اإلطار القانوني

البلد

الدستور
التشريع األساسي:
–قانون الحكم الذاتي المحلي
–قانون االنتخابات
–قانون االستفتاء
–القانون الجنائي
–قانون المحكمة الدستورية
التشريع الثانوي:
)الحكومة ) قانون الميزانية(
قوانين الجمعية الوطنية )قانون
)االنتخابات وقانون االستفتاء(
–الھيئة المركزية ) قوانين حول
شكل ومضمون االنتخابات
وغيرھا من المسائل اإلجرائية(

أرمينيا

المسائل التي ال
يمكن طرحھا
لالستفتاء
الدستور،المواد  1و 2
و) 114السيادة ،الدولة
الديمقراطية ،يمارس
الشعب السلطة من
خالل اإلنتخابات
واالستفتاءات الحرة(
–صالحيات الرئيس
والجمعية الوطنية
والدولة وھيئات
الحكم الذاتي المحلية
–حقوق اإلنسان
والحريات
وااللتزامات أو إزالة
القيود المفروضة
على الضمانات
الدستورية  ،منح
الدولة وھيئات الحكم
الذاتي المحلية
صالحية حصرية
مباشرة

المسائل التي يمكن
طرحھا لالستفتاء
اعتماد الدستور أو إدخال
تعديالت عليه
‐ اعتماد قوانين

حق المبادرة

المؤسسة المنفذة

‐الرئيس

الھيئات المركزية لالستفتاء:

و الجمعية الوطنية
)البرلمان(

‐ الھيئات اإلقليمية )اإلقاليم (
‐ ھيئات الدائرة اإلنتخابية

–الجمعية الوطنية أو
الحكومة

استونيا

مقدونيا

الدستور
التشريع األساسي:
‐ قانون االستفتاء
‐ قانون االنتخابات EP
‐ قانون االنتخابات البرلماني
قانون انتخابات الحكومة
‐ المحلية
‐ قانون انتخابات الرئيس
‐ قانون العقوبات
التشريع الثانوي:
تشريعات ھيئة االنتخابات
الوطنية
الدستور )المواد (73،68 ،2

الميزانية والضرائب
وااللتزامات المالية
للدولة والتصديق
على واالنسحاب من
المعاھدات الدولية
وإعالن أو إنھاء حالة
الطوارئ أو الدفاع
الوطني.

مسائل إلزامية:
–تعديل المادتين 1و  15من
الدستور )االستقاللية
والجمھورية والديمقراطية(
مسائل اختيارية :
–الحقوق والحريات

البرلمان

–اللجنة الوطنية لالنتخابات
–اللجنة االنتخابية في
المقاطعات
‐لجنة فرعية

الميزانية والحساب

مسائل إلزامية:

جمعية جمھورية مقدونيا

–ھيئة انتخابات الدولة

التعريف

المادة - 1 .االستفتاء
)التصويت الوطني(
ھو وسيلة مباشرة
لتنفيذ سلطة الشعب
ولحل المسائل
المھمة في حياة البلد
واعتماد قوانين
وقرارات جمھورية
أرمينيا ،ومعرفة
الرأي العام.

التشريع األساسي:
قانون االستفتاءو المبادرة
المدنية
قانون االنتخابات
قوانين أخرى :
الئحة قواعد السلوك

أيرالندا

ليتوانيا

أوكرانيا

الدستور
التشريع األساسي:
قانون االستفتاء
قانون االنتخابات
قانون االنتخابات المحلية
قانون الحكم المحلي
الدستور
التشريع األساسي:
قانون االستفتاء
قانون انتخابات المجالس
البلدية
قانون االنتخابات الرئاسية
قانون لجنة االنتخابات
المركزية
قانون انتخابEP
الدستور
التشريع األساسي:
قانون لجميع المراجع
األوكرانية والمحلية
قانون انتخاب الرئيس

والرسوم العامة و
احتياطيات جمھورية
مقدونيا المتعلقة
باالنتخابات
والتعيينات والفصل و
العفو

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ تغير الحدود
االنضمام أو الخروج من
تحالف
\ األنضمام الى دول أخرى
مسائل اختيارية :
استفتاء تشريعي على
القضايا التي ينبغي تشريعھا
أو إعادة تقييمھا  :تشريع
قوانين والمصادقة على
المعاھدات الدولية والقضايا
التي من اختصاص الجمعية
العامة  ،إعادة تقييم قوانين
وقرارات الجمعية العامة أو
غيرھا من القضايا
–المسائل ذات األھمية
المحلية
مسائل استشارية :
–مسائل ذات أھمية اكبر
للمواطنين

–الھيئات االنتخابية
المجالس االنتخابية
حكومة مقدونيا  ،يحصل ‐
كل عضو برلمان على
 000،10صوت من
الناخبين على األقل

جمعية جمھورية مقدونيا
)البرلمان(

الحكم الذاتي المحلي

مسائل إلزامية  /دستورية:
الدستور والتعديالت
مسائل عادية :
أي قوانين ذات األھمية
الوطنية

البرلمان
)قرار الرئيس بعد استشارة
مجلس الدولة(

يؤسس وزير البيئة والحكومة
المحلية ھيئة مستقلة لالستفتاء
لكل استفتاء ) ھيئة مؤقتة(

مسائل إلزامية :
الدستور
المشاركة في منظمة الدولية
أو أحكام أوقوانين

مجلسي ( ‐ Seims
)البرلمان(

ھيئة االنتخابات المركزية

مواطن ‐300،000

مسائل استشاري )تداولية (:
قضايا ذات أھمية قصوى
للدولة والشعب

مجلسي البرلمان أو
 300000مواطن

كل المراجع األوكرانية:
الدستور  /اقالة البرلمان
والرئيس
القوانين
القرارات التي تحدد

البرلمان
اذا -طالب به  3ماليين
المواطنين
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الھيئة المركزية لالستفتاءات
الوطنية
ھيئة جمھورية القرم لالستفتاء
الوطني
الھيئات المحلية

المادة  - 1مفھوم
وطبيعة االستفتاءات

قانون انتخابات نواب الشعب
قانون انتخاب السلطات المحلية
قانون ھيئة االنتخابات
المركزية
التشريع الثانوي:
قرار ھيئة االنتخابات
المركزية حول تسجيل ووضع
مراقبين من دول أجنبية أو
منظمات دولية

رومانيا

الدستور
التشريع األساسي:
قانون االستفتاء
قانون االنتخابات البرلمانية
قانون االنتخابات المحلية

المواطنون
االستفتاءات الجمھورية
والمحلية في جمھورية
القرم:
التشريعات الجمھورية أو
المحلية
استفتاء محلي:
القرارات المتعلقة بالمسائل
التي يسلمھا التشريع
األوكراني للحكم المحلي
قرارات المجالس المحلية

الوطنية واالستقاللية
والدولة الرومانية
الموحدة وغير القابلة
للتجزئة و الشكل
الجمھوري للحكومة
و الوحدة اإلقليمية
واألستقالل والعدالة
والتعددية السياسية و
اللغة الرسمية.
أعمال تؤدي الى قمع
الحقوق والحريات
األساسية للمواطنين.

ھيئات فرعية
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مكتب االنتخابات المركزية
االستفتاءات الوطنية:
الدستور ] مسألة الزامية [
تعليق منصب الرئيس
)ال ُمنتخب باالقتراع المباشر(
]مسألة إلزامية[
قضايا ذات أھمية وطنية
]المادة  : 12الممتلكات
العامة والخاصة واإلدارة
العامة المحلية والتعليم
والدفاع واالنضمام
للمعاھدات الدولية ألكثر من
 10سنوات واالنضمام
لألتحاد األوروبي والكنيسة[

الرئيس
برلمان

لغرض ضمان
الديمقراطية
والمشاركة المباشرة
للمواطنين في إدارة
الدولة واإلدارة
المحلية ينبغي
إجراء االستفتاء في
أوكرانيا .االستفتاء -
ھو طريقة يقوم
عبرھا مواطني
أوكرانيا بالتصويت
من أجل تبني قوانين
أوكرانيا وغيرھا
من القرارات
المتعلقة بقضايا
ھامة للدولة وذات
 .مغزى محلي
وفقا لدستور
أوكرانيا ينبغي
إجراء االستفتاءات
في مجمل أوكرانيا
و جمھورية القرم
االستفتاءات
والمحلية )داخل
الوحدات اإلدارية
واالقليمية(.
قانون االستفتاء،
المادة1:
تجري ممارسة
السيادة الوطنية
للشعب الروماني
من خالل السلطات
.التمثيلية واالستفتاء
المادة 2:
االستفتاءات الوطنية
ھي شكل من أشكال
ووسائل التشاور
المباشرة والتعبير
عن اإلرادة السيادية
.للشعب الروماني

االستفتاءات المحلية:
المسائل التي تحظى باھتمام
خاص من قبل الحكومة
المحلية
)االستفتاءات المختلطة  :قد
يتم تنظيم المسألة وطنيا
ومحليا(
جمھورية طاجكستان

الدستور
التشريع األساسي:
القانون الدستوري لالستفتاء
القانون الدستوري لالنتخابات
البرلمانية

جورجيا

الدستور
التشريع األساسي:
قانون االستفتاء

جمھورية
والوحدة اإلقليمية
ودولة ديمقراطية
وقانونية وغير
رأسمالية وعلمانية
والحدود والضرائب
والميزانية و التقسيم
اإلداري -اإلقليمي ؛
حاالت الطوارئ
والتدابيرالعاجلة
والطارئة من أجل
حماية السالمة العامة
وضع والوحدة
اإلقليمية لمنطقة
الحكم الذاتي و
التعيين في /األقالة
من المناصب من قبل
البرلمان
تبني أو إلغاء القوانين
العفو أو الصفح
التصديق أو
االنسحاب من
المعاھدات الدولية
قيود على الحقوق
والحريات الدستورية

الدستور

مسائل مھمة للدولة )غير
محددة(

المجالس المحلية و مجالس
المقاطعات
العمدة

البرلمان )المجلس العالي(
 1 / 3اعضاء البرلمان
الرئيس

الھيئة المركزية لالنتخابات
واالستفتاء

قانون االستفتاء ،
المادة 1:
االستفتاء في
جمھورية
طاجكستان ھو
تصويت وطني على
أھم القضايا المتعلقة
بالدولة والحياة
العامة.

البرلمان
ما ال يقل عن 000،200
ناخب
الرئيس

الھيئة المركزية لالستفتاء
)مؤقتة(

الدستور
المادة 5:
)(2
يمارس الشعب
سلطته عن طريق
االستفتاء وغير
ذلك من أشكال
الديمقراطية
المباشرة و عن
.طريق ممثليھم
قانون االستفتاء ،
المادة (1) : 1اال
ستفتاء ھو استجواب

تايوان

الدستور
التشريع األساسي:
قانون االستفتاء
قانون موظفي الخدمة المدنية
قانون االنتخاب والدعوة إلعادة
االنتخاب

الميزانية والضرائب
واالستثمارو الرواتب
؛والعالقات الشخصية
]]حصريا

الجمھورية اليمنية

دستور
التشريع األساسي:
قانون االنتخابات العامة
واالستفتاء

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

االستفتاءات الوطنية:
القوانين
مبادرة المبادئ التشريعية
السياسات المھمة ‐
الدستور

المجلس التنفيذي )العدد
اإلدنى للمبادرين  ٪ 5من
مجموع الناخبين في آخر
عملية انتخاب للرئيس
ونائب الرئيس(

االستفتاءات المحلية:
القوانين واللوائح المحلية
حول الحكم الذاتي
مبادرة المبادئ التشريعية
المحلية
السياسات المحلية المھمة

حكومة البلديات او
المقاطعة

المسائل اإللزامية
االستفتاءات :
الدستور ]إذا وافق ثالثة
أرباع مجلس النواب على
التعديل فيتم عرضه على
الشعب في استفتاء عام[
مسائل أخرى  ):مفتوحة
وفقا إلرادة رئيس
الجمھورية(

الرئيس

ھيئة مراجعة االستفتاء ]اتخاذ
قرار بشأن إقتراح االستفتاء[
ھيئة االنتخابات المركزية
]المنفذ[

الھيئة العليا لالنتخابات
واالستفتاء ]). (157لجنة عليا
محايدة ومستقلة تقوم بإدارة
واإلشراف على ومراقبة
االنتخابات العامة
واالستفتاءات العامة .يحدد
القانون عدد أعضاء اللجنة
والشروط التي ينبغي تتوفر
فيھم وطريقة ترشيحھم
وتعيينھم كما يحدد القانون
اختصاصات ومھام اللجنة
على نحو يضمن تحقيق أفضل
مھامھا[

على الصعيد
الوطني من خالل
التصويت ألغراض
اتخاذ قرار نھائي
حول مسائل مھمة
.للدولة
قانون االستفتاء-
المادة 1:
ُشرّع ھذا القانون
وفقا لمبدأ السيادة
الشعبية المنصوص
عليھا في الدستور
ولغرض ضمان
ممارسة المواطنين
لحقوقھم المدنية
بشكل مباشر.

قانون االنتخابات
العامة واالستفتاءات
 المادة 2:ا الوسيلة المباشرة
للحصول على
الرأي العام حول أي
موضوع و  /أو
مسألة من خالل
استفتاء عام بناءاً
على دعوة من قبل
الرئيس وفقا ألحكام
.الدستور
المادة 4:
إن شعب اليمن ھو
مالك و مصدر
السلطة االتي
يمارس بشكل
مباشر من خالل
االستفتاءات
واالنتخابات العامة

أو بشكل غير
مباشرة عن طريق
السلطات التشريعية
والتنفيذية والسلطة
القضائية  ،وكذلك
من خالل المجالس
.المحلية المنتخبة
ج -المادة 42:
للمواطن الحق في
أن ينتخب ويرشح
نفسه في االنتخابات
 ،وكذلك له الحق
في إبداء رأيه في
االستفتاء .ينظم
القانون األحكام
المتعلقة بممارسة
ھذا الحق.

