغب يف
تقييد �سلطاته مبنح رع��اي��اه د�ستور
ينفرد يف و�ضعه وح��ده دون م�شاركة
ال�شعب.

د�ستور �صادر بطريق العقد

Constitution issued by
contract

ه��و ال��د��س�ت��ور ال��ذي ي�صدر بالتوافق
بني �إرادة احلاكم و �إرادة ال�شعب.
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د�ستور م� ّؤقت
Provisional Constitution

هو الد�ستور الذي تعمل يف ظله الدولة
لفرتة حم��ددة على �سبيل التجربة و
االخ �ت �ب��ار� ،أو امل��و��ض��وع مل��رح�ل��ة معينة
من تاريخ الأمة على �أمل �إيجاد د�ستور
دائ� ��م ي�ع�م��ل ب ��ه .وغ��ال �ب��ا م ��ا � �ص��درت
الد�ساتري امل�ؤقتة على اثر االنقالبات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة وال �ت �ح��والت
اخل �ط�ي�رة يف �أن �ظ �م��ة ال ��دول ��ة وذل ��ك
حتى يت�سنى لل�سلطة احلاكمة و�ضع
د�ستور دائ��م تقره امل�ؤ�س�سات املخت�صة
ال���ص��احل��ة وي �ك��ون متنا�سبا م��ع �آم��ال
الأمة وطموحاتها.

الدوائر االنتخابية
Constituencies

ت �ق �� �س �ي��م ج � �غ ��رايف ل �ل �ب �ل��د لأغ ��را� ��ض
ان�ت�خ��اب�ي��ة ،وي���ص� ّوت ال�ن��اخ�ب��ون داخ��ل
ال ��دائ ��رة الن �ت �خ��اب م��ر�� ّ�ش��ح �أو �أك�ث�ر
لتمثيلهم يف هيئة ت�شريع َّية.

دور االنعقاد ال�سنوي العادي

Annual Ordinary Session

ه��ي ف�ترة عقد االجتماعات ال�سنوية
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ل �ل �م �ج �ل �� ��س ال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع ��ي مل � ��زاول � ��ة
اخت�صا�صاته الد�ستورية ,والتي ت�ستمر
ملدة حمددة يف الد�ستور والقانون.

دور االنعقاد غري العادي

Annual Extraordinary
Session

االجتماعات اال�ستثنائية التي يعقدها
املجل�س الت�شريعي فيما ب�ين �أدوار
االنعقاد ال�سنوية ال�ع��ادي��ة ،بناء على
طلب رئي�س الدولة � ,أو بنا ًء على طلب
�أغلبية �أع�ضاء املجل�س ,وذلك ملناق�شة
�أم��ر ط��ارئ ال يحتمل الت�أخري� ,أو �إذا
ك��ان��ت دع� ��وة امل �ج �ل ����س واج �ب��ة بحكم
الد�ستور� ،أو �إعالن احلرب.

دور النائب يف اجلل�سة

MP’s Role at the session

حق النائب الربملاين يف التحدث �أمام
الربملان يف املو�ضوعات املعرو�ضة عليه
وق �ف �اً ل�ترت�ي�ب��ه ��ض�م��ن ق��ائ�م��ة معينة
خ��ا� �ص��ة ب��ال��راغ �ب�ين يف ال �ت �ح��دث يف
اجلل�سة.
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الدولة

State

ه� ��ي ال� �ك� �ي ��ان ال �� �س �ي��ا� �س��ي والإط � � � ��ار
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي وال� � �ق � ��وة االج �ت �م��اع �ي��ة
امل�ن�ظ�م��ة ال �ت��ي ل �ه��ا وح��ده��ا ال���س�ي��ادة
داخ��ل املجتمع ،وي�شرتط لتواجدها
حتقق ثالثة �أركان (ال�شعب ،الإقليم،
ال���س�ل�ط��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة) ،وت �ع �ل��و �إرادة
الدولة كل �إرادات الأف��راد واجلماعات
ومت �ت �ل��ك ��س�ل�ط��ة �إ� � �ص� ��دار ال �ق��وان�ين
و�سلطة تنفيذها.

الدولة االحتادية
Federal State

دول� ��ة ت��وج��د ف�ي�ه��ا ح �ك��وم��ة م��رك��زي��ة
وجم�م��وع��ة ح�ك��وم��ات �إق�ل�ي�م�ي��ة حيث
ك��ل م��ن ه��ذي��ن امل�ستويني م��ن احلكم
م�ستقل يف جماله وفق د�ستور.

الديباجة �أو املقدمة

Preface or Introduction

اجل � ��زء ال �ت �م �ه �ي��دي ال � ��ذي ي� �ب ��د�أ ب��ه
القانون �أو االتفاقية �أو املعاهدة وفيها
يتم حتديد جهة �إ�صدار القوانني �أو
�أط� ��راف امل�ع��اه��دة و الإج � ��راءات التي
متت قبل الإ�صدار �أو الت�صديق ,ي�شار

فيها للقوانني ذات ال�صلة و العالقة
بن�صو�ص القانون �أو االتفاقية و التي
يتعني مراعاتها عند تطبيق القانون
�أو االتفاقية.

الديكتاتور ّية

Dictatorship

�شكل من �أ�شكال احلكم ال�سيا�سي الذي
يتواله فرد واحد يحكم بحيث ال تقيده
ق�ي��ود ق��ان��ون�ي��ة �أو د��س�ت��وري��ة �أو عرفية.
وهكذا ف��ان الدكتاتورية ن��وع من احلكم
اال�ستبدادي .يح�صل الدكتاتوريون على
ال�سلطة ع ��ادة ب��و��س��ائ��ل غ�ير د��س�ت��وري��ة،
وغالبا ما تكون عنيفة و يحتفظون بها
بالقوة.

الدميقراط ّية

Democracy

طريقة يف احلكم ميار�س فيها ال�شعب
ال�سلطة من خالل انتخابه ملمثليه يف
ال�برمل��ان ب��اق�تراع ح��ر ع ��ادة م��ا يكون
�سرياً ,و ي�شارك فيه جميع املواطنني
امل���س�ت��وف�ين ل�ل���ش��روط ال �ت��ي ي�ح��دده��ا
القانون.

الدميقراط ّية املبا�شرة

Direct Democracy

الدميقراطية التي تقت�ضي بان يحكم
ال�شعب نف�سه بنف�سه لتحقيق �أهدافه
وم�صاحله.
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الدميقراط ّية النيابية

Parliamentary Democracy

ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى م �ب��د�أ
�سيطرة ال�برمل��ان �أو املجل�س النيابي
ح�ي��ث ت �ع��ود ال���س�ل�ط��ة ال�ع�ل�ي��ا �إل �ي��ه يف
ال��دول��ة ،وه��و الهيئة املمثلة ل�سيادة
ال� ��دول� ��ة ،وت���س�ت�ط�ي��ع ت �ل��ك ال���س�ل�ط��ة
(الت�شريعية) �أن تفعل م��ا ت�شاء لأن
�إرادت�ه��ا هي �إرادة ال�شعب ال��ذي متثله
م ��ن خ �ل�ال ن � ��واب ال �� �ش �ع��ب (�أع �� �ض��اء
الربملان).

الدميقراط ّية �شبه املبا�شرة

Indirect Democracy

وفيها ينتخب ال�شعب مم ّثليه ليكونوا
ن ّواباً عنه يف ال�سلطة الت�شريع ّية،كما
ينتخب انتخاباً مبا�شراً �أو غري مبا�شر
م���س�ئ��ويل ال���س�ل�ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،مع
اح�ت�ف��اظ ال�شعب ب�ح� ّق��ه يف حما�سبة
ال�سلطات واالعرتا�ض عليها ،وتقرير
امل���س��ائ��ل ال��رئ�ي���س� ّي��ة ع�بر اال��س�ت�ف�ت��اء،
ّ
وحق االقرتاح ال�شعبي.

الدولة
رئي�س ّ

Head of State

ال�شخ�ص الذي يحتل امل�سئولية الأوىل
يف ال��دول��ة مب��وج��ب ال��د��س�ت��ور وال��ذي
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ميثلها يف املجتمع ال� ��دويل ،ي�شارك
ب ��ذات ��ه �أو م ��ن خ �ل��ال م� �ن ��دوب�ي�ن يف
االجتماعات الدولية ،ويعني ويلتقي
ال ��وف ��ود ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ،وت� �ن ��اط به
م�سئولية ت�صريف �أمور الدولة.

رئي�س املجل�س الت�شريعي
Legislative Council Speaker

ع �� �ض��و ي �ن �ت �خ �ب��ه �أع � �� � �ض� ��اء امل �ج �ل ����س
الت�شريعي ب�أغلبية معينة �أو يعني
من قبل رئي�س الدولة ,ير�أ�س جل�سات
املجل�س الت�شريعي.

رئي�س الوزراء

Prime Minister

هو من يعينه رئي�س ال��دول��ة ،و يقوم
باختيار ال ��وزراء باالتفاق م��ع رئي�س
ال � ��دول � ��ة ،وي� �ت ��وىل رئ �ي ����س جم�ل����س
ال � � ��وزراء الإ� � �ش� ��راف ع �ل��ى �أداء م�ه��ام
جم�ل����س ال� � ��وزراء ,ك�م��ا ي �ق��وم بتنفيذ
ق � ��رارات � ��ه ,و حت �ق �ي��ق ال �ت �ن �� �س �ي��ق بني
ال� � � ��وزارات امل�خ�ت�ل�ف��ة وال �ت �ك��ام��ل بني
�أع�م��ال�ه��ا ,ك�م��ا ي �ق��وم ب��الأع �م��ال التي
ي�سندها له القانون.
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الر�أي اال�ست�شاري يف املجل�س
الت�شريعي
Consultative Opinion at
the Legislative Council

هو ر�أي ي�صدر من ال�سلطة املخت�صة
ب��إ��ص��دار ال ��ر�أي مثل امل�ست�شارين �أو
الهيئات اال�ست�شارية يف الدولة حول
م��و� �ض��وع م �ع�ين وق ��د ي �ك��ون ال� ��ر�أي
م �ل��زم �اً ل�ل�م�ج�ل����س ،وق ��د ي �ك��ون غري
ملزم.

الر�أي العام

Public Opinion

جمموعة الآراء التي يحملها عدد كبري
م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن ح� ��ول م��و� �ض��وع ي���ش�غ��ل
االهتمام العام ،وقد يقوم بدور املناه�ض
ل�سيا�سة احلكومة� ،أو ب��دور داع��م لتلك
ال�سيا�سية.

ال�سامي
���ر ّد على اخل��ط��اب ّ
ال� ّ
الر ّد)
(خطاب ّ

Response to the Royal

)Speech (Reply Speech

خ� �ط ��اب ي� ��رد ف �ي��ه �أع� ��� �ض ��اء امل�ج�ل����س

الت�شريعي ع�ل��ى ال�ب�ي��ان ال ��ذي قدمه
رئ�ي����س ال��دول��ة املت�ضمن ا�ستعرا�ضا
عاماً ل�ش�ؤون الدولة.

الر�سوم

Fees

هي مبالغ من النقود تفر�ضها الدولة
�أو �أح��د �أ�شخا�ص القانون ال�ع��ام على
الأف��راد مقابل ح�صولهم على خدمة
خا�صة مقرونة بالنفع العام.

الرقابة الربملان ّية
Parliamentary Supervision

رق��اب��ة ال�برمل��ان على �أع�م��ال ال�سلطة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ب ��و�� �ص� �ف� �ه ��ا � �ص��اح �ب��ة
االخ �ت �� �ص��ا���ص الأ�� �ص� �ي ��ل ،والأع � �م ��ال
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ن �ي��اب��ة ع��ن ال�سلطة
الت�شريعية ،وميار�س الربملان رقابته
م��ن خ�لال �أدوات ال��رق��اب��ة الربملانية
املتمثلة بالأ�سئلة ،اال�ستجواب� ،سحب
ال�ث�ق��ة ،جل��ان التحقيق ،ع��دم �إم�ك��ان
التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.
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الر�أي العام
رقابة ّ

Public Opinion’s
Supervision

ر�أي ع��دد كبري من الأف ��راد وال��ذي��ن ال
يعرف بع�ضهم البع�ض الآخر �شخ�صياً
ولكنهم ي�ستجيبون �إزاء واقعة معينة
بانتظار �أن ط��وائ��ف معينة م��ن �أف��راد
�آخ ��ري ��ن � �س��وف ي �ع�ب�رون ع ��ن م��واق��ف
مماثلة بخ�صو�ص نف�س الواقعة.

الرقابة الق�ضائية على
د�ستورية القوانني

Judicial Supervision of
Constitutionality

�إ�سناد مهمة فح�ص د�ستورية القوانني
ال�صادرة عن ال�سلطة الت�شريعية �إىل
الق�ضاء.

رقابة برملانية

Parliamentary Supervision

�صالحية مينحها الد�ستور والقانون
للمجل�س الت�شريعي مل��راق�ب��ة �أع�م��ال
ال���س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ( احل �ك��وم��ة)،
وي� �ك ��ون ال �ب�رمل ��ان � �ص��اح��ب ال �� �س �ي��ادة
يف ال��دول��ة ب��و��ص�ف��ه مم �ث� ً
لا لل�شعب،
وال�غ��اي��ة م��ن ه��ذه ال��رق��اب��ة ب�شكل عام
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ه ��ي ال� �ت� ��أك ��د م ��ن اح �ت ��رام ال���س�ل�ط��ة
التنفيذية لواجباتها من خالل حتقق
الربملان من �أن ال�سلطة التنفيذية قد
تقيدت مبقررات الربملان.

رقابة د�ستورية

Constitutional Supervision

ه� ��ي ال ��رق ��اب ��ة ال� �ت ��ي ت� �ت ��واله ��ا ج�ه��ة
خمت�صة (مثل املحكمة الد�ستورية �أو
املجل�س الد�ستوري) ،يناط بها التحقق
من مطابقة القوانني التي ت�صدر من
ال�سلطة الت�شريعية للد�ستور باعتباره
القانون الأ�سمى يف الدولة.

�سحب الثقة

No Confidence Motion

ق � ��رار ي �ت �خ��ذه امل �ج �ل ����س ال�ت���ش��ري�ع��ي
املخت�ص مبوافقة �أغلبية خا�صة من
الأع���ض��اء ع��ادة و ذل��ك بعد ا�ستجواب
الوزير ،و طرح الثقة به يكون بنا ًء على
رغ�ب�ت��ه �أو ط�ل��ب م��وق��ع م��ن ق�ب��ل ع��دد
معني من �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي,
و يرتتب على قرار �سحب الثقة اعتبار
الوزير معتزال للوزارة من تاريخ عدم
الثقة و يقدم ا�ستقالته فو ًرا.
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ال�سلطات العا ّمة

Public Authorities

هي القوى املعتربة قانونا يف توجيه
النظام العام ملجتمع معني يف ظل دولة
قانونية تقوم على مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات وت�ت�ك��ون ال�سلطات العامة
من ث�لاث �سلطات تتمثل يف ال�سلطة
ت���ش��ري�ع�ي��ة�� ،س�ل�ط��ة ق���ض��ائ�ي��ة� ،سلطة
ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ويف ظ��ل � �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون
مت ��ار� ��س ه� ��ذه ال �� �س �ل �ط��ات وظ��ائ �ف �ه��ا
ال�ن��اب�ع��ة م��ن ال��د� �س �ت��ور ال ��ذي ب ��دوره
يحدد الإطار العام للقيام بوظائفها.

ال�سلطة الت�أ�سي�س ّية

Constituent Authority

هي ال�سلطة التي ت�ضع د�ستور الدولة
مب��ا ينطوي عليه م��ن �أح �ك��ام و مبادئ
�أ�سا�سية تتناول �شكل ال��دول ,وت�أ�سي�س
ال���س�ل�ط��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة ف �ي �ه��ا ,وم�ن�ح�ه��ا
اخت�صا�صاتها  ,وبيان عالقاتها ببع�ضها,
وم ��ا ي�ت�م�ت��ع ب ��ه الأف � � ��راد م ��ن ح �ق��وق و
ح��ري��ات .و تنتهي ال�سلطة الت�أ�سي�سية
الأ� �ص �ل �ي��ة ب��ان�ت�ه��اء م�ه��ام�ه��ا يف ذل ��ك ,و
تتحول ال�سلطة الت�شريعية عند تعديل
الد�ستور �إىل �سلطة ت�أ�سي�سية فرعية.

ال�سلْطة الت�شريعية
ُّ
Legislative Authority

ال�سلطة ال�ت��ي �أوك ��ل �إل�ي�ه��ا الد�ستور
االخ �ت �� �ص��ا���ص ب�ت���ش��ري��ع ال �ق��وان�ي�ن يف
ال�ب�لاد باعتباره مظهراً م��ن مظاهر
� �س �ي��ادة الأم � ��ة ،ك�م��ا ت �ن��اط ب�ه��ا مهمة
والرقابة على �أداء ال�سلطة التنفيذية
و تتمثل يف املجل�س الت�شريعي.

ال�سلْطة التنفيذية
ُّ

Executive Authority

ه ��ي �إح � ��دى ال �� �س �ل �ط��ات ال��د� �س �ت��وري��ة
الثالث،التي تناط بها م�سئولية تنفيذ
ال���س�ي��ا��س��ات وال �ق��واع��د ال �ت��ي ي�ضعها
املجل�س الت�شريعي وهكذا ف�إنها ت�ضم
يف ع�ضويتها رئي�س احلكومة والوزراء
وجمل�س الوزراء.

ال�سلْطة الق�ضائية
ُّ

Judical Authority

�إح��دى ال�سلطات الد�ستورية الثالث
يف ال��دول��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب��ال�ف���ص��ل يف
امل�ن��ازع��ات التي ق��د تن�ش�أ ب�ين الأف��راد
وال� ��دول� ��ة �أو الأف � � � ��راد م ��ع ب�ع���ض�ه��م
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البع�ض  ,و تتمثل يف املحاكم مبختلف
اخت�صا�صاتها ودرجاتها.
ال�سلطة ال�لائ�ح�ي��ة ل�ل�إدارة�إم �ك��ان �ي��ة
الإدارة يف �أن ت�صدر قرارات تظهر بها
�إرادت �ه��ا وتف�صح عنها وتن�ش�أ قواعد
تنظيمية عامة جمردة.
�سن القوانني ،ت��ارك�اً وظيفة التنفيذ
�إىل جل �ن��ة خ��ا� �ص��ة ت�ب��ا��ش��ره��ا با�سمه
وحتت رقابته و�إ�شرافه.

�سيادة الدولة اخلارجية

State External Sovereignty

ه��و ع��دم خ�ضوع ال��دول��ة يف عالقاتها
اخلارجية لأي �سلطة �أخرى �سواء كانت
دول��ة �أو منظمة دول�ي��ة ،فاال�ستقالل
يعني �أن الدولة ذات �سيادة ولها كيانها
امل�ستقل وت��دي��ر �ش�ؤونها بنف�سها دون
تدخل من �أي دولة �أجنبية.

�سيادة الدولة الداخلية

State Domestic Sovereignty

ال �� �س �ي��ادة ت�ت�م�ث��ل يف ع�ل�اق��ة ال��دول��ة
ب�إقليمها حيث مت��ار���س ال��دول��ة على
ه��ذا احليز اجل�غ��رايف امل�ع��روف ب�إقليم
الدولة "ال�سيادة الإقليمية".
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�سيا�سة التهدئة

Calm Down Policy

�إت� �ب ��اع �أ� �س �ل ��وب دب �ل��وم��ا� �س��ي ل�ت�ه��دئ��ة
الأو�� � �ض � ��اع امل �ت�ردي� ��ة يف امل �ن �ط �ق��ة �أو
ب�ين الأح� ��زاب �أو ط��رف�ين متنازعني،
وحت�ق�ي��ق اال� �س �ت �ق��رار و�إل� �غ ��اء ال�ت��وت��ر
والقلق.

ال�سيا�سة العامة للحكومة

Government General Policy

اخل�ط��ط وال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي ي�ضعها
جمل�س ال� ��وزراء ل�ل��دول��ة ,و الأف�ك��ار
و امل� �ب ��ادئ ال �ت��ي ي�ت�ب�ن��اه��ا يف تنفيذ
ال�سلطة التنفيذية الخت�صا�صات
الد�ستورية.

ال�شعبة الربملانية

Inter - Parliamentary Group

هي اجلهة املعنية يف املجل�س الت�شريعي
بتطوير و�إمناء العالقات املتبادلة بني
الدول وبرملاناتها من خالل امل�شاركات
اخل��ارج �ي��ة يف الأن���ش�ط��ة وامل ��ؤمت ��رات
الربملانية.
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ال�ضريبة

طلب �إعادة املداولة

Tax

م �ب �ل��غ م ��ن ال �ن �ق��ود ت �ف��ر� �ض��ه ال��دول��ة
ع �ل��ى الأف � � ��راد ج�ب��راً دون احل���ص��ول
على مقابل ،ويدفعها الأف��راد بغر�ض
حتقيق منفعة عامة وال يجوز �إن�شائها
�أو تعديلها �أو �إلغائها �إال بقانون.

الطعن بعدم د�ستورية القوانني

Challenge of

unconstitutionality of laws

هو الطعن على القانون ال�ساري يف دولة
ما �أو اللوائح التي ت�صدر عن ال�سلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مب�خ��ال�ف��ة �أح �ك��ام وم �ب��ادئ
ال��د��س�ت��وري��ة �أم� ��ام اجل �ه��ة امل�خ�ت���ص��ة ,
وذل��ك من قبل اجلهات التي يحددها
القانون وبال�شروط التي يحددها.

طعن يف �صحة الع�ضو ّية

Challenge of Membership
Validity

هو الطعن يف نتيجة االنتخاب الذي
ي �ق��دم��ه � �ص��اح��ب امل �� �ص �ل �ح��ة ل�ل�ج�ه��ة
املخت�صة وفقاً ملا يحدده القانون.

Request for Resuming
Deliberations

الطلب الكتابي امل�سبب وامل�برر املقدم
للمجل�س الت�شريعي من احلكومة �أو
�أح��د �أع�ضائه ,لإج��راء م��داول��ة ثانية
يف بع�ض م��واد م�شروع القانون التي
�سبق �أن وافق املجل�س الت�شريعي عليها
قبل �أخذ ال��ر�أي النهائي على م�شروع
القانون.

طلب �إعادة املناق�شة

Request for resuming
discussions

الطلب امل�ق��دم م��ن احلكومة �أو �أح��د
�أع���ض��اء املجل�س الت�شريعي بالعودة
ملناق�شة مادة �سبق للمجل�س �أن وافق
عليها  ,وذل��ك �إذا ق��رر املجل�س �إدخ��ال
تعديالت م��ؤث��رة يف �أح��دى امل��واد ذات
العالقة باملادة املطلوب �إعادة املناق�شة
فيها � ,أو �أبديت �أ�سباب جديدة لذلك,
وذلك قبل انتهاء املداولة يف م�شروع
القانون.
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عدم االنحياز Impartiality

مبد�أ �سيا�سي تتبعه ال��دول للحفاظ
ع�ل��ى ا�ستقاللها وت �ق��وم ال ��دول وف�ق�اً
له بتقرير �سيا�ساتها وفقاً ملا تتطلبه
�إدارة وت�صريف �شئونها دون الت�أثر
بالتوجهات اخلارجية.

ع��دم �إمكان التعاون مع رئي�س
جمل�س الوزراء

Inability to cooperate with the
Prime Minister

�أح��د و�سائل ال��رق��اب��ة الربملانية التي
يقرها املجل�س الت�شريعي لأع�ضائه يف
بع�ض الدول ،ويفرت�ض فيه احل�صول
ع �ل��ى �أغ �ل �ب �ي��ة خ��ا� �ص��ة ل �ي��واف��ق عليه
املجل�س ،ثم يتم �إحالته لرئي�س الدولة
للبتّ فيه.

عدم رجع ّية القوانني

Non-retroactive laws

م �ب��د�أ د� �س �ت��وري ب �ع��دم ج� ��واز تطبيق
القانون على الوقائع التي تكون قد
ح��دث��ت ق�ب��ل �� �ص ��دوره ,و ذل ��ك م��ا مل
ين�ص ��ص��راح��ة على ��س��ري��ان القانون
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ع �ل��ى ال ��وق ��ائ ��ع ال �� �س��اب �ق��ة ل �� �ص��دوره
ب�ح���س��ب الأح � � ��وال وال� ��� �ش ��روط ال�ت��ي
يحددها الد�ستور والقانون.

ال ُعرف الد�ستوري

Constitutional Practice

ه��و ال �ع��رف ال� ��ذي ي�ن���ش��أ �إىل ج��وار
الوثيقة الد�ستورية ليكمل م��ا فيها
من نق�ص �أو يعدل ما فيها من �أحكام
�أو يف�سر ما يكتنفها من غمو�ض.

ال ُعرف الدَّ ويل

International Practice

ال� �ع ��ادات ال��دول �ي��ة امل��رع �ي��ة امل�ع�ت�م��دة
مبثابة قانون دل عليه تواتر ا�ستعماله
(ت�ع��ري��ف حم�ك�م��ة ال �ع��دل ال��دول �ي��ة)،
وعرفه الفقه ب�أنه �سلوك متواتر ي�أتيه
ال�شخ�ص ال��دويل وي ��ؤدي �إىل تكوين
قاعدة دولية ملزمة.

عقوبات اقت�صادية

Economic Sanctions

�إج� � ��راءات ي�ت�خ��ذه��ا امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل
يف ح� ��االت وظ� ��روف خ��ا� �ص��ة ملعاقبة
الدولة التي تخالف الأنظمة الدولية
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املرعية بني الدول مبوجب االتفاقيات
واملعاهدات واملواثيق الدولية.

الدولة مقابل احل�صول على قرو�ض
مالية ال�ستخدامها يف تغطية نفقاتها.

الف�صل الت�شريعي

الفوز بالتزكية

Legislative Term

Winning Unopposed

امل� � ��دة ال��زم �ن �ي��ة امل � �ح� ��ددة د� �س �ت��ور ًي��ا
للمجل�س الت�شريعي منذ �أول جل�سة
تعقد بعد انتخاب �أو تعيني �أع�ضائه,
حتى �آخر جل�سة تعقد قبل انتخاب �أو
ت�شكيل املجل�س اجلديد.

تويل املن�صب من قبل املر�شح الوحيد
ال��ذي ر�شح نف�سه دون �إج��راء انتخاب
لعدم وجود مر�شح �آخر للمن�صب.

ال�سلْطات
الف�صل بني ُّ

Separation of Powers

ن �ظ��ام ي �ق��وم ع�ل��ى ع ��دم ت��رك�ي��ز وظ��ائ��ف
ال��دول��ة املختلفة بيد �شخ�ص واح��د �أو
م�ؤ�س�سة واح ��دة ،وي�ه��دف ه��ذا النظام
�إىل �ضمان املحافظة على احلرية وحكم
ال �ق��ان��ون مب�ن��ع ع ��دم ت��رك�ي��ز ال�سلطة،
وم��وازن��ة �سلطة مقابل �أخ��رى وتامني
الو�سائل امل�ؤ�س�ساتية ملنع �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة.

فوائد الدَّ ْين العام

Public Debt Interest

ت �ل��ك امل �ب��ال��غ ال �ن �ق��دي��ة ال �ت��ي تدفعها

القانون

Laws

جمموعة القواعد العامة املجردة التي
حتكم �سلوك الأ�شخا�ص الطبيعية و
املعنوية �أو ال�سلطات العامة  ,و يرتتب
على خمالفتها توقيع اجلزاءات.
قانون االنتخاب Election Law

الت�شريع �أو جممل القوانني والأنظمة
التي ترعى العملية االنتخابية وجميع
العمليات والأن�شطة املرتبطة بها.

القانون اخلا�ص

Private Law

جم�م��وع��ة ال �ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي
ت �ن �ظ��م ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ي��ن الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص
بع�ضهم ببع�ض �أو بينهم وبني الدولة
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باعتبارها �شخ�صاً معنوياً عادياً كباقي
الأ�شخا�ص ولي�س باعتبارها �صاحبة
�سيادة و�سلطان.

ال�����ق�����ان�����ون ال����د�����س����ت����وري
Constitutional Law

جم�م��وع��ة ال �ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي
تبني �شكل الدولة ونظام احلكم فيها،
وت�ن�ظ��م ال���س�ل�ط��ات ال�ع��ام��ة م��ن حيث
تكوينها واخت�صا�صاتها وعالقاتها
بع�ضها ببع�ض وعالقاتها مع الأفراد
ويبني ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم
وال�ضمانات الأ�سا�سية حلمايتها.

القانون الدَّ ويل
International Law

جم�م��وع��ة ال �ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي
حت �ك��م ال �ع�ل�اق ��ات ال ��دول �ي ��ة يف وق��ت
ال�سلم واحلرب.

القانون العام

Common Law

جمموعة القواعد القانونية التي تنظم
العالقة ب�ين ال��دول��ة باعتبارها �صاحبة
�سيادة و�سلطان وبني الأ�شخا�ص.
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القرار الربملاين
Parliamentary Resolution

�أمر يتخذه الربملان يف مو�ضوع معني
� �س��واء ك��ان��ت ن�ت��ائ�ج��ه تتعلق مب�سائل
�إجرائية �أو مو�ضوعية.
ال�ق��رو���ض ال�ع��ام��ة امل�ب��ال��غ النقدية التي
تقرت�ضها ال��دول��ة �أو �أح ��د الأ��ش�خ��ا���ص
العامة من الأفراد �أو البنوك �أو الهيئات
اخلا�صة الوطنية �أو الدولية �أو من الدول
الأخرى مع تعهدها برد املبالغ املقرت�ضة
ودفع فائدة عنها وفقاً للقانون.

الق�ضاء الد�ستوري
Constitutional Court

اجلهة الق�ضائية التي تخت�ص بالف�صل
يف امل� �ن ��ازع ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��د� �س �ت��وري��ة
ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح ،وي�ب�ين ال�ق��ان��ون
نطاق �صالحياتها والإج� ��راءات التي
تتبعها.

كتلة برملانية
Parliamentary Block

جم�م��وع��ة الأع �� �ض��اء ال��ذي��ن ميثلون
توجهاً معي ًنا يف املجل�س الت�شريعي.
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الالئحة الداخلية للربملان

Parliament’s Internal ByeLaws

ال� �ق ��واع ��د امل �ن �ظ �م��ة ل �ع �م��ل ال�ب�رمل ��ان،
وتو�ضح كيفية �أداء الربملان لوظائفه
واخت�صا�صاته الد�ستورية.

جلان االنتخاب
Election Committees

هي اللجان التي ت�شكل وفقاً للقانون
للقيام ب ��إدارة عملية االنتخابات وقد
ت�ك��ون جل��ان �أ�صلية ،وتن�ش�أ يف بع�ض
الأحيان جلان فرعية.

اللجان الربملانية
Parliamentary Committees

اللجان التي ي�شكلها الربملان لدرا�سة
امل��و��ض��وع��ات امل�ح��ال��ة �إل �ي��ه وم��ا يدخل
�ضمن اخت�صا�صها وفقاً للقانون بعد
م�ن��اق���ش�ت�ه��ا وو� �ض��ع ت��و��ص�ي��ات�ه��ا ب�ه��ذا
ال���ش��أن وت��رف��ع ال�ت�ق��اري��ر لعر�ضها يف
اجلل�سة ال�ع��ام��ة ،وق��د ت�ك��ون اللجان
الربملانية جلان دائمة ت�شكل يف بداية
مم��ار��س��ة امل�ج�ل����س ال�ت���ش��ري�ع��ي ملهامه

ل��درا��س��ة امل��وا��ض�ي��ع امل�ح��ال��ة للمجل�س
كلن ح�سب اخت�صا�صه املن�صو�ص عليه
يف القانون وحت��دد ه��ذه اللجان عادة
يف ال�ق��ان��ون� ،أو جل��ان م�ؤقتة ي�شكلها
املجل�س ،تنتهي ع��ادة بانتهاء الغر�ض
التي �شكلت من �أجله.

جلان التحقيق الربملانية

Parliamentary Investigation
Committees

�أحد و�سائل الرقابة التي ي�ستخدمها
الربملان في�شكل جل��ان للتحقيق متى
م ��ا دع� ��ت احل ��اج ��ة ل �ل �ت��و� �ص��ل مل�ع��رف��ة
احل�ق��ائ��ق املت�صلة ب��أم��ر معني يدخل
يف نطاق االخت�صا�ص احلكومي� ،أو �إذا
مل تكن املعلومات املقدمة من اجلهات
احلكومية كافية �أو مقنعة ،وتهدف
ه� ��ذه ال �ل �ج��ان ل�ل�ك���ش��ف ع ��ن م�ك��ام��ن
اخللل يف اجلهاز الإداري.

جلنة برملانية م�شرتكة

Joint Parliamentary
Committee

جلنة ت�ضم جلنتني برملانيتني �أو �أكرث
�أو مم�ث�ل�ين ع��ن ه��ذه ال�ل�ج��ان �أو بني
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ال�برمل��ان وج�ه��ة �أخ ��رى ،ت�ت��وىل لنظر
يف ق���ض�ي��ة �أو ق���ض��اي��ا م���ش�ترك��ة بني
الطرفني.

اللوائح التنفيذية

Implementing Regulations

تلك ال�ق��واع��د ال���ص��ادرة ع��ن ال�سلطة
التنفيذية باال�ستناد �إىل قانون معني
مينحها ذلك احلق للم�ساعدة يف و�ضع
القانون مو�ضع التنفيذ.

لوائح ال�ضبط

Control bye Laws

ق��رارات تنظيمية تنطوي على تقييد
حل��ري��ات الأف ��راد ولكنها ت�ه��دف على
كفالة حفظ النظام العام.

اللوائح امل�ستقلة
Independent bye Laws

هي اللوائح التي ت�صدر دون احلاجة
لال�ستناد �إىل ت�شريع قائم ،مت�ضمنة
�أحكام جديدة و مبتد�أة.
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مبد�أ د�ستورية القانون

Constitutionality of Laws
Principle

�إق � � ��رار ال �ق ��ان ��ون وف� �ق� �اً ل �ل��إج� ��راءات
الد�ستورية ,وعدم خمالفته لأحكامه.

جمل�س الوزراء

Cabinet

هو اجتماع جمل�س ال��وزراء جميعاً –
وزراء بحقيبة وزارت�ين و وزارة بدون
حقيبة وزاري��ة برئا�سة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء �أو رئ�ي����س ال��دول��ة يف بع�ض
الأن�ظ�م��ة ،ل�ل�ت��داول يف ��ش��ؤون ال��دول��ة
ور�سم �سيا�ستها العامة التي يكونون
م�سئولني عنها م���س��ؤول�ي��ة �سيا�سية
ت �� �ض��ام �ن �ي��ة �أم � � ��ام ال �ب�رمل� ��ان ورئ �ي ����س
الدولة.
املر�سوم امللكي Royal Decree

الأداة ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ت��ي م��ن خاللها
مي��ار���س امل �ل��ك ��س�ل�ط��ات��ه ال��د��س�ت��وري��ة
القانونية بوا�سطة وزرائ� ��ه ,ويحمل
ع��ادة �إىل ج��ان��ب توقيع امل�ل��ك توقيع
كل من رئي�س جمل�س الوزراء و ت�صدر
لوائح ال�ضبط ولوائح ترتيب امل�صالح
و الإدارات مبرا�سيم ملكية ,كما ت�صدر
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اللوائح التنفيذية للقوانني مبرا�سيم
ما مل ين�ص القانون على �أداة �أدنى من
املر�سوم.

مر�سوم بقانون

Legislative Decree

هو قانون ال ي�صدر ب�إتباع الإج��راءات
الد�ستورية املعتادة يف �إ�صدار القوانني،
لأنه ال يعر�ض على ال�سلطة الت�شريعية
وذل��ك يف احل ��االت ال�ت��ي ين�ص عليها
ال��د� �س �ت��ور يف ح��ال��ة وج ��ود م��ا ي��وج��ب
الإ� �س��راع يف ات �خ��اذ ت��داب�ير ال حتتمل
الت�أخري فيما بني �أدوار انعقاد �أو حل
املجل�س الت�شريعي  ,وحالة م�شروعات
القوانني التي تنظم مو�ضوعات مهمة
يف ح��ال��ة ت ��أخ��ر � �ص��دوره��ا ع��ن ميعاد
معني من قبل املجل�س الت�شريعي ،على
�أن تعر�ض على ال�سلطة الت�شريعية
خالل املواعيد التي يحددها الد�ستور.

املركز ّية الإدار ّية

Administrative Centralization

احتفاظ الدولة ك�شخ�ص اعتباري بكل
ال�سلطات الإدارية.

امل�سئولية الفرد ّية للوزراء

Ministers’ Individual
Responsibility

تعني �إن كل وزي��ر م�سئول عن �أعمال
وزارت� � � ��ه �أم � � ��ام امل �ج �ل ����س ال�ت���ش��ري�ع��ي
ورئي�س ال��دول��ة ،و�إذا م��ا �أخ��ل الوزير
ب�ه��ذه امل�سئولية ف ��إن��ه ي�ع��ر���ض نف�سه
للم�ساءلة.

م�شاركة انتخابية

Election Turnout

ن�سبة الناخبني ال��ذي��ن اق�ترع��وا فع ً
ال
يف ا�ستحقاق انتخابي قيا�ساً على عدد
الناخبني املقبولني لالقرتاع.

م�شروع القانون

Draft Law

�أح��د ال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي متلكها ال�سلطة
التنفيذية التي تخولها حق امل�شاركة
يف العمل الت�شريعي ،ومي�ث��ل م�سودة
مل���ض�م��ون ق��ان��ون ي�ع��ال��ج �أح ��د امل�سائل
التي ينظمها القانون وفقاً للد�ستور.

امل�شروع ّية

Legitimacy

�صفة كل ما هو مطابق للقانون.
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امل�ضبطة

Minutes

البيان الر�سمي ع��ن ك��ل م��ا يح�صل يف
جل�سات املجل�س الت�شريعي م��ن �أم��ور
و م��ا قيل فيها م��ن �أق ��وال ,و تت�ضمن
ت �ف �� �ص �ي�لا مل� ��ا ي �ت �ل��ى يف اجل �ل �� �س��ة م��ن
مذكرات و م�شروعات و اقرتاحات ,وما
دار فيها من مناق�شات ,و ما �أبدي من
�آراء وما �صدر من قرارات وتو�صيات,و
تت�ضمن بيا ًنا ب�أ�سماء من ا�شرتكوا يف
الت�صويت و ر�أي ك��ل منهم ��س��واء كان
ً
معار�ضا �أم ممتن ًعا.
م�ؤيدًا �أو

املعا�شات

Pensions

املبالغ النقدية التي متنحها الدولة
ملوظفيها وعمالها ب�صفة دوري��ة عند
انتهاء م��دة خدمتهم ب�سبب بلوغهم
ال�سن القانونية للتقاعد �أو تلك التي
تدفع لزوجاتهم و�أوالده ��م وغريهم
ممن ي�ؤول �إليهم احلق يف املعا�ش بعد
وفاتهم.

املعاهدة الدولية
International Treaty

االتفاق ال��دويل املعقود بني ال��دول يف
�صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون
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ال��دويل� ،سواء ت�ضمنته وثيقة واحدة
�أو وثيقتان مت�صلتان �أو �أك�ثر ومهما
كانت ت�سميته اخلا�صة.

املقاطعة

Boycott

قطع العالقة الربملانية �أو ال�سيا�سية
�أو التجارية مع �إحدى الدول �أو بع�ض
م�ؤ�س�ساتها �أو رعاياها.

املقعد النيابي

Parliamentary Seat

مركز داخ��ل هيئة ت�شريعية �أو برملان
ي�شغله عادة الفائز يف االنتخابات.

املكاف�أة الربملانية

Parliamentary

Remuneration

مبلغ مايل يخ�ص�ص لأع�ضاء املجال�س
الت�شريعية ،وت�ه��دف جلعل الأع�ضاء
مب�ن��أى ع��ن ال�ع��وز واحل��اج��ة وبالتايل
�ضمان حيادهم وع��دم ت�أثرهم يف �أداء
م�ه��ام�ه��م ال�ب�رمل��ان �ي��ة ،وت �ع��د م�ق��اب� ً
لا
ل�ت�خ���ص�ي����ص ال�ع���ض��و وق �ت��ه لق�ضايا
ال�شعب وخدمته.
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مكتب اقرتاع

Polling Office

من�ش�أة خم�ص�صة لتمكني ناخبي قطاع
ان�ت�خ��اب��ي م�ع�ين م��ن �إي ��داع �أ��ص��وات�ه��م
فيها.

مكتب املجل�س
Council’s Office

�أح � ��د الأج � �ه� ��زة ال� �ت ��ي ي �ت �ك��ون م�ن�ه��ا
املجل�س الت�شريعي ،يتكون م��ن عدد
حم��دد م��ن الأع���ض��اء ،برئا�سة رئي�س
املجل�س تناط به مهام �إدارة وتنظيم
�أع �م��ال امل�ج�ل����س �ضمن الإط� ��ار ال��ذي
ين�ص عليه القانون.

املماطلة ال�سيا�سية

Political Procrastination

�أ�� � � �س� � � �ل � � ��وب ي � �ت � �ب � �ع� ��ه امل� � �ف � ��او�� � �ض � ��ون
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ون �أو مم�ث�ل��و امل�ج�ل����س
الت�شريعي �أو احلكومة �أو كل جهة ذات
�سلطة بعدم اتخاذ موقف وا�ضح.

املناق�شة والت�صويت

Discussion and Voting

�إجراءان يتخذهما املجل�س الت�شريعي
ع�ن��د ت� ��داول امل��وا��ض�ي��ع امل��درج��ة على

ج��دول الأعمال املطروحة يف اجلل�سة
العامة ،فكل مو�ضوع يجب �أن يطرح
للمناق�شة ،وبعد االنتهاء من املناق�شة
ف�إنه يطرح للت�صويت عليه لإقراره.

املنظمات الدولية

International Organization

ذلك الكيان الدائم الذي تقوم الدول
ب ��إن �� �ش��ائ��ه م ��ن �أج� ��ل حت�ق�ي��ق �أه� ��داف
م �� �ش�ترك��ة ،ي �ل��زم ل�ب�ل��وغ�ه��ا م �ن��ح ه��ذا
الكيان �إرادة ذاتية م�ستقلة.

املواطن
ِ

Citizen

م�صطلح يطلق على ال�شخ�ص ال��ذي
ينتمي للدولة التي يحمل جن�سيتها.

َ
املواطنة

Citizenship

� �ص �ف��ة ت �ط �ل��ق ع �ل��ى الإن � �� � �س ��ان ال ��ذي
ي�ستقر ب�شكل ث��اب��ت داخ ��ل ال��دول��ة �أو
يحمل جن�سيتها وي�شعر باالنتماء لها،
وي�شارك يف احلكم ويخ�ضع للقوانني
ال�صادرة عنها ويتمتع ب�شكل مت�ساوي
م ��ع ب�ق�ي��ة امل��واط �ن�ي�ن مب �ج �م��وع��ة من
احل �ق��وق وي�ل�ت��زم ب � ��أداء جم�م��وع��ة من
الواجبات جتاه الدولة التي ينتمي لها.
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امليزانية امل�ستق ّلة

موانع االنتخاب
Election Impediments

Independent Budget

قد تتوافر يف املواطن كافة ال�شروط
التي يتطلبها امل�شرع يف الناخب ومينع
م��ع ذل��ك م��ن مم��ار��س��ة ح��ق االنتخاب
من فقد حقوقه املدنية وال�سيا�سية،
ك �م��ا �أن ب �ع ����ض ال � � ��دول ت ��وق ��ف ح��ق
االن�ت�خ��اب بالن�سبة لأف ��راد ال�شرطة
والقوات امل�سلحة طيلة مدة عملهم.

امل �ي��زان �ي��ة ال �ت��ي حت �ت��وي ع �ل��ى ن�ف�ق��ات
اجل �ه��ات ذات ال�شخ�صية االع�ت�ب��اري��ة
امل�ستقلة ع��ن ال��دول��ة وه��ي غ��ال�ب�اً ما
تكون ذات طبيعة جتارية �أو �صناعية،
وت� �ك ��ون ه ��ذه اجل �ه ��ات م���س�ئ��ول��ة عن
متويل نف�سها ذاتياً.

امليثاق الدَّ ويل

International Charter

ه��و وثيقة ر�سمية ذات ط��اب��ع اتفاقي
ملنظمة دولية.

امليزانية العا ّمة

State Budget

هي وثيقة مالية وحما�سبية و�سيا�سية
وق��ان��ون �ي��ة ت �ع�بر ع ��ن ف �ك��رة ال �ت��وق��ع
واالعتماد لنفقات الدولة و�إيراداتها
ل�ف�ترة مقبلة م��ن ال��زم��ن ت�ق��در ع��ادة
ب�سنة.

امليزانية امللحقة
Supplementary Budget

امل�ي��زان�ي��ة ال �ت��ي حت �ت��وي ع�ل��ى نفقات
الهيئات التي متول ب�شكل تلقائي من
امليزانية العامة للدولة.

الناجت القومي الإجمايل
Gross Domestic Product

قيمة ال�سلع واخل��دم��ات امل��ادي��ة وغري
املادية قبل اال�ستهالك ال��ذي ي�صيب
�أدوات الإن� �ت ��اج ال �ت��ي حت���ص��ل عليها
امل �� �ش��روع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة والأف� � ��راد
والإدارات يف عام معني ويف بلد معني.
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الناخب

Voter

ك��ل ��ش�خ����ص ت �ت��واف��ر ف �ي��ه ال �� �ش��روط
املحددة يف الد�ستور �أو القانون ليكون
مقبو ًال لالقرتاع عند انتخاب الهيئة
الت�شريعية �أو املحلية.

نتيجة �أول ّية

A Preliminary Result

عدد الأ�صوات املمنوحة لكل مر�شح �أو
حزب �سيا�سي يف مكاتب االقرتاع وهي
ع��دد الأ�� �ص ��وات غ�ير امل ��ؤك��دة ب���ص��ورة
ر�سمية نهائية بعد م��ن قبل ال�سلطة
املخت�صة.

نتيجة نهائ ّية

Final Result

ع ��دد الأ�� �ص ��وات ال �ت��ي ح���ص��ل عليها كل
مر�شح �أو ح��زب �سيا�سي كما ه��و مثبت
ب�ع��د ال �ف��رز يف ج�م�ي��ع م�ك��ات��ب االق�ت�راع
وت �ق��وم ال���س�ل�ط��ات بن�شر ه��ذه النتيجة
ب�صورة ر�سمية.

ن�سبة انتخاب ّية

Election Turnout

ع ��دد الأ� � �ص ��وات �أو ن���س�ب��ة الأ�� �ص ��وات
امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �ف��وز مب �ق �ع��د يف ال �ن �ظ��ام
االنتخابي وفقاً للتمثيل الن�سبي.

ن�شر القانون

Promulgation of the Law

ع�م�ل�ي��ة م ��ادي ��ة ت �ق��وم ب �ه��ا ال���س�ل�ط��ة
التنفيذية بعد �أن يقر ال�ق��ان��ون من
الربملان ،وي�صدق عليه رئي�س الدولة،
ف �ي �ج��ب �أن ي �ت��م ن �� �ش��ره يف اجل��ري��دة
الر�سمية ليدخل حيز التنفيذ لإقامة
القرينة على علم الكافة به.

الن َِّ�صاب القانوين

Quorum

حتقق العدد الالزم من �أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي احلا�ضرين يف اجلل�سة لكي
يعد انعقاد جل�ساته �صحيحاً� ،أو حتقق
العدد الالزم من الأ�صوات لكي يتمكن
املجل�س الت�شريعي من �إ�صدار قراراته.

نظام االنتخاب على �أ�سا�س
التمثيل الن�سبي

Election System on the
Relative Representation
Basis

ن� �ظ ��ام ي �ف�ت�ر���ض �إمت � � ��ام االن �ت �خ��اب
بالقائمة لت�أمني التمثيل لكل الآراء
ال �ت��ي جت�م��ع ح��ول�ه��ا ع� ��دداً �أك �ب�ر من

Common Parliamentary Terminology

الأ�� �ص ��وات ،وي�ت��م وف �ق �اً ل��ذل��ك ت��وزي��ع
املقاعد املخ�ص�صة للدائرة االنتخابية
ع�ل��ى ال �ق��وائ��م امل�خ�ت�ل�ف��ة بن�سبة ع��دد
الأ�� �ص ��وات ال �ت��ي ح���ص�ل��ت ع�ل�ي�ه��ا ك� ً
لا
منها.
النظام االنتخابي املعمول ب��ه ،ميكن
�أن ميثل البلد ب�أ�سره دائ��رة انتخابية
واحدة �أو دوائر عدة حمدَّدة جغرافياً.
مي�ك��ن �أن ت�س ّمى ال��دائ��رة ف��ردي��ة �إذا
ك��ان��ت ال تنتخب ��س��وى مم� ّث��ل واح��د،
�أو متعدّدة املقاعد �إذا كان لها مم ّثلون
عدة.

النظام الأوتوقراطي
Autocratic System

نظام �سيا�سي مبني على �سلطة مطلقة
ميار�سها �شخ�ص واحد �أو هيئة حمددة
ير�أ�سها زعيم معروف غري مقيد ب�أي
د�ستور �أو م�سئولية �أمام �أي برملان.

التعدد ّية احلزب ّية
نظام
ّ

Multiparty System

النظام ال�سيا�سي ال��ذي ي�سمح بوجود
ع ��دد م��ن الأح� � ��زاب ال �ت��ي ت��ؤ��س����س يف
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ال��دول��ة وف �ق �اً ل�ل���ش��روط والإج � ��راءات
التي يحددها القانون.

نظام احلزب الواحد

One Party System

ن�ظ��ام م��ن �أن�ظ�م��ة احل�ك��م ال�سيا�سية
ي�ك��ون ف�ي��ه جميع املنتخبني منتمني
�إىل حزب �سيا�سي واحد.

النظام ال�سيا�سي

Political System

ن � �ظ� ��ام ي� �ه� �ت ��م ب� ��دار� � �س� ��ة خم �ت �ل��ف
ال�ظ��روف ال�سيا�سية واالجتماعية
واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة ال � �ت� ��ي ت� � ��ؤث � ��ر يف
القواعد القانونية املنظمة لنظام
احل�ك��م وي��در���س ال�ق��وى اخلفية يف
امل �ج �ت �م �ع��ات امل�ت�م�ث�ل��ة يف الأح � ��زاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال� � ��ر�أي ال �ع��ام وم ��ا يف
حكمهم.

نظام انتخابي

Election System

جممل الآليات التي تتيح للهيئة الناخبة
�أن حتظى بتمثيل داخل حكومة منتخبة
و�أن ت�صوت النتخاب ممثليها يف الهيئة
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،وي�ت���ض�م��ن ال �ن �ظ��ام �صيغاً
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ت���س�م��ح ب�ت�ح��وي��ل الأ�� �ص ��وات �إىل مقاعد
داخل الهيئة الت�شريعية.

نظام برملاين

Parliamentary System

النظام ال��ذي يقوم على فكرة ثنائية
اجل �ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي م��ع وج� ��ود م �ب��د�أ
ال� �ت� �ع ��اون وال ��رق ��اب ��ة امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب�ين
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية.

نظام حكومة اجلمع ّية

Government Assembly
System

�شكل م��ن �أ�شكال الأنظمة ال�سيا�سية
وي � �ق� ��وم ع� �ل ��ى �أ� � �س� ��ا�� ��س ان ال�ب�رمل ��ان
ي�ج�م��ع ب�ي�ن ال���س�ل�ط�ت�ين ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية.

نظام رئا�سي
Presidential System

ال �ن �ظ��ام ال ��ذي ينتخب ف�ي��ه الرئي�س
من قبل ال�شعب وميتلك فيه �سلطات
و��ص�لاح�ي��ات وا��س�ع��ة وي��وج��د ع ��ادة يف
ال��دول التي ت�أخذ مببد�أ الف�صل بني
ال�سلطات ب���ص��ورة �شبه ك��ام�ل��ة ،مثال
الواليات املتحدة الأمريكية.

النفقات العاد ّية (الدورية)

)Ordinary (Recurrent
Expenditure

تلك النفقات التي تتكرر �سنوياً ب�صورة
دورية ومنتظمة �ضمن امليزانية.

النفقات العا ّمة

Public Expenditure

مبالغ تنفقها الدولة �أو �أحد �أ�شخا�ص
القانون العام بغر�ض حتقيق نفع عام.

ال���ن���ف���ق���ات غ��ي�ر ال����ع����اد ّي����ة
(اال�ستثنائية)
)Unusual (Extraordinary
Expenditure

تلك ال�ن�ف�ق��ات ال�ت��ي ال تتكرر �سنوياً
�ضمن امليزانية.

نق�ض املعاهدة

Rescission of the Treaty

ه��و حتلل �إح��دى ال��دول املتعاقدة
من �أح�ك��ام معاهدة ثنائية و�إب�لاغ
ال � �ط� ��رف الآخ � � ��ر ب� ��ذل� ��ك� ،أم� � ��ا يف
االتفاقيات املتعددة الأط��راف ف�إن
النق�ض ي�ك��ون بان�سحاب ال��دول��ة

Common Parliamentary Terminology

الناق�ضة من �أحكام املعاهدة بحيث
تبقى امل �ع��اه��دة ��س��اري��ة ع�ل��ى باقي
الدول.
نقطة نظام Point of Order

ه ��ي ت��وج �ي��ه ال �ن �ظ��ر م ��ن ق �ب��ل �أح ��د
�أع� ��� �ض ��اء امل �ج �ل ����س ال �ت �� �ش��ري �ع��ي �إىل
خم��ال�ف��ة امل�ن��اق���ش��ة اجل��اري��ة لأح �ك��ام
ال��د��س�ت��ور �أو ال �ق��ان��ون وال ي�ج��وز له
ان ي�ت�خ��ذ ذل ��ك و��س�ي�ل��ة ل�ل�ت�ح��دث يف
�صلب املو�ضوع ويجب �أن ي�أذن رئي�س
امل �ج �ل ����س ب��ال �ك�ل�ام مل ت �ق��دم بطلب
نقطة النظام.

الهيئات العا ّمة

Public Organizations

�ات اع�ت�ب��اري��ة ي�ت��م �إن���ش��ائ�ه��ا وف�ق�اً
ج �ه� ٌ
لآل� �ي ��ة حم� ��ددة يف ال� �ق ��ان ��ون ،وت �ك��ون
مهمتها �إدارة م��رف��ق ع��ام ي�ق��وم على
خ��دم��ة �أو م�صلحة ع��ام��ة وت�ك��ون لها
ال�شخ�صية االعتبارية.
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وث��ي��ق��ة ال��ت��ف��وي�����ض ال��ك��ام��ل
للتعاقد يف املعاهدات الدولية
Full Authority Document to
Sign International Treaties

ال��وث�ي�ق�ـ��ة ال �� �ص��ادرة ع��ن ال�سلطة
امل �خ �ت �� �ص��ة يف ال ��دول ��ة ال �ت��ي تعني
�شخ�صاً �أو �أ�شخا�ص لتمثيل الدولـة
يف امل �ف��او� �ض��ة� ،أو يف اع �ت �م��اد ن�ص
املعاهدة �أو توثيقه� ،أو يف التعبري
ع��ن ر� �ض��ا ال��دول �ـ��ة االل� �ت ��زام ب��ه �أو
يف القيام ب ��أي ت�صرف �آخ��ر يتعلق
باملعاهدة.

ورقة عمل

Working Paper

يق�صد بها ال�صك املت�ضمن م�شروعاً
لتباحث مو�ضوع معني �أو ق�ضية معينة
مع و�ضع مقرتحات وتو�صيات وحلول
لها يف اجتماع حمدد م�سبقاً �أو اجتماع
طارئ.

الوزارة

Ministry

اجل�ه��ة احلكومية ال�ت��ي ي��ر�أ��س�ه��ا �أح��د
ال� � ��وزراء امل�ت���ض��ام�ن�ين يف امل���س�ئ��ول�ي��ة،
ي�ضمهم جمل�س ال��وزراء ال��ذي ير�أ�سه
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�أح��ده��م ب��ا��س��م رئ�ي����س ال� � ��وزراء ،وه��ي
ت� �ع ��اون رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة يف مم��ار� �س��ة
�سلطته التنفيذية.

الوزير

Minister

ع�ضو يف جمل�س ال ��وزراء ال��ذي يعني
ويعفى م��ن من�صبه بناء على عر�ض
م��ن رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء ,يتحمل
الوزير �أعباء وح��دة �إداري��ة "الوزارة"
وي�ق��وم بتنفيذ �سيا�سات احلكومة يف
هذا االجت��اه  ,ويكون م�سئوال ب�صورة
مفردة وب�صورة ت�ضامنية عن �أعمال
وزارته.

وزير دولة (وزير بدون حقيبة)

Minister of State (without
)portfolio

هو الوزير الذي يعد ع�ضوا يف الوزارة
من دون �أن ت�سند �إليه حقيبة وزارية
معينة ،لكنه ي�شارك يف جل�سات املجل�س
الوزاري ،وقد يعمد رئي�س الوزراء �إىل
حتديد حقل اخت�صا�ص لوزير الدولة
�أو يطلب منه االهتمام بق�ضية معينة
و�إعداد درا�سة عنها.

وفد برملاين

Parliamentary Delegation

مندوبني برملانيني يرت�أ�سهم م�سئول
يكلفون بتمثيل برملانهم يف م�ؤمتر �أو
اجتماع برملاين دويل �أو دوري �أو طارئ
لإح��دى املنظمات الربملانية الدولية
والإقليمية �أو زيارة لأحدى الدول �أو
الربملانات الأخرى.

اليمني الد�ستور ّية

Constitutional Oath

وهو ال َق َ�سم الذي ين�ص عليه الد�ستور،
وي �ط �ل��ب م��ن رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ون��ائ�ب��ه
و احل� �ك ��وم ��ات ،و �أع �� �ض ��اء امل �ج��ال ����س
الت�شريعية بعد ت�شكيلها� ،أو انتخابها
ب� ��أدائ� �ه ��ا ق �ب��ل مم ��ار�� �س ��ة م �ه��ام �ه��م ،
وتت�ضمن ال�ي�م�ين ال��د��س�ت��وري��ة ع��اد ًة
ال�ق���س��م �أم� ��ام اهلل وال��وط��ن ب��اح�ترام
الد�ستور ،وق��وان�ين الأم ��ة ،واحلفاظ
ع �ل��ى ا� �س �ت �ق�ل�ال ال� ��وط� ��ن ،و� �س�لام��ة
�أرا�ضيه.

