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مقارنة بين صالحيات المجلس التشريعي األعلى واألدنى
تم بحث مجاالت معينة بشأن الصالحيات
 .1ھل ينبغي أن يقوم مجلس النواب بإرسال كل مشروع قانون إلى مجلس االتحاد
لمناقشتھا أو فقط تلك المتعلقة باألقاليم؟
 .2ما ھي المسؤوليات المشتركة للمجلسين فيما يتعلق بتعيينات الس لطة التنفيذي ة
وغيرھم من المسؤولين؟
 .3ما ھي المسؤوليات المشتركة بشأن تمرير الميزانية وغيرھا من القضايا؟
من أج ل مس اعدة لجن ة مراجع ة الدس تور ف ي اإلجاب ة عل ى األس ئلة أع اله  ،فق د جم ع
المعھد الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRدراس ة مقارن ة لح دود ص الحيات المجلس ين
التشريعيين األعلى واألدنى في البلدان التالية :المانيا  ،ومصر  ،ونيجيريا  ،واالمارات
العربية المتحدة.
يلخ ص الج دول أدن اه الص الحيات ذات الص لة للمجلس ين األعل ى واألدن ى ف ي مج ال
مس ؤوليات التعي ين  ،اإلختصاص ات التش ريعية ) عل ى س بيل المث ال :م ا ھ ي مش اريع
الق وانين المس ؤول عنھ ا ك ل م ن المجلس ين(  ،والمس ائل المتعلق ة بالميزاني ة .أدن اه
الجدول  ،وقد وفر معھد القانون الدولي وحقوق اإلنسان  IILHRنم اذج م ن دس اتير
كل بلد من البلدان والمتعلقة بشأنالمواضيع الثالثة.
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نظرة عامة على صالحيات المجلسين األعلى و األدنى
صالحيات التعيين
ينتخب المجلس األدنى
المانيا رئيس الوزراء
االتحادي  ، 1حيث يقترح
الرئيس االتحادي مرشحا
للمنصب ثم يتم االنتخاب
من قبل أعضاء المجلس
األدنى حصرا عبر
التصويت السري دون
أية مداوالت مسبقة.
يحتاج المرشح الى
موافقة األغلبية المطلقة
للبرلمان كي يفوز.
يحق للبرلمان فقط سحب
الثقة من رئيس الوزراء-
عبر التصويت البناء
لسحب الثقة .يجب على
المجلس األدنى أن
ينتخب خلفا له بغالبية

1

صالحيات تشريعية
يمتلك المجلس األعلى )البندسترات(
صالحية تشريع القوانين ذات التأثير
المباشر على األقاليم التي يمثلھا
أعضاء المجلس .ويمتلك المجلس
األعلى صالحية النقض المطلق لھذه
القوانين.
تشمل ھذه القوانين ما يلي:
• المكافئات والراتب التقاعدي
لموظفي الخدمة العامة في
2
األقاليم والحكومات المحلية
• التعديالت الدستورية ) 3يتم
التعديل بأغلبية ثلثي أعضاء
المجلسين(
4
• القوانين العامة لإلدارة
• تنفيذ القوانين االتحادية من
قبل األقاليم . 5
• االعتمادات المالية حيث تكون
األقاليم ملزمة بتمويل أكثر

الموازنة المالية و قضايا أخرى
وفقا للدستور ،للمجلس األدنى إقرار
الموازنة المالية ومراقبة تنفيذھا من
قبل الحكومة .يُقر مشروع الموازنة
المالية باألغلبية في البرلمان.
تقدم مسودة الموازنة المالية ومسودة
قانون الموازنة المالية الى المجلس
األعلى والمجلس األدنى بالتتابع
حيث تتم مراجعتھما.
يقدم المجلس األعلى مالحظاته حول
مسودة الموازنة المالية خالل ستة
أسابيع .وتصدر الحكومة االتحادية
بيان ردا على مالحظات المجلس
األعلى ثم تقدم المعلومات الى
المجلس األدنى .عندئذ يستطيع
المجلس األدنى أن يأخذ بالحسبان
مالحظات األقاليم حول الموضوع.

إنتخاب رئيس الوزراء على

الموقع  http://www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/function/budget/adoption.htmlآخر زيارة للموقع في
.2009 /5 /29
2

الدستور األلماني  ،المادة  74أ ) (2على الموقع http://www.constitution.org/cons/germany.txt.

3

شرحه في الماد ة (2) 79

4

شرحه في المادة (2)83

5

شرحه في المادة (1)84
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بعد أن يوافق المجلس األدنى على
الموازنة المالية ويقرھا ،يتم عرضھا
• قوانين الضرائب االتحادية
على المجلس األعلى فاذا وافق عليھا
التي تعود إيراداتھا كليا أو
مباشرة عندھا تصبح قانونا .واذا كان
جزئيا إلى األقاليم . 7
للمجلس األعلى تحفظات عليھا فله أن
في حالة القوانين التي لم ترد في يطلب لجنة للوساطة .فاذا اقترحت
القائمة أعاله )ليست ذات تأثير لجنة الوساطة تعديالت فيجب أن
مباشر على األقاليم( يستطيع المجلس يصوت عليھا المجلس األدنى .فاذا
األعلى تأخير إقرارھا باالعتراض .رُفضت التعديالت فللمجلس األعلى
حق االعتراض على الرفض ولكن
يستطيع المجلس األدنى رفض
يستطيع المجلس األدنى أن يسقط
االعتراض أو التأخير باألغلبية
9
المطلقة .فاذا اعترض ثلثي المجلس االعتراض بالتصويت .
األعلى على قانون ما ،فلثلثي
األعضاء الحاضرين في المجلس
األدنى كذلك باألغلبية المطلقة رد
االعتراض . 8
يجب على المجلس األعلى )مجلس
مصر
ال يمتلك المجلس األدنى الشورى( أن يعمل على حفظ مبادئ تتم عملية إقرار الموازنة المالية
11
)مجلس الشعب(
الثورة .له صالحيات استشارية على للدولة عبر المجلس األدنى فقط .
صالحيات لتعيين
عدد محدود من التشريعات .يجب
أن يصادق المجلس األعلى على:
المسؤولين التنفيذيين
ولكن يمكنه أن يتسبب
• المقترحات المتعلقة بتعديل
بإقالة الوزارة بالتصويت
الدستور
6

شرحه في المادة  104أ )(3

7

شرحه في المادة (3)105

 8مجموعة القانون الدولي العام والسياسة  ،المجلس اإلتحادي العراقي 2006/7/17 ،
9

إعتماد الميزانية اإلتحادية http://www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/function/budget/adoption.html

آخر زيارة للموقع في .2009 /5 /29

11

شرحه في المواد 121 ، 116 ، 115 ، 114 ، 86
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لھذا السبب يكون رئيس
الوزراء والوزراء من
حزب أو كتلة األغلبية
في مجلس الشعب.

• مسودات القوانين المكملة
للدستور
• معاھدات السالم واالتحاد
وجميع المعاھدات التي تؤثر
على سالمة أراضي الدولة أو
حقوقھا السيادية
كما يعمل المجلس األدنى
بصالحيات استشارية فيما يلي:
• المسودات المتعلقة بالخطط
العامة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية
• مسودات القوانين المحالة من
رئيس الجمھورية الى
المجلس األعلى
• األمور المحالة من رئيس
الجمھورية والمتعلقة بالسياسة
العامة للدولة أو السياسة
الخارجية يشأن الشؤون
العربية واألجنبية . 10

تشابه الھيئة التشريعية
نيجريا في نيجريا نموذج
الواليات المتحدة حيث
يمتلك المجلس األعلى

يمثل المجلس األدنى )مجلس الشعب(
الجھة التشريعية األساسية.
يجب أن يقدم الرئيس مقترح الموازنة
تمر جميع التشريعات الوطنية في
نيجيريا في كال المجلسين التشريعيين المالية للسنة المقبلة الى الجمعية
العامة )كال المجلسين(.
األعلى واألدنى قبل إحالتھا الى
السلطة التنفيذية للمصادقة عليھا.

 10انظر الموقع  http://www.shoura.gov.eg/shoura_en/joursdiction_en.asp?menu=1آخر زيارة للموقع في
 . 2009/5/29أنظر أيضا الدستور المصري المادة  ، 195موجود على
الموقع  http://www.shoura.gov.eg/shoura_en/const_pdf/eng_const.pdfآخر زيارة للموقع .2009/5/29
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بالرغم من أن الدستور يشترط موافقة
البرلمان على الموازنة المالية ،إال أن
العملية مبھمة من عدة جوانب .فمثال
ال يشترط الدستور موافقة البرلمان
على تقدير اإليرادات السنوية أو
الخطة المالية للحكومة.
كما ان اإلطار القانوني ال يشترط أي
إيضاحات في الصالحيات التشريعية
مثل صالحيات البرلمان في تعديل
الموازنة المالية.

كذلك يصادق المجلس
األعلى على ترشيح
الرئيس ألعضاء الھيئات
الدبلوماسية والوزراء
وتعيين القضاة االتحاديين
والھيئات االتحادية
المستقلة.

ال يوجد قانون يحدد شكل الموازنة
المالية أو الوثائق التي يجب أن ترفق
مع الموازنة المالية أو كيف ومتى يتم
نشر المعلومات المتعلقة بالموازنة
المالية ،وال تنطوي على متطلبات
لنشر معلومات حول اإلنفاق السنوي
الحقيقي والتدابير واألصول العامة
والديون . 13

يجب أن يوافق كال
المجلسين على مشاريع
القوانين قبل إحالتھا الى
الرئيس للمصادقة أو
النقض .يمكن للھيئة
التشريعية إقرار قانون
تم نقضه بموافقة ثلثي
أعضاء المجلسين.
جنوب تمتلك السلطة التشريعية
أفريقيا في جنوب أفريقيا
صالحية ترشيح وتنظيم

للمجلس األدنى )الجمعية الوطنية(
مراجعة مشاريع القوانين في أي
موضوع يقدمه مجلس الوزراء أو

للسلطة التشريعية صالحية وضع
األنظمة المنظمة لعملية وضع
الموازنة المالية على المستوى

 12مجموعة القانون الدولي وحقوق اإلنسان  ،مجلس اإلتحاد العراقي . 2006/7/19
 ، International Budget.Org 13الشفافية المالية في جنوب أفريقيا :نايجيريا موجود على
الموقع  http://www.internationalbudget.org/resources/NIGERIA.pdfآخر زيارة للموقع .2009 /5/29
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•
•
•
•

•
•

حامي الشعب )الذي
اذا أقر المجلس األدنى مشروع قانون يجب أن يعمل كال المجلسين معا
يحقق بنشاطات
17
له عالقة بالمحافظات وخصوصا تلك لتشكيل اللجنة المالية والضريبية .
الدولة(
المتعلقة بما يلي:
ھيئة حقوق اإلنسان
• موقع البرلمان
ھيئة مساواة النوع
• التدخل في المجاالت
االجتماعي
التشريعية المتعلقة
الرقابة المالية العامة
بالمحافظات من أجل حفظ
)المسؤول عن االدارة
األمن الوطني أو وحدة
المالية للمؤسسات
االقتصاد أو المعايير الوطنية
الوطنية والمحلية(
الضرورية أو ضع الحد
ھيئة االنتخابات
14
األدنى للمعايير المطلوبة
ھيئة االذاعة
للخدمات المقدمة؛ أو لمنع
النشاطات غير الضرورية
للمحافظات والتي تضر
بالمحافظات األخرى أو بالبلد
ككل.
• اإلجراءات التي تتبعھا
الھيئات التشريعية للمحافظات
في منح الصالحيات
للمندوبين
• إقرار صالحيات المحافظات
• تعزيز قيم الديمقراطية
• تنظيم ھيئة الخدمة العامة
• تنظيم التعيين في الخدمة
العامة الوطنية
15
• التنظيم المالي والضريبي
 14دستور جنوب أفريقيا  ،المواد  ،194 -181موجود على
الموقع  http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htmآخر زيارة للموقع 5/29م2009
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يجب أن يحال مشروع القانون الى
المجلس األعلى وتحصل كل محافظة
)وليس كل مندوب( على صوت
واحد .يجب أن يقر المجلس األعلى
مشروع القانون أو يعدله أو يرفضه.
تحال مشاريع القوانين التي تُقر بدون
تعديل الى الرئيس للمصادقة.
أما القوانين التي تُقر بعد تعديلھا فيتم
إحالتھا ثانية الى المجلس األدنى
إلعادة النظر بھا.
أما في حالة رفض المجلس األعلى
مشروع القانون فيحال عندھا الى
لجنة الوساطة .اذا لم تستطع لجنة
الوساطة أن تتفق خالل  30يوما
عندھا يصبح مشروع القانون ميتا.
تحال جميع القوانين األخرى )أي
التي ال تؤثر على المحافظات( الى
المجلس األعلى حيث يحصل كل
مندوب على صوت واحد لمشروع
القانون كي يقر أو يقر مع التعديل أو
لرفضه .تحال مشاريع القوانين التي
تقر بعد تعديلھا أو تلك التي ترفض
الى المجلس األدنى إلعادة النظر
فيھا .ال يتوجب على المجلس األدنى
 15دستور جنوب أفريقيا  ،المواد  ، (3)220 ،197 ،196 ، (4) – (3)195 ،163 ، (2)65 ، (2)44 ، (6)42موجودة على
الموقع  http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htmآخر زيارة للموقع .2009/5/29
 16شرحه في المادة 215
 17شرحه في المادة 220
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