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جلنة البندقية

التابعة ملجل�س اأوروبا



         اإن دور جلنة فيني�شيا -وا�شمها الكامل هو: اللجنة االأوروبّية 

من اأجل الدميقراطية من خالل القانون- هو توفري اال�شت�شارات 

القانونية للدول االأع�شاء فيها وباخل�شو�س م�شاعدة الدول الراغبة 

يف جعل هياكلها وموؤ�ش�شاتها القانونّية يف اّت�شاق مع املقايي�س 

االأوروبية واخلربة الدولية يف جماالت الدميقراطية وحقوق االإن�شان 

و�شيادة القانون.

         كما اأنها ت�شاعد يف تاأمني ن�شر وتعزيز تراث د�شتوري م�شرتك، 

العبًة يف ذلك دورا فريدا يف اإدارة النزاعات كما توفر »م�شاعدات  

د�شتورّية طارئة« للدول التي متر مبرحلة انتقالية.

         ت�شم اللجنة 61 دولة ع�شوا: الدّول الـ 47 االأع�شاء مبجل�س 

اأوروبا، اإ�شافة اإىل كو�شوفو و13 بلدا غري اأوروبي )اجلزائر، الربازيل، 

الت�شيلي، اإ�شرائيل، كو�شتاريكا، كو�شتاريكا، جمهورية كوريا، 

قريغيز�شتان، املغرب، املك�شيك، بريو، تون�س والواليات املتحدة(.

،)2000( اأندورا  اإمارة   ،)2007( اجلزائر   ،)1996( األبانيا      

بلجيكا   ،)2001( اآذربيجان   ،)1990( النم�شا   ،)2001( اأرمينيا 

)1990(، البو�شنة والهر�شك )2002(، الربازيل )2009(، بلغاريا 

الت�شيلي )2005(،  كرواتيا  )1997(، قرب�س )1990(،    ،)1992(

الدانرك )1990(، اإ�شتونيا  اجلمهورية الت�شيكّية )1994(، 

)1999(،اأملانيا  )1990(، جورجيا  فرن�شا   ،)1990( فنلندة   ،)1995(

 ،)1993( اي�شلندا   ،)1990( هنغاريا   ،)1990( اليونان   ،)1990(

كزاخ�شتان   ،)1990( اإيطاليا    ،)2008( اإ�شرائيل   ،)1990( ايرلندا 

كو�شتاريكا   ،)2016( كو�شتاريكا   ،)2019( كندا   ،)2011(

)2016(، كو�شوفو )2014(، قريغيز�شتان )2004(، التفيا )1995(، 

لي�شتن�شتاين )1991(، ليتوانيا )1994(، لوك�شمبورغ )1990(، مالطا 

اإمارة   ،)1996( مولدافيا  جمهورّية   ،)2010( املك�شيك   ،)1990(

 ،)2007( املغرب   ،)2006( االأ�شود  اجلبل   ،)2004( موناكو  

هولندا )1992(، الربتغال )1990(، االحتاد الرو�شي )2002(، �شربيا 

اإ�شبانيا )1990(، �شلوفاكيا )1993(، �شلوفينيا )1994(،    ،)2003(

�شان مورينو )1990(، ال�شويد )1990(، �شوي�شرا )1990(،  جمهورّية 

اأوكرانيا   ،)1990( تركيا   ،)2010( تون�س   ،)1996( مقدونيا  �شمال 

.)2013( املّتحدة  الواليات   ،)1990( املّتحدة  اململكة   ،)1997(

         رو�شيا البي�شاء )1994(

        االأرجنتني )1995(، مت حذف كندا من قائمة الدول املراقبة 

باإعتبارها اأ�شبحت ع�شو جلنة البندقية �شنة 2019، اليابان )1993(، 

 الر�شويّل )1992(، االأوروغواي
ّ

الكر�شي

، منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/ مكتب 
ّ

         االحتاد االأوروبي

املوؤ�ش�شات الدميقراطّية وحقوق االإن�شان

         جنوب اإفريقيا، ال�شلطة الوطنّية الفل�شطينّية

         ت�شم اللجنة بني اأع�شائها اأ�شاتذة جامعيون للقانون العاّم والدويّل، 

ق�شاة باملحاكم العليا واملحاكم الد�شتورّية واأع�شاء الربملانات الوطنية.  

وهم معّينون ملدة اأربع �شنوات من قبل الدول االأع�شاء، ولكنهم 

ميار�شون وظيفتهم ال�شخ�شية. وال�شيد جياين بوكيت�شيو هو رئي�س 

اللجنة منذ دي�شمرب / كانون اأّول 2009.

وتعمل اللجنة يف ثالثة جماالت :

املوؤ�ش�شات الدميقراطية واحلقوق االأ�شا�شية  

العدالة الد�شتورّية والعدالة االعتيادية  

االنتخابات، اال�شتفتاءات واالأحزاب ال�شيا�شّية  

 جمل�س 
ّ
توجد اأمانتها الدائمة مبدينة �شرتا�شبورغ، يف فرن�شا، مبقر

اأوروبا. وتعقد جل�شاتها العاّمة مبدينة فيني�شيا، يف اإيطاليا بـ�شكووال 

غراندي دي �شان جيوفاين اإفاجنلي�شتا اأربع مرات �شنوّيا )مار�س/اآذار، 

يونيو/حزيران، اأكتوبر/ت�شرين اأّول ودي�شمرب/كانون اأّول(.

تعزيز الدميقراطية من خلل القانون

اأع�ســــاء اللجـــنة

اأع�ساء �سركــاءاأع�ســــاء

دول مراقبة

دول مراقبة

دول ذات �سفة تعاون خا�س
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اأن�ســـطة اللجنة

جماالت العمل

االآراء والدرا�سات

املوؤ�س�سات الدميقراطية 

ة
ّ

واحلقوق االأ�سا�سي

حما�سرات وندوات

ة عابرة 
ّ

درا�سات ودورات تدريبي

ة
ّ

للحدود الوطني

طريقة عمل قائمة على احلوار

�سيا�سة اجلوار / التعاون مع البلدان 

املجاورة

اال�شت�شارات  توفري  هي  االأوىل  فيني�شيا  جلنة  مهّمة 

حول  قانونّية«  »اآراء  �شكل  على  االأع�شاء  للدول  القانونية 

للنظر  عليها  تعر�س  نافذة  ت�شريعات  اأو  ت�شريعات  م�شوّدات 

باإعداد  االأمانة،  مب�شاعدة  االأع�شاء،  من  جمموعات  تقوم  فيها. 

والدرا�شات  االآراء  م�شودات  االأمانة،  مب�شاعدة  االأع�شاء،  من 

لّلجنة. العاّمة  اجلل�شات  يف  الحقا  واعتمادها  مناق�شتها  تتّم  التي 

اإّن اإحدى مهاّم جلنة فيني�شيا االأ�شا�شّية هي م�شاعدة 

 والد�شتورّي وذلك ل�شمان �شري 
ّ

الدول يف املجالني الت�شريعي

موؤ�ش�شاتها ب�شكل دميقراطي واحرتام احلقوق االأ�شا�شّية. اإن 

اآراءها وحما�شراتها ودرا�شاتها بني ال�شلطات يف هذا املجال ُتعنى 

باالإ�شالحات الد�شتورّية، بالتوازن والعالقات ما بني خمتلف 

فروع ال�شلطة، ب�شلطات الطوارئ، باحل�شانة الربملانّية، بالفيدرالّية 

االإقليمّية ومب�شائل القانون الدويّل. عالوة على ذلك، تعالج 

اللجنة م�شائل متعلقة باحلقوق االأ�شا�شّية من قبيل حرّيات الراأي 

واالعتقاد والتجّمع والتعبري وتكوين اجلمعّيات، اإ�شافة اإىل حماية 

االأقّلّيات وحترمي التمييز.    

مبا اأّن الدميقراطية لي�شت م�شروطة بجودة بالتعاون مع فقط واإّنا 

اأي�شا بتنفيذها، فاإّن اللجنة تقيم ندوات وحما�شرات يف �شراكة مع 

وجامعات. لالنتخابات  مركزّية  وجلان  وبرملانات  د�شتورّية  حماكم 

اإّن البحث والتفكري حول مو�شوعات حالية عابرة للحدود 

الوطنية ي�شكل اأ�شا�س درا�شات وحما�شرات جامعات من اأجل 

الدميقراطّية )UniDem( التي ُتن�َشر نتائجها ووقائعها يف �شل�شلة 

»علوم وتقنيات الدميقراطّية«.

اآرائها.  يف  املقرتحة  احللول  فر�س  اإىل  اللجنة  ت�شعى   ال 

وت�شارك  احلوار  اأ�شا�شها  اإلزامياً،  غري  منهجاً  تتبّنى  اإنها  بل 

لهذا  وممار�شاتها.  االأع�شاء  الدول  مع  واملمار�شات  اخلربات 

ال�شبب، فاإّن جمموعة عمل تزور الدولة املعنية لاللتقاء مبختلف 

اجلهات املعنّية ولتقييم الو�شع باأكرب قدر ممكن من املو�شوعية. 

املعنية هي اأي�شا ت�شتطيع اأن تعر�س على اللجنة تعليقات حول 

املبلورة.  باالآراء  املعنية  البلدان  ما تعمل  االآراء. وغالبا  م�شودة 

بانتظام  واالإعالم  املدين  واملجتمع  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقوم 

باال�شرت�شاد باآراء اللجنة.  

مدعوة  اللجنة  فاإن  اأوروبا،  يف  غايتها  عن  ب�شرها  يحيد  اأن  دون 

باّطراد للعمل خارج القارة االأوروبية. فلجنة فيني�شيا، من خالل 

اأن�شطة يف جميع جماالت م�شوؤولّياتها يف بلدان املغرب العربي 

�شمعتها ك�شريك  اأّكدت  قد  الالتينية،  واأمريكا  الو�شطى  واآ�شيا 

م�شتقّل، من�شف، كفوؤ ويعول عليه بالن�شبة لل�شلطات يف البلدان 

املناطق. تلك  يف  العاملة  الدولية  املنظمات  وخمتلف  املعنّية 
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ة
ّ
ة والعدالة العادي

ّ
االنتخابات، اال�ستفتاءاتالعدالة الد�ستوري

ة 
ّ

واالأحزاب ال�سيا�سي
اأوجه  من   

ّ
اأ�شا�شي وجه  الد�شتورّية  العدالة  باأّن  منها       اإميانا 

جلنة  فاإّن  القانون،  و�شيادة  االأ�شا�شّية  احلقوق  وحماية  الدميقراطّية 

خالل  من  املعادلة  والهيئات  الد�شتورّية  املحاكم  تدعم  البندقّية 

رعاية احلوار بني الق�شاة. ورغم اأن الد�شاتري تختلف من بلد اإىل بلد 

اال�شتدالالت  من  ت�شتلهم  اأن  ميكنها  الد�شتورّية  املحاكم  اآخر  فاإن 

)»التالقح«(. م�شرتكة  د�شتورية  مبادئ  بخ�شو�س  تبلورها  التي 

الد�شتوري  القانون  من  ق�شايا  اللجنة  جتمع  الغاية،  لهذه 

وقاعدة  الد�شتورّي  القانون  من  ق�شايا  حول  »ن�شرة  يف  وتن�شرها 

القرارات   / االأحكام  اأبرز  وتعر�س   .CODICES البيانات 

ال�شادرة عن اأزيد من 100 حمكمة م�شاركة باالإ�شافة اإىل الد�شاتري 

والقوانني وو�شف لطرق عمل املحاكم الد�شتورية املختلفة. كما اأّن 

.
ّ

البندقية ال�شبكي التبادل بني املحاكم عرب منتدى  اللجنة ت�شّهل 

ميكن  الد�شتورّية،  املحاكم  اإحدى  من  طلب  على  بناء 

جوانب  بخ�شو�س  القانونّية  الو�شاطة  من  اآراء  اللجنة  تقّدم  اأن 

جارية. التزال  ق�شايا  اإىل  بالنظر  املقارن  الدويّل  القانون  من 

رّدا على طلبات للتعاون من طرف حماكم غري اأوروبّية، اأن�شاأت 

اللجنة املوؤمتر الدويّل حول العدالة الد�شتورّية الذي ت�شطلع باأمانته.

للمعايري  ت�شتتجيب  التي  واال�شتفتاءات  االنتخابات  اإّن 

لذلك   .
ّ

دميقراطي جممتمع  كل  يف  االأهمية  يف  غاية  الدولية 

وُيعالج  اللجنة.  لن�شاط  االأ�شا�شي  الثالث  املجال  هو  فهذا 

 )CDE( دميقراطية«  انتخابات  الأجل  »جمل�س  امل�شائل  هذه 

الربملانّية  واجلمعّية  فيني�شيا  جلنة  عن  ممثلني  ت�شّم  هيئة 

اأوروبا. ملجل�س  التابعني  واالإقليمية  املحلّية  ال�شلطات  وموؤمتر 

دميقراطّية«  انتخابات  اأجل  من  و»جمل�س  فيني�شيا  جلنة  اإّن 

يف  تطبيقها  يجب  التي  الدولّية  املعايري  �شاغا  قد   )CDE(

م�شائل  يف  املثلى  املمار�شة  »قانون  �شمن  االنتخابات  تنظيم 

التوجيهية  املبادئ  م�شودات  يف  ي�شرتكان  وهما  االنتخابات«. 

بتنظيم  يتعلق  فيما  اجلوهرية  امل�شائل  من  عدد  بتنظيم  يتعلق  فيما 

اأنهما  كما  ال�شيا�شية.  االأحزاب  وعمل  االنتخابات  لتنظيم 

بالدول  االنتخابية  الت�شريعات  حول  وتو�شيات  اآراء   ي�شوغان 

مكتب  اأوروبا/  يف  والتعاون  االأمن  منظمة  مع  وذلك  االأع�شاء 

.)OSCE/ODIHR( االإن�شان  وحقوق  الدميقراطّية  املوؤ�ش�شات 

مرغوب  التح�شينات  اأن  رغم  بالت�شريعات-  يتعّلق  ما  يف 

الواجب  امل�شاكل  فاإّن  الدول-  من  بارز  عدد  يف  �شرورية  بل  فيها 

حلها تخ�ّس باالأ�شا�س عملّية  تنفيذها. ولهذا، فاللجنة منخرطة يف 

االنتخابات  حول  الدولّية  املعايري  بتطبيق  تتعّلق  م�شاعدة،  اأن�شطة 

العاملة  االأخرى  الدولية  الهيئات  مع  التعاون  اإطار  يف  وذلك 

 VOTA البيانات  قاعدة  فاإن  ذلك  عن  ف�شاًل  املجال.  هذا  يف 

االأع�شاء.  للدول  االنتخابية  القوانني  من  جمموعة  على  حتتوي 

يجب اأن ُيبنى ف�ّس نزاع من النزاعات على ن�س قانويّن قابل 

. ولهذا ال�شبب 
ّ

للحياة من �شاأنه امل�شاعدة على بلورة حّل �شيا�شي

فاإّن جلنة فيني�شيا تويل اهتماما خا�شا لدول توجد بها -اأو ُوِجدت 

بها- �شراعات عرقّية و�شيا�شّية. على �شبيل املثال، فقد لعبت دورا 

بارزا يف تدعيم وتف�شري القانون الد�شتورّي بالبو�شنة والهر�شك 

، �شاعدت على اإيجاد حّل 
ّ

كما اأنها، بطلب من االحتاد االأوروبي

قانويّن لل�شراعات بعدة دول يف ما كان يعرف بيوغو�شالفيا �شابقا.

مقاربة قانونية لف�س النزاعات



من ميكنه عر�س م�ساألة 

على اللجنة؟ 

الدول االأع�ســــــاء

اإعداد راأي اللجنة

جمل�س اأوروبــــــــا

منظمـات دولـــية

الربملانات 

احلكومات 

املحاكم 

اأمناء املظامل

االمني العام

جلنة الوزراء

الربملان

موؤمتر ال�شلطات املحلّية واالإقليمّية

ّ
االحتاد االأوروبي

منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/ مكتب املوؤ�ش�شات 

الدميقراطّية  وحقوق االإن�شان  

منظمات دولّية اأخرى منخرطة يف عمل اللجنة

     بناء على طلب من حمكمة د�شتورية اأو من املحكمة االأوروبية 

حلقوق االإن�شان، ميكن للجنة تقدمي اآراء من منطلق ال�شداقة 

، بل حول م�شائل 
ّ

للمحكمة، ال بخ�شو�س د�شتورّية القانون املعني

من القانون من القانونني الد�شتوري والدويل املقارنني. وتتعاون 

اللجنة كذلك  مع اأمناء املظامل عرب اآراء اأمناء املظامل )االأومبود( 

اأ�شا�شا ب�شاأن الت�شريعات التي حتكم عملهم.

 على اللجنة 
ّ

لعر�س ن�ّس )م�شودة( د�شتورّي اأو ت�شريعي

من طرف هيئة وطنية اأو دولّية اأو جمل�س اأوروبا

ت�شكيل جمموعة عمل من اأع�شاء مقررين وخرباء 

مب�شاعدة االأمانة

درا�شة مدى مطابقة الن�س للمعايري الدولية واإمكانية 

اقرتاح �شيغ اأف�شل

زيارة الدولة املعنية الإجراء حمادثاث مع املخت�شة 

واملجتمع املديّن واجلهات املعنية االأخرى ذات االهتمام 

عر�س م�شودة الراأي على جميع اأع�شاء اللجنة انعقاد 

اجلل�شة للجنة  

مناق�شة م�شودة الراأي �شمن جلنة فرعّية مع ال�شلطات 

الوطنّية اإذا لزم االأمر

مناق�شة الراأي وتبنيه يف اجلل�شة العامة للجنة

عر�س الراأي على الهيئة التي طلبت راأي اللجنة

 للراأي على موقع اللجنة 
ّ

و�شع الن�ّس النهائي

www.venice.coe.int :االإلكرتوين

اآراء من منطلق ال�سداقة للمحكمة 



The Council of Europe is the continent’s

leading human rights organisation.

It comprises 47 member states,

including all members of the European Union.

All Council of Europe member states have signed up to

the European Convention on Human Rights, a treaty designed 

to protect human rights, democracy and the rule of law.

The European Court of Human Rights oversees

the implementation of the Convention in the member states.
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للمزيد من املعلومات:

جلنة فيني�سيا

للإت�ساالت ال�سحفية

جمل�س اأوروبا، الدائرة العاّمة

تاتيانا مي�شيلوفا

 3DG-I, Conseil de l’Europe 
67075 Strasbourg Cedex France 
Tél. : +33 3 88 41 20 67 
Fax : +33 3 88 41 37 38 
E-mail : venice@coe.int

 3 Tatiana MYCHELOVA 
Tél. : +33 3 88 41 38 68 
E-mail : tatiana.mychelova@coe.int 




