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لمان   تركية ال	�  
 

 
أو   الغرف  األخر عن  Kعضها   L

<Mو الجمعNات  الحدQث عن  Qدور  الدول  Kعض   L
<Wف  ، =Zش^ل كب` لمانات  bZال eسمNة  تghاين 

لمانات   bZة للjأن السمة المحور =Zغ .
m
 ما تكون لدى األنظمة غZ= الدQمقراطNة برلمانات أQضا

m
المجالس أو المؤتمرات. وغالgا

 L
<M .قوم بها الشعبQ L

wxات الKة من خالل االنتخاgسhة المكNع   األنظمة الدQمقراطNة �L ال~{
  

لمانات األحادQة   bZتوجد ال .(ة المجلسNثنائ) < لمانات من مجلس واحد (أحادQة المجلس) أو من مجلس<= bZمكن أن تتألف الQ
ة (المساحة وعدد الس^ان)   =Zلدان صغK L

<M 
m
لمانات الثنائNة المجالس  المجلس غالgا bZب�نما تكون ال ،

m
ومتجا�سة مجتمعNا

) الشعب Kأ�مله،   . جرت العادة أن Qمثل المجلس األول (المجلس األد�> Lدرا�Nم الفNة ذات التنظ =Zسمة للدول ال�ب 
ً
عادة

L (المجلس األع�) وحدات إقلNمNة أو فئات مجتمعNة معينة. ال Qعد االخ 
> نظام أحادي  ب�نما Qمثل المجلس الثا�> تNار ما ب<=

> للدQمقراطNة. ب�نما تتوافق   > مختلف<= L نهاQة المطاف مفهوم<=
<M عكسQ فحسب، و نما 

m
L المجلس سؤاً¡ فنNا

المجلس أو ثنا�¢
ورة كبح لجام   لمانات الثنائNة المجلس ¤> bZة، تعكس الNة لح^م األغلبNمقراطQة المجلس مع مفهوم الدQاألنظمة األحاد

 و©التا�L حماQة حقوق ومصالح فئات محددة أو وحدات  "اسghداد األغلب
m
ة وªأو غZ= متجا�سة مجتمعNا =Zدول كب L

<M "ةN
  إقلNمNة. 

  
انطالقا مما تعد Kه األنظمة ثنائNة المجلس، يتم فNما L�Q عرض نماذج مختلفة النتخاKات المجلس األحادي أوً¡ ومن ثم  

Nل المجالس الثانNشكe ةNفNم نماذج مختلفة ل�Qات  تقدNة وع� آلNات المجالس الثانNط الضوء ع� صالحNسلe ة. يراد هنا
L حماQة  

<M L
L وعقب ذلك مناقشة دور المجلس الثا�>

> المجلس األول والمجلس الثا�> eسj²ة الخالفات عند وجود تعارض ب<=
  حقوق األقلNات. 

 
  

 . نماذج انتخاب المجلس األول١
  

الس  L هذا 
<M المجلس األول انتخاب  >  تلعب طjµقة  > نموذج<= ب<=  L¶ش^ل أسا` < =Zالتمي يتم  ، حNث 

m
أQضا  

m
 حاسما

m
Nاق دورا

. تطبق العدQد من الدول نظام األغلبNة التعددQة، حNث يتم تقسNم الدولة إ� دوائر انتخابNة و¹ُjتخب المرشح   < انتخابي<=
L بjµطانNا) أو ع�

<M ما هو الحالº) طةNة ال«سNة ع� األغلبNدائرة انتخاب L
<M حصلQ ما هو الحال  عندماº) ة المطلقةNاألغلب 

 =ZكثK ة أصوات أقلgا أن يتم انتخاب مرشح حاصل ع� �سNطانjµلدان مثل بK L
<M حدثQ مكن أنQ لهذا 

m
الNا). وفقا wZأس L

<M
L بjµطانNا  ٥٠من 

<M 
m
L دائرته االنتخابNة. توجد حالNا

<M طةNة ال«سNحتاج إال لألغلبQ ث أنه الNالمئة، حKة،  دائرة انتخاب ٦٥٠N
  Lل منها حوا�º ة.    ٦٨٠٠٠تمثلN©Áة الحNان إ� �شوء نظام الثنائNمن األح =Zكث L

<M ةNاألغلبK تؤدي أنظمة االنتخاب .
m
ناخgا

الNا إ� وجود حكومات مستقرة، حNث عادة ما Qكسب حزب   wZا وكندا وأسNطانjµب L
<M L bما يؤدي هذا النظام االنتخا� 

m
غالgا

Kذل لNحصل  األصوات  أغلبNة  األحNان، ألن  واحد  أغلب   L
<M ة < =Zم QعتbZ هذا  األول.  المجلس   L

<M المطلقة  األغلبNة  ك ع� 
تطبيق وعودها   قادرة ع�  األحزاب  وتصبح  ائتالفات  لhشكNل  ورة  هناك ¤> تكون   وال 

m
استقرارا  ÄZÅأ تكون  الحكومات 

لمان التعاون `ش^ل وثيق م bZضاف إ� ذلك أنه ع� أعضاء الQ .صورة أفضلK ةNة  االنتخابNدائرتهم االنتخاب L
<M ع الشعب

 ما يرد ذكر اضطهاد  
m
L االنتخاKات القادمة. غالgا

<M عادهمghدة، ألنه من الممكن أن يتم اسNصورة جK لهم لهNو ظهار تمث
> Kأقل من   لمان المنتخب<= bZة ألعضاء الNمقراطQة الدNع ة واألقلNات وكذلك غNاب ال~{ =Zمن األصوات،  ٥٠األحزاب الصغ ٪

 =Zة لهذا النظام.  كعيوب كب  
  

، و نما يتم إQفاد   }Èاgش^ل م` < ، حNث ال Qجري هنا انتخاب المرشح<= L bxل ال¹سNنظام التمث L
<M يتم التصدي لهذە المشا�ل

L هولندا) أو ع� مستوى Kعض الدوائر االنتخابNة الفردQة (ºما هو الحال  
<M ما هو الحالº) ل^º لدgالنواب ع� مستوى ال

و  و©لجN^ا  ألمانNا   L
<M  الدائرة لدى  إذا ºان  الفردQة.  األحزاب  عليها  حصلت   L

wxال لألصوات  ال¹سNËة  الحصة  وفق  كرواتNا) 
نواب عن الدائرة االنتخابNة إ�    ٦٪ من األصوات، يوفد هذا الحزب  ٦٠ع� �سgة    Aنواب وحصل الحزب    ١٠االنتخابNة  

لمان، ºما يوفد الحزب   bZالB    ةgوالحزب  ٢٠الحاصل ع� �س <  والحزب  ١٠الحاصل ع� �سgة    C٪ نائب<=
m
 واحدا

m
  D٪ نائgا

ة عن الدائرة االنتخابNة من  ١٠الحاصل ع� �سgة   L النواب الع~{
wأ�Q بهذا .

m
 أQضا

m
 واحدا

m
أحزاب مختلفة. هذا ما    ٤٪ نائgا
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 ولÐس فقط الحزب    Dو    QCضمن أن تكون األحزاب  
m
ة  Aممثلة أQضا =Zة لألحزاب الصغ < =Zم L bش^ل هذا النظام االنتخا�Ñ ال .

gغال LÒات، فNلألقل 
m
L نظام االنتخاب KاألغلبNة. فحسب و نما أQضا

<M ةNكسب دائرة انتخاب L
<M ما تواجه مشا�ل 

m
  ا

  
L ألمانNا،  

<M هذا هو الحال . L bxل ال¹سNة ونظام التمثNاألغلبK نظام االنتخاب <  نماذج يتم فيها الجمع ما ب<=
m
 توجد أQضا

m
ا =Zوأخ

L    ٢٩٩حNث يتم انتخاب  
<M 

m
L بjµطانNا)، ل�ن يتم  دائرة انتخابNة من خالل االنتخاب Kاأل   ٢٩٩نائgا

<M ما هو الحالº) ةNغلب
L ألمانNا    ٢٩٩توزjــــع المقاعد الـ  

<M ل ناخبÖكون لQ هكذا  . L bxل ال¹سNاألخرى ع� األحزاب المختلفة وفق نظام التمث 
m
نائgا

L دائرته االنتخابNة والصوت اآلخر للحزب، الذي يتم احhساKه عند تحدQد أصوا
<M }Èاgت  صوتان، أحدهما للمرشح الم

 . L bxل ال¹سNالتمث   

  

: منظور مقارن ٢ )
 . تركية المجلس الثا+*

  
ة، يوجد   }Èاgل الشعب مgة المجلس من قNات ثنائNمقراطQالد L

<M (المجلس األول) <ب�نما يتم انتخاب أعضاء المجلس األد�
K Lعض  

<M L
L (المجلس األع�). يتم انتخاب المجلس الثا�>

 من قgل  تفاوت كبK =Zخصوص تركيgة المجلس الثا�>
m
الgلدان أQضا

ة أو تعي�نهم من قgل حكومات   }Èاgم =Zصورة غK لدان أخرىK L
<M L

> يتم انتخاب أعضاء المجلس الثا�> L ح<=
<M ،

ً
ة }Èاgالشعب م

  الوحدات اإلقلNمNة. 
  

ة، حNث ترسل  }Èاgصورة مK اتQـ مجلس الشي²خ ـ من س^ان الوال L
L الوالQات المتحدة األمjµكNة ُي¹تخب المجلس الثا�>

<M  
ة `ش^ل أbZÅ من   =Zات الصغQل الوالNن إ� مجلس الشي²خ. يؤدي ذلك إ� تمثjغض النظر عن حجمها س�ناتورK ةQل والº

ب عدد س^انها من   wZقQ L
wxا الNفورنNالº ل المثالNËع� س <     ٤٠حجمها، حNث تع<=

m
مليون �سمة س�ناتورjن فقط، مثلها تماما

  Lقطنها حوا�Q L
wxمونت ال =Zة  �سمة  ٦٠٠٠٠٠مثل فNالعمل L

<M صورة فعالةK المشاركةK ة =Zات الصغQة للوالNسمح هذە اآللe .
  . LÛjµن" األمjط والموازKأخر لنظام "الضوا 

m
L تقوم بها الحكومة المركjÁة وتمثل بهذە الطjµقة نموذجا

wxة الNاسNالس  
 

  
L راجNا سابها

الثا�> L الهند انتخاب أعضاء المجلس 
<M جريQ لذلك 

m
من قgل    Council of Statesأو مجلس الوالQات   خالفا

  < ة (Kاإلضافة إ� تعي<= }Èاgم =Zصورة غK ةNة المعنQ١٢برلمان الوال    Lمن إجما� 
m
    ٢٤٥عضوا

m
 من قgل الرئÐس). وخالفا

m
عضوا

L الوالQات المتحد
<M ه الحالNاألمر الذي يؤدي إ�  لما هو عل ، L

L المجلس الثا�>
<M ة عدد ممثليهاQل والº حدد عدد س^انQ ة

  
m
تهمÐش كبZ= للوالQات ذات ال�ثافة الس^انNة المنخفض. هكذا تمتلك ع� سNËل المثال أصغر والQة هندQة غوا مقعدا

، ب�نما تحتفظ أbZÅ والQة أتر بردÑش Kـ   L
L المجلس الثا�>

<M فقط 
m
 م  ٣١واحدا

m
 لذلك ال    ٢٤٥ن إجما�L  مقعدا

m
مقعد. ووفقا

L العاصمة دلLÒ من خالل المجلس  
<M ةNاسNة السNع� العمل =Zالتأث  Lدرا�Nنظام الهند الف L

<M ة =Zات الصغQستطيع الوالe
  .

m
L إال Kصورة محدودة جدا

  الثا�>
  

. يتم  L
 لالهتمام لالنتخاب غZ= المgاÈ{ للمجلس الثا�>

m
ا =Zمث 

m
انتخاب األعضاء الخمسة ع~{    تقدم البوسنة والهرسك نمطا

  < وال�رواتي<=  < والß©ي<=  < البوس¹ي<=  < تعي<= تحدQد  تم  ل�ن  اإلقلNمNة،  الوحدات  برلمانات  قgل  من   L
الثا�> الدولة  لمجلس 

> ـ الذين Ñش^لون �سgة   > لÖل منهم. Ñسمح هذا ع� سNËل المثال لل�رواتي<= Kالمئة من العدد اإلجما�L    ١٥لخمسة ممثل<=
L العملNة السNاسNة. للس^ان ـ Kالمشار 

<M كة  
  

L (بوندÈات ª مجلس الوالQات) من قgل حكومات الوالQات. 
> أعضاء المجلس الثا�> Q Lجري تعي<=

L النظام السNا¶L األلما�>
<M

L (المادة  
L  ٥١ينص الدستور األلما�>

wxات الQأن الوال =Zغ ، L البوندÈات ثالثة أصوات كحد أد�>
<M ةQل والÖكون لQ ع� أن (

> �سمة خمسة يjÁد عدد س  L يjÁد عدد س^انها ع� ستة مالي<=
wxال أر©عة أصوات والوالQات  لها  L �سمة 

^انها ع� مليو�>
> �سمة ستة أصوات. يؤدي هذا إ� تمثNل الوالQات ذات ال�ثافة   L يjÁد عدد س^انها ع� سgعة مالي<=

wxات الQأصوات والوال
L الوالQات المتحدة األمjµكNة.  الس^انNة المنخفضة Kصورة أbZÅ من حجمها، ول�ن لÐس ع� ن 

<M ما هو الحالº طاق واسع
 عدم إم^انNة اإلدالء Kاألصوات الممثلة للوالQة إال Kاإلجماع، حNث تقوم ºل والQة بتمثNل مصالح  

m
ومما هو جدير Kالذكر أQضا

 حكومتها ºكتلة سNاسNة واحدة. 
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L يتكون فيها المج
wxة الNكjµات المتحدة األمQدول مثل الوال L

<M  مثل المجلسQ ة }Èاgقة مjµطK < L من نواب منتخب<=
لس الثا�>

ة من قgل   }Èاgم =Zقة غjµطK ة. وعندما يتم االنتخابNمNل وحدة إقلº L
<M ة الشعبNة مصالح أغلبNالحالة المثال L

<M L
الثا�>

لمانات دون الو  bZة للNاسNة السN©Áة الحgكي wZالهند ـ تنعكس ال L
<M ما هو الحالº ات ـQة المجلس  برلمانات الوالgتركي L

<M ةNطن
  < . عندما يتم تعي<= L

L المجلس الثا�>
<M للنواب L

wxj²السلوك التص L
<M 

m
 هاما

m
، و©التا�L تلعب مصالح األحزاب السNاسNة دورا L

الثا�>
  
m
L للنواب موجها

wxj²كون السلوك التصQ ،ةNالحالة األلمان L
<M ماº ةNمNل حكومات الوحدات اإلقلgمن ق L

نواب المجلس الثا�>
e Lستطيع ºكتلة  إ� ال

wxات، الQمصالح حكومات الوال bZÅقدر أK عكسQ ة، فهو }Èاgم =Zصورة غK فقط < > اإلقلNمي<= ناخب<=
L حقوق الوالQات. 

<M ةjÁة واحدة مواجهة تدخل الدولة المركNاسNس  
 

 . صالح.ات وسلطات اتخاذ القرار للمجالس الثان.ة٣
  

  < > متماثل<= jعي<= }~e < >  هناك أنظمة ذات مجلس<= . عندما Qمتلك ºال المجلس<= < > غZ= متماثل<= jعي<= }~e < وأنظمة ذات مجلس<=
L المتماثل أو "القوي".  

Lâj الثنا�¢ }~hث هنا عن النظام الQكون الحدQ ،شابهةhات متماثلة أو مNسلطات اتخاذ قرار أو صالح
 من األنظمة السNاسNة ا

m
 قلãًN �سNËا

m
jعNة ثنائNة  ل�ن ال Qجد المرء ع� أرض الواقع إال عددا }~e ارها أنظمةgمكن اعتQ L

wxل
e Lش^لت وفق النموذج  

wxة ـ الNا الالت�نNكjµة ألمNدرالNا و©عض األنظمة الف~ä²ة وسNكjµات المتحدة األمQمتماثلة. تعد الوال
L الوالQات المتحدة األمjµكNة ـ مثاً¡ ع� ذلك. ع� سNËل المثال Qمتلك مجلس الشي²خ األمLÛjµ حق

<M ارزة  المعتمدK 
m
وقا

  
m
> قرارا كة للمجلس<= wZحالة كهذە لجنة مش L

<M تتخذ . < ورة عرقلة مشارjــــع القوان<= <ßمكنه عند الjصنع القرار و L
<M للمشاركة

  LÛjµأن مجلس الشي²خ األمK ضاف إ� ذلكQ . L
wWورة مفاوضات للوصول إ� حل تواف <ßجري عند ال

ُ
L وت

<xشأن القانون المع`
Kالموافق Kالحق الحßي  الرئÐس. وjجري  يتمتع  > من قgل  المرشح<= > والقضاة والسفراء  المسؤول<= ة ع� أو رفض كgار 

لمان KاألغلبNة.  bZال Låال مجلº لgافة القرارات من قº اعتماد L
<âg¹عندما ي " Lالمثا� L

Lâj الثنا�¢ }~hث عن "النظام الQالحد   
L تطبق هذا الن²ع 

wxة البوسنة والهرسك إحدى الدول القالئل الjتعد جمهور  . L
Lâj الثنا�¢ }~hمن النظام ال  

  
 أهم من المجلس األع�. ع� سNËل المثال ال  

m
jعNة الثنائNة دورا }~hمعظم األنظمة ال L

<M <لعب المجلس األد�Q لذلك 
m
خالفا

L (بوندÈاتª مجلس الوالQات) المشاركة Kالتصj²ت ع� حجب الثقة 
L النظام السNا¶L األلما�>

<M L
Qمكن للمجلس الثا�>

L  إلقالة رئ
<M يتمتع L

Ðس الحكومة (المسhشار). هذا من اختصاص المجلس األول فقط. Qضاف إ� ذلك أن المجلس الثا�>
L المجلس  

<M دةjæة المNمكن تجاوزە عند توفر األغلبQ فقط، األمر الذي L
<WNاض التوق wZحق االعK العامة < حال إصدار القوان<=

> الم بçم^ان البوندÈات إQقاف ºل القوان<= e Lش^ل  األول. ل�ن 
wxة والQات االتحادQات الوالNصالحK المئة من    ٦٠تعلقةK

كة مؤلفة من نواب من   wZل هيئة مش
è
ش^

ُ
e وع قانون ما  L حال قNام البوندÈات Kعرقلة م~{

<M .اNألمان L
<M < إجما�L القوان<=

، والذي Qطµح Kدورە  L
wWيتم من خاللها التوصل إ� حل تواف ، L

> األول والثا�> .   للتصj²ت علNه المجلس<= < º Lال المجلس<=
<M  

  
المتحدة   KالوالQات  مقارنة  األول  المجلس  من  ملحوظة  Kصورة  أضعف  الهند   L

<M  L
الثا�> المجلس  فإن  ذلك  ع� عكس 

L ع� المستوى دون  
wاتخاذ إجراءات ضد تعليق الح^م الذا� L

. ع� سNËل المثال ال Qمكن للمجلس الثا�>
m
األمjµكNة وألمانNا

، الذي قد Qفرضه رئÐس   L
<xستمر لمدة أقصاها  الوطÑ مكن أنjحالة كهذە    ٦٠الدولة و L

<M ةjÁتتو� الحكومة المرك  .
m
يوما

)President’s Rule(    L
<ëمQ جب أنQ .ات وفق الدستورQات الممنوحة للوالNافة الصالحºحق للمجلس    ٦٠Q ل أنgق 

m
يوما

L حال  
<M ديQقف مكتوف األQ L

L الوقت ذاته فإن المجلس الثا�>
<M .اتQشؤون الوال L

<M مراجعة هذا الن²ع من التدخل L
الثا�>

ك  وجود خالف مع المجلس األد�> حول مشارjــــع قرارات معينة، حNث Qمكن ح wZت المشj²ل الخالفات من خالل التص
L الذي Qضم  

. و©ما أن المجلس الثا�> <  Kالمجلس األول    ٢٤٥للمجلس<=
ً
 يتمتع Kعدد أقل KكثZ= من األصوات مقارنة

m
عضوا

L نظام    ٥٤٥الذي Qضم  
<M L

الثا�>  لهذا Qلعب المجلس 
m
L سوف Qخ~ التصj²ت Kاستمرار. ووفقا

الثا�> ، فإن المجلس 
m
نائgا

 فقط فNما Qخص تمثNل مصالح الوحدات دون الوطنNة.  الح^م الفNد
m
 `سNطا

m
  را�L للهند دورا

  
º Lال 

<M طةNة ال«سNمن الدول األغلب =Zكث L
<M L

<Wة. ال تكjالت الدستورQالتعد L
<M 

m
 محورjا

m
 دورا

ً
الثانNة عادة تلعب المجالس 

> إلقرار تعدQالت دستورjة و نما يتطلب األمر أغلبNة مؤهلة (مثال أ ). Qُقدم الجدول  المجلس<= < لمحة عن   ١غلبNة الثلث<=
L مختلف الgلدان. 

<M ةjالت دستورQة عند إجراء تعدNتقوم بها المجالس الثان L
wxاألدوار المختلفة ال  
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 : تعدQالت الدستور والمجالس الثانNة ١الجدول 

  
( المجلس    

7ع.ة 5* العمل.ة ال:89
( عند إجراء تعد;الت  

الثا+*
  دستور7ة. 

( حال  آل.ات 
مراقة إضاف.ة 5*

  إجراء تعد;الت دستور7ة

ال.ا F	مكن    أسQ ة المطلقة، ول�نNاألغلب
لتصj²ت المجلس األول أن  

يتفوق ع� تصj²ت المجلس  
 . L

  الثا�>

تتطلب ºافة التعدQالت  
L استفتاء  

<M دهاNة تأيjالدستور
  عام. 

 

L تأجNل    كندا
بçم^ان المجلس الثا�>

  ٦التعدQالت الدستورjة لمدة  
  شهور فقط. 

تتطلب ºافة التعدQالت  
الدستورjة موافقة برلمانات  

  المقاطعة. 

  ـ  ثلثا األغلبNة  ألمان.ا

L    إسان.ا 
Äxة ثالثة أخماس أو ثلNأغلب

أعضاء المجلس األول واألغلبNة  
 . L

L المجلس الثا�>
<M المطلقة  

Qمكن لُع~{ أعضاء مجلس  
الشي²خ أن يتقدم Kخصوص  

الموافقة ع� التعدQالت  
رjة Kطلب إجراء استفتاء  الدستو 

 عام. 

األغلبNة المطلقة لجميع أعضاء    الهند 
K Lاإلضافة إ�  

المجلس الثا�>
jن.  L األعضاء الحا¤>

Äxة ثلNأغلب  

تحتاج سلسلة من المواد  
الدستورjة (خاصة فNما يتعلق  

KصالحNات الوالQات وتركيgة  
( L

  المجلس الثا�>

Kالمئة من    ٥٠إ� موافقة  
Qات أQبرلمانات الوال .

m
  ضا

Qمكن الدعوة لعقد "مؤتمر    ثلثا األغلبNة  الوال;ات المتحدة األم7Jك.ة 
 Constitutional دستوري"

Convention   L
Äxمؤلف من ثل

أعضاء برلمانات جميع الوالQات 
  كخNار KدQل. 

  
  

 . المجالس الثان.ة وحما;ة األقل.ات ٤
  

 ÄZÅة ما هو أNمقراطQأن تمثل الدK L
L  قد Ñساهم المجلس الثا�>

من السNادة الخالصة لألغلبNة. Qمكن أن Qقوم المجلس الثا�>
L المجلس األول بناء ع� �سب األغلبNة. هذا  

<M ة للجدل تم إقرارها =Zمث < Kمراجعة وتحدQد أوجه القصور لمشارjــــع قوان<=
Nات إقلNصورة خاصة ع� أقلK الفائدةK عودQ ن" الذي قدjط والموازKلنظام " الضوا L

<Mيوفر مستوى إضا  =Zة معينة. غNم
L هذا الصدد. 

<M < > عامت<=   أن األمر يتطلب مراعاة نقطت<=
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كيËته وصالحNاته. حNث أن المجلس الهندي راجNا سابها أقل   wZب L¶قدر أساK L
ºما ُعرض أعالە تتعلق فعالNة المجلس الثا�>

ە األمLÛjµ ـ مجلس الشي²خ ـ وذ =Zة من نظNاسNة السNع� العمل =Zع� التأث =ZكثK الذي  قدرة L
wلك `س«ب الواقع المؤسسا�

  تم وصفه أعالە. 
  

. يتم تمثNل  L
L المجلس الثا�>

<M لهاNيتم تمث L
wxال L

<xمصالح المستوى دون الوط Lما� :
m
 هناك سؤال Qُطµح نفسه حتما

m
ثانNا

الف النظام  تعتمد   L
wxال الدول  معظم   L

<M والÖانتونات  والمقاطعات  االتحادQة  الوالQات  مثل  اإلقلNمNة  L  الوحدات 
<M  Lدرا�N

L يتم تمثNلها  
wxات الNفقط األقل L� ة معينةNمNوحدات إقل L

<M ةNش^ل األغلبe L
wxات الNهذا يؤدي إ� أن األقل . L

المجلس الثا�>
L أQة وحدة إقلNمNة أو عندما تكون موزعة ع� جميع أنحاء الgالد  

<M ةNات معينة األغلبNش^ل أقلe ش^ل مالئم. فعندما ال`
 =Zصورة غK لهاNة  يتم تمثNكjµات المتحدة األمQالوال L

<M ةNقjµة المنحدرة من أصول إفNكjµة األمNاألقل bZة فقط. تعتNافº 
ب�نما Qمثل األمjµكيون من أصول إفjµقNة أقلNة ال Ñستهان بها ع� مستوى الدولة º^ل فإنهم ال   أشهر مثال ع� ذلك. 

L أQة والQة اتحادQة. و©التا�L يتعلق مدى مس 
<M ةNش^لون أغلبÑ  صورةK اتNة مصالح األقلQحما L

<M ةNاهمة المجالس الثان
K Lلد ما تgدو اآللNات اإلضافNة لحماQة  

<M صورة متناثرةK شÐات تعNكون هناك أقلQ عندما . L
<Mات الجغراNة بتمركز األقلNأساس

 
m
L والمحاصصة وªأو حجز مقاعد لفئات س^انNة معينة، أمرا bxل ال¹سNات ـ مثل تطبيق نظام التمثNومن الممكن    األقل .

m
مجدQا

L جمهورjة البوسنة والهرسك Kأعضائه الخمسة 
<M L

 يتكون المجلس الثا�>
m
Åر ساKقا

ُ
، ف^ما ذ

m
كذلك دمج هذە اآللNات معا

> وخمسة كروات.  > وخمسة ¤©ي<=   ع~{ من خمسة بوسن<=
  

L وªأو تحد
L المجلس الثا�>

<M ات من خالل حقوق النقض الواسعةNة الفعالة لألقلQأن الحما =Zة غNد الحصص لفئات مجتمعQ
الhسj²ات  لتحقيق  إرادة  . Kدون وجود  L¶اNالقرار و � حالة ركود س اتخاذ  القدرة ع�  L إ� عدم 

<ëمكن أن تفQ معينة 
 .
m
L المجلس المتوازن مؤسساتNا

  وثقافة سNاسة مبN¹ة ع� األخذ والعطاء، لن ينجح حwx النظام السNا¶L ثنا�¢
 
 
 
 
 
 

  -النهاQة  -
 

 

 



 

 

 

 
 
 


