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متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة 
وأثرها على اإلصالح القانوني

المحامي د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون العام المشارك – كلية الحقوق 
الجامعة األردنية 

الملخص: 
تتناول هذه الدراس���ة موضوع المتطلبات الرئيس���ية لعملية الصياغة التشريعية 
وأثرها على عملية االصالح القانوني، ذلك أن العالقة بين الصياغة الجيدة واإلصالح 
التش���ريعي عالقة جلية تتمثل في أن صياغة القوانين تش���كل المكنة األساسية التي 
يمك���ن م���ن خاللها تحويل السياس���ات واألهداف العامة للدولة إل���ى قواعد قانونية 
متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض يسهل تطبيقها، ويمكن األفراد من االحتجاج 
بها في مواجهة الس���لطات العامة في الدولة من جهة وفي مواجهة بعضهم البعض 

من جهة أخرى. 

وال تكتس���ب القواعد القانونية هذه الصفة إال إذا جاءت نتاجا لمنهج واضح في 
التعبير عنها وصياغتها بأس���لوب يجعل أمر تحقيق الهدف من تش���ريعها مستساغا 

وسهل التحقيق ويقع في إطار المصلحة العام. 

ل���ذا، فقد تناولت هذه الدراس���ة ابتداء ماهي���ة الصياغة التش���ريعية باعتبارها 
األداة التي يستطيع من خاللها الصائغ إيصال الغرض المقصود من التشريع المقترح 
والغاية من���ه وذلك من خالل فهم إرادة المشرع وتجس���يدها بعب���ارات وجمل قانونية، 

باإلضافة إلى صور وعناصر الصياغة التشريعية. 

كما تناولت هذه الدراسة متطلبات الصياغة التشريعية الجدية المتمثلة بخطوات 
مس���بقة عل���ى إصدار التش���ريع ومذكرات مرفقة بالتش���ريع وانته���اء بأثر الصياغة 
التش���ريعية الجيدة على إصالح القوانين، حيث خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها 
أن االهتمام بعملية الصياغة التش���ريعية واتباع األس���س والمبادئ العامة التي تقوم 
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عليه���ا عملي���ة إخراج القاع���دة القانونية إلى حيز الوجود من ش���أنه أن يؤثر إيجابا 
على إصالح التش���ريعات وجعلها أكثر مالئمة لالحتياجات المجتمعية وأكثر قابلية 

للتطبيق على المراكز القانونية لألفراد التي تصدر من أجل تنظيمها.

الكلم��ات الدال��ة: الصياغة التش���ريعية، المذكرات المرفقة بالتش���ريع، معايير 
سالمة التشريع، المسؤولية األخالقية للمشرع.
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المقدمة: 
يعد البناء المؤسس���اتي للدولة من أهم عناصر تقدم األمم والمجتمعات الحديثة 
ورقيها، إذ يقاس مدى تمدن الدولة من ناحية قانونية بمدى وضوح األسس التشريعية 

فيه���ا وتوافقه���ا مع أحكام الدستور. وهذا األمر ال يمك���ن تحقيقه إال من خالل خلق 
منظومة تشريعية متكاملة المالمح واألطر تقوم على أساس ضبط إيقاع سن وإنشاء 
القواعد القانونية، وتنظيم مسارها دون عوائق أو عقبات تعطل مسيرتها، أو تُنقص 
م���ن كفاءته���ا وذلك ضمن سياس���ة عامة تش���ريعية تراعي تحقي���ق المصلحة العليا 

للدولة.

كما يعد التش���ريع الجيد أداة لدعم اإلدارة الرش���يدة وتعزيزها وذلك من خالل 
ترس���يخ القواعد القانونية كأداة للوصول إلى التنمية المس���تدامة والمحافظة على 
مبدأ المش���روعية ومبدأ س���يادة القانون، فتكون اإلدارة مس���تندة في القرارات التي 
تص���در عنه���ا إلى قواع���د قانونية محددة وواضح���ة المعالم. وال تكتس���ب القواعد 
القانونية هذه الصفات إال إذا صدرت بشكل منهجي واضح يفي بالغرض الذي من 

أجله تم إصدارها والمتمثل في المحافظة على المصلحة العامة  للدولة.

في المقابل، فإن الصياغة التش���ريعية المعيبة تسهم في عرقلة الجهود الوطنية 
نح���و تطبيق اإلدارة الرش���يدة والتنمية، فالعالقة بي���ن القانون والتنمية - والتي هي 
عالقة تفاعل وتناغم - تنعدم بسبب ضعف القواعد القانونية في صياغتها والتعبير 
عنه���ا إل���ى درجة تنتف���ي معها صف���ة أن القانون هو عب���ارة عن مجموع���ة القواعد 
القانونية التي تنظم س���لوك األفراد والمؤسس���ات في المجتمع، وتوجهه بما يخدم 

المصلحة العليا للدولة.

إن أهمية الصياغة التش���ريعية تنبع من اعتبارها األداة الرئيس���ة التي تسهم في 
الوصول إلى الغرض من التشريع والغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من خالل 
إصداره للقواعد القانونية. وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون صیاغة التشريعات في 
منتهى الوضوح والدقة ومنسجمة مع الدستور، وأن تكون غير متعارضة مع القوانين 
األخ���رى، باإلضاف���ة إلى ضرورة أن تكون مفهومة لدى المخاطب بالقانون، وس���هلة 
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التفس���ير والتطبيق. فاالهتمام بمس���ألة الصياغة التشريعية ليس مجرد إعتناء بكل 
م���ن الجانب الش���كلي واإلجرائي منه���ا، وإنما يمتد األمر إلى الس���عي نحو الوصول 
إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد، وذلك من خالل سن تشريع جيد ومتطور 
وقابل للتطبيق على الجميع على قدم المس���اواة، فنوعية الصياغة التش���ريعية تعد 
مكونا هاما من مكونات اإلدارة الرش���يدة لما لها من أثر على المس���توى االجتماعي 
واالقتصادي والسياس���ي للدول���ة، ناهيك عما للصياغة التش���ريعية الجيدة من دور 

جوهري في عملية اإلصالح القانوني.

ولهذه الغاية، وإللقاء المزيد من الضوء على متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة 
وأثره���ا على اإلصالح القانوني فس���يتم تقس���يم هذه الدراس���ة إل���ى ثالثة مباحث، 
يتناول المبحث األول تعريف الصياغة التش���ريعية في ثالثة مطالب، المطلب األول 
بعن���وان فن الصياغة التش���ريعية وأهميتها، والمطلب الثان���ي بعنوان أنواع الصياغة 
التش���ريعية، والمطل���ب الثال���ث عناصر الصياغة التش���ريعية. أم���ا المبحث الثاني، 
فيتن���اول متطلب���ات الصياغة التش���ريعية الجيدة في ثالثة مطال���ب، المطلب األول 
بعنوان المتطلبات اإلجرائية للصياغة التشريعية، والمطلب الثاني بعنوان المذكرات 
المرفقة بالتش���ريع، والمطلب الثالث بعنوان خطوات بناء التش���ريع السليم وعوامل 
ج���ودة الصياغة التش���ريعية. أما المبحث الثالث، فيتناول أثر الصياغة التش���ريعية 
الجي���دة على إص���الح القوانين وذل���ك في مطلبي���ن، المطلب األول بعن���وان معايير 
الصياغة التش���ريعية الجيدة وسالمة التش���ريع، والمطلب الثاني بعنوان المسؤولية 

األخالقية في الصياغة التشريعية.
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المبحث األول
تعريف الصياغة التشريعية

تعَرّف الصياغة لغة بأنها تهيئة الشيء وبنائه، فكلمة الصياغة في اللغة مصدرها 
»صاغ«، وصاغ الش���يء بمعنى هيأه على مثال مس���تقيم ورتبه، وصاغ الكلمة بمعنى 
»بناه���ا من كلم���ة أخرى على هيئة مخصوصة«.))) »والصيغ���ة« هي النوع أو األصل، 
ويقال »صيغة األمر« أي هيأته التي بُني عليها، ويقال »كالم حسن الصياغة« بمعنى 
»جي���د ومحكم«، ويقال »ِصيَغ الكالم« بمعنى »تراكيبه وعباراته«.))) وفي اإلنجليزية، 
���أ«، ويقص���د بكلمة  ل وهيَّ يعب���ر ع���ن كلم���ة »ص���اغ« ب���� »Draft«، ويقصد بها »ش���َكّ
“Draftman” مح���رر أو صائ���غ الوثائق، أي الش���خص الذي يصوغ الوثائ���ق القانونية 

وغيرها من المحررات الرسمية.)))
وتع���َرّف الصياغة اصطالح���ا بأنها آداة لتحويل المادة األولي���ة التي تتكون منها 
القاعدة القانونية إلى قواعد منضبط���ة مح���ددة وعملية صالحة للتطبيق الفعلي على 
نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها.))) ويتم هذا التحويل باستخدام الوس�ائل 
واألدوات الكفيل���ة بالترجمة الصادقة لمضمون هذه المادة األولية، وإعطائها الش���كل 

العملي الذي تصلح به للتطبيق كقاعدة قانونية عامة ومجردة سهلة الفهم تطبق على 
الجميع على قدم المس���اواة، وتراعي معايير وأس���س الصياغة الس���ليمة. فللتشريع 
جوه���ر ومظهر، يتمثل الجوه���ر في المادة األولية التي يمليه���ا المثل األعلى للعدل 
في شأن من شؤون المجتمع، في حين ينصرف المظهر إلى الشكل الذي يظهر فيه 

الجوهر بحيث يكون قاعدة قانونية صالحة للتطبيق في الحياة.)))

الثانية، الهيئة العامة لشؤون  اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء األول، الطبعة  )))  معجم 
المطابع األميرية، القاهرة، )97)، ص 8)).

)))  جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 998)، ص ))0).

)))  محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلنجليزية، الطبعة الثانية، 
الجيزة، مصر، 007)، ص )).

)))  الدكتور توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية – القسم األول، النظرية العامة للقانون، 
الدار الجامعية، بيروت، )99)، ص )6).

)))  الدكتور أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 
)00)،  ص 67.
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كما تعَرّف الصياغة التش���ريعية بأنها تهيئة القواعد القانونية وبناؤها على هيئة 
مخصوصة وفقا لقواعد مضبوطة وذلك تلبية لحاجة تس���تدعي التنظيم في سلوك 
األف���راد والجماعات والهيئات عل���ى نحو ملزم.)6) وهي أيض���ا مجموعة اإلجراءات 
والوس���ائل التي تتخذ إلعداد مش���روعات القوانين على أس���اس المبادئ المقترحة 
من الجهة طالبة التش���ريع انسجاما مع مبادئ الدستور وتنسيقا مع أحكام القوانين 

النافذة وذلك تمهيدا لتقديمها إلى السلطة التشريعية لدراستها وإقرارها.)7)

وم���ن التعريفات األخرى للصياغة التش���ريعية أنها مجموعة الوس���ائل والقواعد 
المس���تخدمة لصياغة األفكار القانونية والنصوص التش���ريعية بطريقة تس���هم في 
تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب تشريعية 
لتحقيق الغرض الذي تنش���ده السياس���ة القانونية.)8) وهي أيضا عملية تحويل القيم 
الت���ي تكوِّن م���ادة القانون إلى قواعد قانونية صالح���ة للتطبيق في العمل من خالل 
اإلجراء الدس���توري أو الرسمي الذي يهدف إلى سن القوانين حسب قواعد محددة 
ومعروف���ة تطبق داخل الس���لطة المختصة.)9) وقد عرفها الفقية »ديكرس���ون« بأنها 
القانون الوقائي »Preventive Law« على اعتبار أن مهمة الصائغ القانوني صياغة 
الوثائ���ق الت���ي تحول دون التقاضي وتمنع حدوث المش���كالت عن طري���ق التنبؤ بها 

ووضع الحلول الالزمة لها.)0))

وتسمى الصياغة التش���ريعية بالتشريع الوس�يط، وتنب���ع أهميتها من أنها ال تعنى 
بالجانب الش���كلي أو اإلجرائي فقط من الصياغة التشريعية، وإنما تهدف بالدرجة 

)6)  الدكتور عبد الحافظ عبد العزيز، الصياغة التشريعية، دار الجيل، بيروت، )99)، ص )).
)7)  الدكتور عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة األولى، دار الكتب القانونية، 

القاهرة، )99)، ص )6).
)8)  الدكتور ثروت األسيوطي، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، )97)، ص 66). 

)9)  أنظر الدكتور مصطفى محمد جمال وعبد الحميد محمد الجمال، النظرية العامة للقانون، 
الدار الجامعية، بيروت، 987)، ص )6، والدكتور عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، 

الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، لبنان،))0)، ص 6)). 
(10)  Barbara Child, Drafting Legal Documents: Principles & Practices, 6th ed., St. Paul 

Minn: West Publishing Co., 1992, p 1.
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األساسية إلى الوصول إلى إصدار تشريع متطور يمتاز بالوضوح في نصوصه والدقة 
في أحكامه، وأن يكون منسجماً وغير متعارض مع التشريعات القانوني األخرى،)))) 

سواء الوطنية منها أو الدولية، وأن يكون التشريع قاباًل للفهم والتطبيق. 

وبش���كل عام، فإن القاع���دة القانونية تتكون من عنصرين رئيس���يين هما عنصر 
العل���م وعنصر الصياغة، حيث يتعلق عنص���ر العلم بجوهر القانون وموضوعه، وهو 
م���ا يمكن التعبي���ر عنه بالمادة األولية التي تتكون منها القاعدة القانونية، وبالعوامل 
الت���ي تدخل في مضمونها ويس���تخلصها القانونيون من حقائ���ق الحياة االجتماعية 

بالتجربة والعقل.))))

أم���ا عنصر الصياغة، فيتمث���ل في إخراج مضمون المادة األولية إلى حيز العمل 
وذلك من خالل الوس���ائل الفنية الالزمة إلنش���اء القاع���دة القانونية والتعبير عنها، 
وتس���مى بأساليب صناعة أو صياغة التش���ريع.)))) وعلى هذا، فإن جوهر الصياغة 
التش���ريعية هو تحويل الم���ادة األولية التي يتكون منها التش���ريع إلى قواعد قانونية 
عامة ومجردة صالحة للتطبيق الفعلي على األش���خاص المخاطبين فيها وعلى قدم 
المساواة فيما بينهم.)))) فال مناص إذن من ظهور الجوهر في أثواب القانون وأزيائه، 
وال مفر من إظهار المعاني واألفكار التش���ريعية في عبارات وجمل تناس���ب القانون 
وتتزين بزيه، وهذا هو عمل الصائغ القانوني إذ عليه أن يفهم مقصد المش���رع، أو 

))  الدكتورمحمد عباس محسن، اقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة 
الحكومية مراجعة للنصوص الدستورية ولقرارات القضاء االتحادي العراقي، بحث منشور 
في مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، 

جامعة بغداد، العراق، العدد ))، ))0)، ص 68. 
))  الدكتور سعد جبار السوداني، القصور في الصياغة التشريعية – دراسة مقارنة، بحث منشور في 

مجلة الحقوق، كلية القانون في الجامعة المستنصرية في العراق، مجلد رقم )، ))0)، ص 78.
الموقع  على  منشور   ،( ص  القانونية«،  »الصياغة  بعنوان  بحث  الفقي،  هيثم  المحامي    ((

.http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=874 اإللكتروني
))  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، دائرة الشؤون القانونية 
http://www.nazaha. قسم اقتراح التشريعات في العراق، والمنشورة على الموقع اإللكتروني

5Csiyagha.pdf%iq/%5Cpdf_up%5C1542، ص 2.
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من يقترح التش���ريع، ثم يصنع لذلك المقصد جس���دا من اللغة، نافخا فيه من روح 
القانون، ومس���بغا عليه من س���مته ما يناس���ب موقع���ه بين ما جاوره من تش���ريعات 

مراعيا في ذلك كله الدقة والوضوح.)))) 
المطلب األول

فن الصياغة التشريعية وأهميتها  

يطلق فقهاء القانون على عملية الصياغة التش���ريعية مصطلح »الفن التشريعي« 
باعتب���ار أنه���ا مهنة تقوم إجرائيا بتحويل القيم والمب���ادئ والمثل العليا في المجتمع 
وصياغتها في قالب فني لتحويلها إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق.)6)) فالصياغة 
التش���ريعية هي عبارة عن مجمل المعارف واألساليب المستخدمة لص�ياغة الق�وانين 
واألنظمة، وقد اصطلح على اعتباره فّناً ألنه يحتاج إلى مهارة ومكنه وإدراك وس���عه 

إط���الع عالي���ة،)7)) وبس���بب أنه يختلط مع غي���ره من العلوم اإلنس���انية األخرى كعلم 
النفس وعلم السياسة وعلم االجتماع.

ويتجس���د ف���ن الصياغة في أن المضمون التش���ريعي يصاغ ف���ي قواعد قانونية 
دقيقة وواقعية قابلة للتطبيق وذلك من خالل اس���تيعاب وقائع الحياة المتنوعة، ألن 
الحي���اة االجتماعي���ة تخلق مصالح وحاجات مس���تمرة ال يمك���ن إدراكها، حيث تأتي 
الصياغ���ة القانونية لتش���بع كل هذه الحاجات والمصالح والتطورات الس���ريعة التي 
تحصل باس���تخدام وس���ائل مصطنعة وأف���كار قانونية.)8)) وفي هذا الس���ياق، يقول 
الفقيه مايكل زاندر أن الكفاءة القانونية العامة وحدها ال تكفي لكي تؤهل المرء ألن 
يكون صائغا جيدا، ذلك أن رجل القانون الكفء الذي يفتقد إلى الخبرة العملية في 

))))  نصر اهلل محمد أحمد شاعر، األصول اللغوية في صياغة النصوص التشريعية – التشريعات 
الفلسطينية مثاال، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، أيار ))0)، 

ص )). 
)6))  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).

معهد  األول،  المجلد  العربية،  الفلسفية  الموسوعة  في  »فن«  فقرة  الحاج،  كمال  الدكتور   ((7(
اإلنماء العربي، بيروت، 986)، ص )66.

مرجع  مقارنة،  دراسة   – التشريعية  الصياغة  في  القصور  السوداني،  جبار  الدكتور سعد   ((8(
سابق، ص 79.
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فن صياغة التشريعات ال يستطيع أن يؤدي هذه المهمة بشكل مقبول.)9))

وانطالقا من أن الصياغة التشريعية هي فن بحد ذاته، فإنه ال بد لتمام معرفته 
دراس���ة مس���تفيضة وتجربة طويلة، وال ب���د أن يكون الصائغ ال���ذي يمارس صياغة 
التش���ريعات عل���ى قدر عال من العلم والمعرفة في عل���م القانون وأصوله، وأن يكون 
عارفا بتاريخ القانون وتطوره، ومدركا لظروف الزمان والمكان والبيئة التي نش���أت 
فيها القواعد القانونية الس���ابقة، ليكون قادرا على بناء االفتراضات القانونية التي 

ستنعكس حتما على القواعد القانونية الجديدة المراد صياغتها.)0))

ويتمث���ل مضم���ون الصياغ���ة التش���ريعية في إص���دار قواعد قانوني���ة ترمي إلى 
تحقيق مصالح عامة وخاصة لألفراد، والتي تصاغ في صورة نصوص وبنود قانونية 
مختلفة.)))) لهذا يمكن تعريف »فن الصياغة التش���ريعية«، بأنه مجموعة الوسائل 
والقواعد المستخدمة لصياغة األفكار القانونية في نصوص تشريعية تساعد على 
تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك باس���تيعاب وقائع الحياة من خالل قوالب 
تش���ريعية لتحقيق الغرض الذي ينش���ده المجتمع، ويمثل السياسة العامة للدولة في 
المجاالت السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية المختلفة. فالعلم القانوني بالمعنى 
الواس���ع هو المادة التي يستخلصها العقل من طبيعة الروابط االجتماعية المتطورة 
مستهديا بمثل أعلى ينير طريقه، بهذا يكون العلم هو المادة والجوهر في حين تكون 
الصياغة التشريعية هي القالب الذي تصاغ فيه هذه المادة العلمية حتى تصبح قابلة 
للتطبيق العملي، فالصياغة التشريعية هي إذن الشكل والصورة،)))) التي ال تنحصر 

في األسلوب الكتابي للمادة العلمية بل تتعداها لتشمل هيكل القانون وبنائه.

(19)  Michael Zander, The Law-Making Process, 5th ed., London: Butterworths, 1999, 
p 41.

(20)  Robert J. Martineau, Drafting Legislation and Rules in Plain English, West Pub-
lishing Company, 1991, p 3.

)))) الدكتور سري محمود صيام، المعايير الحاكمة لجودة صناعة التشريع، بحث منشور في 
المجلة القانونية الصادرة عن هيئة التشريع واالفتاء القانوني، مملكة البحرين، العدد األول، 

))0)، ص )). 
لدراسة  المدخل  أو  القانون  أصول  استيت،  أبو  وأحمد  السنهوري  الرزاق  عبد  الدكتور   ((((
القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ))9)، ص 66-67، والدكتور أنور سلطان، 

المبادئ القانونية العامة، مرجع سابق، ص 67. 
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أما الغاية األساس���ية لفن الصياغة التش���ريعية، فتتمثل في تسهيل فهم القانون 
والعمل بنصوصه وأحكامه، وهذا األمر يتحقق من خالل عدة أمور أهمها:

) - اس���تخدام مناه���ج وأس���اليب في الصياغة التش���ريعية قادرة عل���ى احتواء كافة 
الوقائ���ع في مجال القواعد القانونية، فوقائع الحياة المتنوعة تس���تعصي على 
اإلدراك واالس���تيعاب، ف���ي حي���ن أن أس���اليب الصياغ���ة التش���ريعية محدودة 
اإلمكاني���ات.)))) ل���ذا، فإن���ه يصعب على أي فن بش���ري مهما بل���غ من كمال أن 
يصوغ مبادئ وقواعد تصلح لكافة األماكن ولكافة األزمان والسلوكيات، بالتالي 
يجب أن تَُصب القواعد وتصهر وفقا لألشياء والوقائع على نحو تتسع لما بينها 
من تنوع وتفاوت، أي أنه ينبغي على الصائغ أن يجمع في الصياغة التش���ريعية 

بين كمال التحديد وإتقان التكييف.

) - خل���ق األف���كار القانونية، ذلك أن الحياة االجتماعية تول���د مصالح واحتياجات 
معين���ة، ويأتي فن الصياغة التش���ريعية إلش���باع هذه الحاجات األساس���ية من 
خالل اس���تخدام وس���ائل وأف���كار قانونية بحت���ة. لذا، فإن كل تش���ريع يتضمن 
عناصر مادية توفرها الحياة والطبيعة والتي تكون بحاجة إلى تنظيم وعناصر 
مصطنعة تقدمها الصياغة التش���ريعية من خالل سن قواعد قانونية مضمونها 

القيام بعمل أو االمتناع عنه أو تسليم شيء معين يتعلق بالعناصر المادية.))))

) - الدراس���ة المقارنة، وهي تعد من العوامل المس���اعدة في الصياغة التش���ريعية 
وتتمثل في االس���تعانة بالطرق واألس���اليب المتبعة في البالد األخرى لصياغة 
أح���كام التش���ريع المحلي. وهنا يجب التذكير أن التش���ريع يق���وم على عاملين 
متميزي���ن هما معطي���ات الحياة االجتماعية والصناع���ة القانونية، بالتالي فإنه 
يترت���ب عل���ى اختالف وتباين معطيات الحياة االجتماعية من بلد آلخر نس���بية 
التش���ريع وتفاوت مضمونه،)))) وهو ما يجب مراعاته وأخذه بعين االعتبار في 

الدراسة المقارنة لفن الصياغة التشريعية بأنواعها المختلفة. 

))))  المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).

))))  المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).
(25)  C. C. Thornton, Legislative Drafting, Bloomsbury Publishing Plc, 1996, p25.
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وع���ن أهمية الصياغة التش���ريعية، فيمكننا القول بأنها تعد المس���لك أو الخطة 
المتبع���ة م���ن الجهة المختصة بالتش���ريع والتي تهدف إلى تطبيق السياس���ة العامة 
العليا في مجاالتها المختلفة السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك 
من خالل التعبير عنها وعن ماهيتها وآلية تحقيقها بواس���طة مجموعة من القواعد 
القانوني���ة العام���ة والمج���ردة التي تصدر للتعبي���ر عن تلك السياس���ة العامة، والتي 
يصعب فرض تطبيقها دون وضعها في تشريع تتميز قواعده بخصائص تجعل تطبيق 
هذه السياسة ممكنا من جهة، وملزما من جهة أخرى. فعمل الصائغ يتمثل بتحويل 
المادة األولية من أفكار ومقترحات إلى كلمات مكتوبة بصيغة نصوص قانونية تأخذ 
شكل مشروع قانون تمهيدا إلخضاعه لسلسلة من اإلجراءات الدستورية والقانونية 

الخاصة بإقراره والتصديق عليه. 

كم���ا تكم���ن أهمية الصياغة التش���ريعية في أنه���ا األداة الرئيس���ة التي يستطيع 
الصائغ من خاللها إيصال الغرض المقصود من التشريع المقترح والغاية منه وذلك 
من خالل فهم إرادة المشرع وتجس���يدها بعبارات وجمل قانونية، ومعرفة متطلبات 
القان���ون م���ن الحق���وق وااللتزامات، وتحديد مخرجات التش���ريع م���ن عالج ظاهرة 
اجتماعية أو سياس���ية أو اقتصادي���ة أو مهنية وذل���ك من خالل آلي���ة قانونية ملزمة، 

وبي���ان نط���اق الحقوق وااللتزام���ات ذات الصلة بالتش���ريع، وتضييق مجال الخالف 
حول مقتضيات النص تفسيرا وتطبيقها.)6)) وفي هذا السياق، فقد أبرزت المحكمة 
الدس���تورية العليا المصرية أهمية الصياغة التش���ريعية ودورها في إحدى أحكامها 
بالق���ول »... أن النصوص التش���ريعية ال تص���اغ في الفراغ، وال يج���وز انتزاعها من 
واقعها محددا بمراعاة المصلحة المقصود منها، وهي بعد مصلحة اجتماعية يتعين 
أن ت���دور ه���ذه النص���وص في فلكه���ا، ويفترض دوما أن المش���رع رم���ى إلى بلوغها 
متخذا من صياغته للنصوص التش���ريعية سبيال إليها، ومن ثم تكون هذه المصلحة 
االجتماعي���ة غاية نهائية لكل نص تش���ريعي، وإطارا لتحديد معناه؛ وموطنا لضمان 
الوحدة العضوية للنصوص التي ينتظمها العمل التش���ريعي، بما يزيل التعارض بين 
أجزائه���ا، ويكف���ل اتصال أحكامه���ا وتكاملها وترابطه���ا فيما بينه���ا، لتعدو جميعها 

6)  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).
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منصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها«.)7))

خالص���ة الق���ول، أن الصياغة التش���ريعية تنط���وي على أهمية كب���رى تتمثل في 
تحس���ين النظام القانوني ف���ي الدولة، وتنقيته من كافة الش���وائب التي قد تعلق به، 
وتخليصه من حالة عدم االس���تقرار التي قد يعاني منها جراء كثرة التعديالت التي 
يتم إجراؤها على التشريعات، والحيلولة دون حدوث تضارب في المصالح بين كافة 
فئ���ات المجتمع المخاطبي���ن بأحكام القانون، فهي عملية تحوي���ل القيم التي تتكون 

منها مادة القانون إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل.)8))
المطلب الثاني

أنواع الصياغة التشريعية
تقسم الصياغة التشريعية إلى صياغة جامدة وصياغة مرنة، ويقصد بالصياغة 
الجامدة التعبير عن حكم القانون بألفاظ وعبارات ال تحتمل التقدير كونها ال تترك 
للقائ���م عل���ى تطبيق القانون مجاال رحبا عند تطبيق���ه.)9)) فهي تتمثل في التعبيرعن 
االلت���زام القانون���ي بطريقة قاطعة ومحددة ال تحتمل الش���ك والتأويل، وتعطي ثباتا 
للنص القانوني، وتستعمل في النصوص التي ال يمكن االجتهاد في مضمونها كتحديد 

مواعيد الطعن واالستئناف.)0)) 

وتقوم الصياغة الجامدة على أس���اس حرمان القاضي من س���لطة التقدير عند 
تطبيق القاعدة القانونية، والتي ال تأخذ بعين االعتبار ما يميز كل حالة من الحاالت 
الت���ي تطبق عليها تلك القاعدة القانونية من ظروف ومالبس���ات، حيث تعد صياغة 
القاع���دة القانونية جامدة إذا كانت تواجه افتراضا معينا أو وقائع محددة وتتضمن 
ح���ال ثابت���ا ال يتغير مهما اختلفت الظروف والمالبس���ات، لذا يجد القاضي نفس���ه 

)7))  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم ) لسنة )) قضائية المحكمة 
الدستورية العليا »تفسير«.

)8)) الدكتور أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، بيروت، 
)98)، ص )9. 

)9))  الدكتور عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسير الشريعات – دراسة فقهية 
عملية مقارنة، الجزء األول، الطبعة األولى، مكتبة كوميت، الكويت، 007)، ص 7)9.

)0))  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص 0).
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مضط���را لتطبيق الح���ل أو الحكم بمج���رد توافر الفرضية.)))) فه���ي صياغة تحدد 
المخاطب بالقاعدة القانونية وتحدد الواقعة التي يكون الخطاب بشأنها وتحدد أثر 

الواقعة، ويكون كل ذلك بوصف منضبط ال يدع مجاال الختالف وجهات النظر.))))

أم���ا الصياغ���ة المرنة، فيقصد به���ا التعبير عن حكم القان���ون بألفاظ وعبارات 
واس���عة المعنى تسمح بتغيير الحلول تبعا للظروف واألحوال ولما يقدره القائم على 
تطبي���ق القان���ون.)))) فه���ي التعبيرعن التزام قانوني بعبارات مرنة تس���تخدم لتحديد 
ص�فات أو ش�روط أو عناصر للح���ق المعال���ج في القانون، بالتالي يختلف مدلول هذه 
الصياغة باختالف ما يندرج تحته�ا.)))) ويس���تخدم هذا النوع من الصياغة لمواجه�ة 
حاالت ووقائ���ع ال يمك���ن تحديدها حصرا عند صياغة النص التش���ريعي، مثل تحديد 

األضرار الواقعة على اآلخرين ومقدار التعويض المستحق لجبرها. 

وتك���ون الصياغ���ة القانونية مرنة إذا اكتفت القاع���دة القانونية بإعطاء القاضي 
معيارا مرنا يستهدي به في وضع الحلول المناسبة لكل حالة على حده من القضايا 
المعروضة عليه طبقا للظروف والمالبس���ات المختلفة وذلك من خالل التعبير عن 
مضمون القاعدة القانونية بطريقة غير محكمة وال معيارية تسمح للقاضي بسلطة 
تقديرية واس���عة في تطبيقها استجابة للظروف ومقتضيات العدالة.)))) فهي تعطي 
القاع���دة القانونية مرونة تجعلها تس���تجيب للظروف والمالبس���ات المختلفة وتمنح 
فالقاضي س���لطة تقديرية واس���عة إزاء تطبيقها، وتزوده بمعيار متوسط يستهدي به 
ف���ي تطبيق الحكم ما يمكنه من تنويع الحل���ول بتنوع الحاالت.)6)) فالصياغة المرنة 
تجع���ل القاع���دة القانوني���ة صالحة للتطبيق عل���ى أحداث عديدة، ومناس���بة ألزمنة 

)))) المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).
)))) عبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية تشريعا، فقها، قضاءا، محاماة، الطبعة األولى، 

مكتبة دار الثقافة، عمان، ))0)، ص )).
)))) الدكتور عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسير الشريعات – دراسة فقهية 

عملية مقارنة، مرجع سابق، ص 9)9.
)))) حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص 0).

)))) الدكتور همام محمود وصالح الكحيمي وأحمد محمود سعد، المدخل لدراسة القانون، دون 
تاريخ، ص ))).

)6))  الدكتور حسن كيرة، أصول القانون، دار المعارف، القاهرة، 7)9)، ص 6)). 
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مدي���دة، وتجعل التش���ريعات حية تس���ري فيها روح عملية تطبيقي���ة.)7)) ومن األمثلة 
على الصياغة المرنة قواعد قانون العقوبات التي تحدد العقوبة من خالل وضع حد 
أقص���ى وح���د أدنى مع ترك الحرية للقاضي الجزائي في تطبيق العقوبة المناس���بة 

بين هذين الحدين طبقاً للظروف الخاصة بكل جريمة على حده.

إن ل���كل من الصياغة الجام���دة والصياغة المرنة مزاياه���ا وعيوبها، فمن مزايا 
الصياغ���ة الجام���دة الثبات وإقرار األمن في المجتمع بتحقي���ق العدالة فال تتفاوت 
األحكام بتفاوت اجتهاد القضاة، باإلضافة إلى تسهيل الفصل في المنازعات بحيث 
يدرك كل فرد بفضلها مركزه القانوني فيرتب شؤونه على أساس متين من المعرفة 
والوضوح.)8)) كما تعمل الصياغة الجامدة على استقرار المعامالت وسهولة الفصل 
ف���ي المنازعات بحيث تجعل دور القاضي في تطبيق القانون دورا آليا ال يحتاج منه 
إلى عناء كبير،)9)) باإلضافة إلى أن هذه الصياغة تجعل أصحاب المصالح على بينة 
من األمر س���لفا، فالمتعاقدان مثال يكونان على بينة من المضمون القاطع للقاعدة 

القانونية التي يستندون إليها في إبرام العقد أو التصرف القانوني.)0)) 

وم���ع ذل���ك فإنه يعاب على الصياغة الجامدة أنه���ا تحقق هذه المزايا على   
حس���اب العدالة ف���ي التطبيق ألنها تغفل الظروف والمالبس���ات الخاصة بكل حالة 
عل���ى حده، وأنها بس���بب جموده���ا تعجز عن مالحق���ة التطورات وما يس���تجد من 
ح���االت ووقائع عند التمس���ك بتطبيق القاعدة القانوني، فه���ي ال تراعي الفروقات 
الفردي���ة لكل حالة، وال تس���توعب المتغيرات باعتبارها صياغة تس���عى إلى تحقيق 
العدل المجرد غير عابئة بالعدل الفعلي الواقعي.)))) أما الصياغة المرنة، فهي وإن 

المبدأ والمنهج والتطبيق، الطبعة  )7))  الدكتور محمد زكي عبد البر، تقنن الفقه اإلسالمي – 
الثانية، الناشر إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر، 986)، ص 90.

)8))  الدكتور توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق، ص 66).
للقانون،  العامة  النظرية  الجمال،  محمد  الحميد  وعبد  جمال  محمد  الدكتور مصطفى    ((9(

مرجع سابق، ص )7.
مكتبة  القانونية،  العلوم  لدراسة  المدخل  الريس،  رزق  والدكتور  الرويس  خالد  الدكتور    ((0(

الشقري، الرياض، 0))) ه�، ص ))).
))))  نصر اهلل محمد أحمد شاعر، األصول اللغوية في صياغة النصوص التشريعية – التشريعات 

الفلسطينية مثاال، مرجع سابق، ص 7).
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كانت تحقق عدالة أكثر في التطبيق كونها تُِدخل في الحس���بان ظروف ومالبس���ات 
كل حال���ة على ح���ده عالوة على قدرتها على مواكبة التطور االجتماعي ومواجهة ما 
يس���تجد من حاالت وتراعي العدالة الفردية،)))) إال أن ذلك يتم على حس���اب األمن 
المدني في المعامالت بين األفراد واستقرار المراكز القانونية، فهي تمنح القاضي 
سلطة تقديرية واسعة قد تجعله متحكما ال قاضيا بقانون يعرف الناس فيه حقوقهم 

وواجباتهم، فهي بذلك تُسِهل للفساد طريقا.))))

والواقع أن القانون الوضعي بحاجة إلى النوعين السابقين من الصياغة في نفس 
الوقت، فاألصل أن تكون القواعد القانونية منضبطة ومحددة، إال أنه توجد حاالت 
كثيرة البد وأن تصاغ فيها تلك القواعد بصورة مرنة تتجاوب مع الظروف المتغيرة 
وما قد يستجد من وقائع.)))) إال أنه أحيانا ما يفضل الصائغ هجر القاعدة القانونية 
الجام���دة واألخ���ذ بالمعيار المرن، فمثال ق���د يحدد الصائغ الغب���ن في المعامالت 
بنسبة معينة من قيمة الشيء محل التعامل، كما قد يهجر الصائغ القاعدة القانونية 
الجامدة ويأخذ بالمعيار المرن في حالة عدم تساوي التزامات كل من الطرفين في 
العقد، تاركا للقاضي تقدير كل حالة على حده وذلك لكي تتالءم القاعدة القانونية 

مع تباين الحاالت الواقعية كما هو الحال في نظرية الظروف االستثنائية.))))

المطلب الثالث
عناصر الصياغة التشريعية

يعود الفضل في بيان عناصر الصياغة التشريعية إلى الفقية »جورج كود« الذي 
يعد من أوائل من كتبوا في الصياغة التشريعية وقسم هذه العناصر إلى: الشخص 
المخاط���ب بالقاعدة القانونية وهو الفاعل القانوني، والفعل القانوني محل القاعدة 

))))  الدكتور حسام الدين األهوازي، أصول القانون، دون ناشر، 988)، ص ))).
))))  الدكتور عبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية تشريعا، فقها، قضاءا، محاماة، مرجع 

سابق، ص )).
))))  الدكتور حسن كيرة، أصول القانون، مرجع سابق، ص 0))-))).

))))  المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).
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القانوني���ة، ووصف الحالة الت���ي ينطبق عليها الفعل القانوني،)6)) وس���يتم بيان هذه 
العناصر على النحو التالي:

أوال: المخاطب بالقاعدة القانونية )الفاعل القانوني(
ويقصد بالفاعل القانوني الشخص الذي يسند إليه المشرع التزاما أو واجبا، أو 
يحظر عليه أمرا، أو يخوله حقا أو س���لطة أو اختصاصا.)7)) فهو العنصر البش���ري 
ف���ي الصياغة التش���ريعية، والذي يقصد به الش�خص الذي يكتس���ب حق���ا أو امتيازا 
أو س���لطة، أو تف���رض علي���ه التزام���ا ويتحمل مس���ؤولية، وتلقى علي���ه واجبات في 
مقابل الحقوق المقررة له في التش���ريع. وهنا تجب التفرقة بين الفاعل في الجملة 
التش���ريعية والفاعل في الجملة العادية، حيث يش���ترط أن يكون الفاعل في الجملة 
العادي���ة ش���خصا طبيعيا كونه ال يتص���ور تحميل االلتزام لغير اآلدم���ي أو لجماد أو 
لحيوان،)8)) هذا على خالف الفاعل في الجملة التشريعية، فقد يتصور أن ال يكون 
الفاعل القانوني شخصا طبيعيا، إذ يمكن أن يكون شخصا اعتباريا عاما أو خاصا 

يفرض عليه القانون القيام بعمل ما أو االمتناع عن فعل ما. 

ومن المس�لمات األخرى في الصياغة التشريعية فيما يتعلق بالفاعل القانوني أنه 
ال يكون شخصا بعينه »محمد أو سعيد«، بل تخاطب القاعدة القانونية الشخص بناء 
عل���ى مركزه القانوني محل القاعدة التش���ريعية، فم���ن تنطبق عليه هذه الخصائص 
يجري عليه أحكام القاعدة القانونية. واألكثر شيوعا في التعبير عن صيغة الفاعل 
القانوني استخدام مصطلحات مثل »كل شخص« أو »كل من«، وهذه الصياغة األكثر 
عمومية كونها تشمل الشخص الطبيعي واالعتباري على حد سواء. وقد يلجأ الصائغ 
التش���ريعي أيضا إلى اس���تخدام صيغ الفاعل القانوني لفئ���ة أو مجموعة معينة من 
الن���اس، بحيث يقتصر تطبيق حكم الم���ادة القانونية محل الصياغة على من تنطبق 

عليهم الصفة المحددة، ومثال ذلك المحامون واألطباء. 
(46) Elmer Doonan, Drafting, Essential Legal Skills Series, London: Cavendish Pub-

lishing Limited, 1997, p 138. 
)7))  الدكتور محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة التشريعية، دار الكتب القانونية، مصر 

المحلة الكبرى، )00)، ص ))).
(48) Vcrac Crabbe, Legislative Drafting, London: Cavendish Publishing Limited, 1998, 

p 37-38.
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وف���ي جميع األحوال، ال بد من وجود ثبات في اس���تخدام اس���م الفعل القانوني، 
حيث يصار عادة إلى إيراد تعريف خاص به في المادة المحددة لذكر التعريفات في 
صل���ب القانون، وعليه، فإن هناك العدي���د من المحددات والقيود الواجب مراعاتها 

عند صياغة الفاعل القانوني والتي تكمن في اآلتي: 

1 - استخدام صيغة المفرد بدال من الجمع، إذ إن صيغة المفرد تجعل من التشريع 
أكثر بساطة وسهولة في االنتقال من صيغة الجمع التي من شأنها أن تزيد األمر 
تعقيدا، فضال عن أن صيغة المفرد تحقق سهولة في التطبيق العملي لمضمون 
القاعدة القانونية من خالل تحديد الفئة التي ينطبق عليها حكم النص القانوني 

بدال من إيراد الحكم في فئة مجهولة من الناس.)9))

2 - التحدي��د عل��ى وجه يقطع الش��ك في حال الفاعل المتع��دد،)0)) ففي بعض 
األح���كام القانونية يتعدد الفاعل القانوني، فيكون أمام الصائغ التش���ريعي عدة 
خي���ارات أوله���ا أن يلجأ إل���ى ذكر ذلك التع���داد إذا كانت على س���بيل الحصر، 
ومث���ال ذلك »يج���وز ألي قرية أو مدينة أو مقاطع���ة«، أو إذا كان الفعل المتعدد 
ال يمك���ن حصره ومن ش���أنه أن يؤثر على المعنى الم���راد أو المقصود من حكم 
الم���ادة القانوني���ة، فيت���م اللجوء إلى اس���تخدام كلم���ة واح���دة وتعريفها بحيث 
تش���مل المدلول المقصود من الفاعل القانوني، ومثال ذلك اس���تخدام مصطلح 
»التقس���يمات االدارية« وتعريفه بأنه يشمل األلوية والمحافظات والمتصرفيات 

وغير ذلك.)))) 

3 - تجن��ب اس��تخدام الضمائر قدر االمكان للتعبير ع��ن الفاعل القانوني، ففي 
بع���ض الحاالت قد يلجأ المش���رع إلى اس���تخدام الضمائ���ر للتعبير عن الفاعل 
القانوني، وفي هذه الحالة يجب أن يكون اس���تخدام الضمير في جملة واضحة 

)9))  محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلنجليزية، مرجع سابق، 
ص )8) وما بعدها.

الشبكة  إعداد  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  التشريعية  الصياغة  دليل  أنظر  للمزيد    ((0(
القانونية للنساء العربيات، مؤسسة المستقبل، 0)0)، ص 96 وما بعدها.

))))  محمود محمد علي صبرة، اإلتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، 
دار الكتب القانونية، مصر، ))0)، ص )0). 
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الدالل���ة ال تخلق لبس���ا أو غموضا ل���دى المخاطب بالقاع���دة القانونية أو لدى 
القاضي الذي يطبق النص القانوني.)))) 

ثانيًا: الفعل القانوني

 وهو وه���و ذلك الجزء من الصياغة  التش���ريعية ال���ذي يعبِّر عن حق أو امتي�از أو 
س�لطة أو الت�زام أو مسؤولية تخول أو تفرض على الفاعل القانوني، فهو ما يس���ند إلى 
الفاعل من التزام أو واجب، أو ما يحظر عليه فعله، أو ما يخوله من حق أو سلطة أو 
اختصاص.)))) فالفعل القانوني يجسد ماهية األعمال والمهام التي يجب على الفاعل 
القانوني القيام بها أو االمتناع عنها تحت طائلة مخالفة القانون، فهو الغاية المتوخاة 
من القاعدة القانونية التي يريد المشرع منها بيان األحكام وااللتزامات الملقاة على 
عات���ق أط���راف العالقة القانونية. ويع���رِّف الفقيه »جورج كود« الفع���ل القانوني بأنه 
»ذلك الجزء من الجملة الذي يعبر عن حق أو امتياز أو سلطة أو التزام أو مسؤولية 
تخول أو تفرض على الفاعل القانوني، والذي يقال فيه أن شخصا ما يجوز له أو ال 
يج���وز ل���ه، أو يجب عليه أو ال يج���ب عليه، أو أن يفعل أو ال يفعل، أو يخضع لفعل ما 

أو ال يخضع إذ بموجبه يحدد ما هو المطلوب من الفاعل القانوني«.)))) 

ومن المس���لمات في الصياغة التش���ريعية أن تصاغ الحقائق المتزامنة مع إنفاذ 
التش���ريع كما ل���و كانت حقائ���ق معاصرة في حين تص���اغ الحقائق الس���ابقة إلنفاذ 
التشريع كما لو كانت حقائق في الماضي.)))) وعليه، فإن هناك العديد من المعايير 

الواجب مراعاتها عند تحديد الفعل القانوني والتي هي على النحو التالي: 

1 - توضيح الفعل القانوني بشكل دقيق 
فكل من الفاعل القانوني والفعل القانوني يشكالن أهم عناصر ومكونات الجملة 

))))  الدكتور عبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية تشريعا، فقها، قضاءا، محاماة، مرجع 
سابق، ص ))). 

))))  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).
(54)  V. K. Bhatia, An Applied Discourse Analysis of English Legislative Writing, Lan-

guage Studies Unit, The University of Aston in Birmingham, UK, 1985, pp 5-6.
(55)  Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, 2nd ed., Oxford: Oxford 

University Press, 1995, p 830.
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التشريعية، وبدونهما ال تؤدي الصياغة التشريعية دورها وال تحقق الغاية المقصودة 
منها، لذا يجب العمل على توضيحهما في الجملة التشريعية بشكل دقيق وكامل. 

2 - استخدام صيغة المضارع للتعبير عن الفعل القانوني 

هذا األمر يتفق مع الغاية من التشريع والتي هي االستمرارية في االنطباق على 
كافة األوصاف والمراكز القانونية، فحكم التشريع غير منتهي عند تطبيق واحد أو 

تحقق شرطاً معيناً، وانما يكون مستمرا باستمرار الزمن والتشريع.)6)) 

وتفي���د صيغة المضارع في الجمل التش���ريعية إعطاء أمر تش���ريعي معين، مثال 
ذلك »يلغى القانون، ينش���ر القانون، ينش���أ بموجب القان���ون«، فجميع هذه العبارات 
اس���تخدمت صيغة المضارع لتعطي معنى األمر التش���ريعي. كما قد يكون المقصود 
من صيغة المضارع التدليل أو التعبير عن قاعدة قانونية أو حكم قانوني أو سياسة 
تشريعية واجبة التطبيق، ومثال ذلك »يرجع في الشروط الموضوعية لعقد الزواج إلى 

قانون كل من الزوجين«، و«ينعقد اجتماع الهيئة العامة مره واحدة كل سنة«.)7))

وقد يكون المقصود من استخدام الفعل القانوني بصيغة المضارع ترتيب بعض 
الحقوق وااللتزامات المستمرة على األفراد المتعاقدة، ومثال ذلك »يدفع المستأجر 
ف���ي األس���بوع األول من كل ش���هر األجرة إل���ى المالك« و«يقدم مدير المش���روع إلى 
المالك تقريراً شهرياً عن حجم العمل المنجز«، ففي األمثلة السابقة قصد المشرع 
من استخدام صيغة المضارع ترتيب التزامات على األطراف أو العالقات المتقابلة، 
بحي���ث ال يقتص���ر أثرها عل���ى المضارع بل يمتد إلى المس���تقبل، وهنا تكمن أهمية 
استخدام صيغة المضارع للتعبير عن الفعل القانوني كون أثره ينصرف إلى الحاضر 

والمستقبل. 

وال يس���تعمل الفعل الماضي للتعبير عن الفعل القانوني إال إذا كان زمانه ال يدل 
على الُمضي، كأن يقع جواب ش���رط ومثاله، »إذا بلغ الش���خص سن الرشد، جاز له 
مباشرة كافة الحقوق المدنية«. فالفعل )جاز) وإن كان ماضياً في مبناه، لكن زمانه 

)6))  دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص )9.
)7))  الدكتور محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة التشريعية، مرجع سابق، ص )6).
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ال يدل على المضي بل على المستقبل.)8))

3 - استخدام صيغة المبني للمعلوم بداًل من صيغة المبني للمجهول)5)( 

يعد هذا المبدأ من المبادئ  األساس���ية في الصياغة التش���ريعية والذي يحقق 
س���هولة في تحديد الفاعل القانوني، حيث عّبر عنه الفقيه »ديكرس���ون« بالقول أن 
الصياغة القانونية هي التجس���يد والتعبير بصيغة محددة عن حق قانوني أو امتياز 
أو وظيفة أو واجب أو وضع أو تصرف قانوني، فصيغة المبني للمعلوم تجبر الصائغ 
على تحديد الشخص الذي يُخَول ذلك الحق أو يفرض عليه الواجب، فضال عن أن 
صيغة المبني للمعلوم أس���هل للفهم، وتحدد أطراف العالقة القانونية دون أي لبس 

أو غموض.  

ثالثا: وصف الحالة

ويقصد بها الظروف التي ينطبق عليها حكم الفعل القانوني، والتي عند التعبير 
عنها بوضوح في الجملة تجعل التش���ريع أكثر وضوحا ودقة. فنادرا ما يسري الفعل 
القانوني على جميع الحاالت وإنما يسري فق���ط على حالة أو ح���االت معينة مح���ددة 
بذاتها على سبيل الحصر، أو قابلة للتحديد بشكل قاطع، بالتالي يعد تحديد الحالة 
ووصفها وصفا دقيقا منعا للبس جزء أساس���ي من عمل الصائغ، ومرحلة أساس���ية 
من مراحل الصياغة التشريعية، بحيث تمتاز هذه المرحلة بأنها تختلف من تشريع 
آلخر، وأن ما يعد وصفا للحالة في تشريع ما قد ال يكون كذلك في تشريع آخر)60). 
كم���ا أن تحديد الحالة يق���دم خلفية أو توضيحاً جوهرياً لألوض���اع والظروف التي 
يس���ري فيها حكم القانون أو يتم تعطيله، ومثال ذلك »إذا كان العقد تجاريا بالنسبة 
ألح���د طرفيه فتس���ري عليه أحكام القان���ون التجاري«، من هنا ف���إن وصف الحالة 

يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم.

)8)) نصر اهلل محمد أحمد شاعر، األصول اللغوية في صياغة النصوص التشريعية – التشريعات 
الفلسطينية مثاال، مرجع سابق، ص )6.

)9))  دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص )9.
)60)  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).
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المبحث الثاني
متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة

إن أهمي���ة الصياغ���ة التش���ريعية الجيدة تس���تلزم بالضرورة ف���رض العديد من 
المتطلبات والتي يمكن تقسيمها تبعا لتعلقها بالتشريع المنوي إصداره إلى متطلبات 
إجرائية س���ابقة على صدور التش���ريع، وأخرى معاصرة لصدور التش���ريع تتمثل في 
المذكرتين اإليضاحية والتفس���يرية، باإلضافة إلى تقرير معايير معينة لبناء تشريع 

سليم تضمن جودة الصياغة التشريعية، وهذا ما سيتم بيانه في هذا المبحث. 
المطلب األول

المتطلبات اإلجرائية السابقة على صدور التشريع 
يقص���د بالمتطلب���ات اإلجرائي���ة الس���ابقة للصياغ���ة التش���ريعية تل���ك العناصر 
واإلجراءات الواجب توافرها لضمان الحصول على صياغة تشريعية جيدة والواجب 

مراعاتها قبل إصدار التشريع، والتي تتمثل بما يلي:))6)

1 - وجود هيئات متخصصة في بناء القواعد القانونية وصياغتها

إن س���المة العملية التش�ريعية م�ن حي�ث الضبط والصياغة تستل���زم تهيئة جهات 
متخصصة في بن���اء القواعد القانوني���ة ف���ي كاف���ة المراحل التي تحتاجه���ا العملي���ة 
التشريعي،. وهذا يقودنا إلى القول بأنه ليس من الصحي أو من المفيد أن يُعهد إلى 
جهة واحدة أو مؤسس���ة دون غيرها العمل على الصياغة التش���ريعية. ففي السلطة 
التنفيذي���ة يجب أن يكون هن���اك جهاز متخصص للعمل على الصياغة التش���ريعية، 
وكذل���ك الحال بالنس���بة للس���لطة التش���ريعية التي يج���ب أن يتوافر فيه���ا جهاز أو 
مؤسس���ة تعنى بالصياغة التش���ريعية، على أن يتم تشكل لجان أو هيئات متخصصة 

تعنى بالصياغة التشريعية في بعض المؤسسات األخرى. 

))6)  أحمد عبيس نعمة، التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق، بحث منشور 
في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية- العراق، كلية القانون، جامعة الكوفة، مجلد 

رقم 7، ))0)، ص 8) – )). 
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2 - توفير كوادر بشرية وموارد مالية مناسبة

إن توفير الكوادر البشرية المناسبة واحدة من أهم التحديات الرئيسية المؤثرة 
في تحقيق فعالية الهيئات التش���ريعية بإنج���از المهام المنوطة بها على الوجه الذي 
يضم���ن اإلس���هام في بن���اء النظام القانوني ف���ي الدولة بصورت���ه المرغوبة وضمان 
انس���جامه مع المعايير الدولية.))6) فأهمية العملية التش���ريعية في اس���تقرار الحياة 
العام���ة وتطورها يعني بالضرورة توفير المخصصات المالية الكافية للقائمين على 
الصياغة التش���ريعية وذلك من خالل تأمين الكفاءات البشرية واللوجستية الالزمة 
لضمان قدرتهم على بناء وصياغة التش���ريعات بالجودة المطلوبة وفي أقصى وقت 
ممك���ن. وعل���ى ضوء ما تش���هده الحياة من تق���دم وتبادل س���ريع للمعلومات وتطور 
ف���ي حقول العل���م بات من الضروري ب���ل الُملح أن يواكب علم الصياغة التش���ريعية 
ه���ذه التط���ورات، ويتأتى ذلك م���ن خالل تخصيص مواد في المس���اقات األكاديمية 
تعنى بالصياغة التش���ريعية أو توجيه طلبة الدراس���ات العليا إلى التخصص في علم 

الصياغة التشريعية.))6) 
3 - ضمان سهولة الحصول على المعلومات القانونية للمشتغلين بالصياغة

إن تحس���ين عملية الصياغة التش���ريعية يتطلب توفير مص���ادر للثقافة القانونية 
للمشتغلين بالصياغة، باإلضافة إلى توفير دعم لوجستي معلوماتي تقني لهم يضمن 
س���هولة الوصول إلى المعلومة المرتبطة بالتشريع المقترح. فالثقافة القانونية جزء 
ال يتجزأ من عملية تحس���ين الصياغة التش���ريعية، وتوفيرها يقتضي وجود مصادر 
ومراجع العلمية متنوعة وفي مقدمتها مكتبة قانونية غنية بمراجع فقه القانون والعلوم 
االجتماعية األخرى، باإلضافة إلى إنش���اء دائرة متخصصة باألبحاث والدراس���ات 
تق���وم بمهم���ة دعم األش���خاص العاملين في الصياغة التش���ريعية، واالس���تفادة من 
التط���ور التكنولوجي في توفير المعلوم���ات، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لإلطالع 
على مشاريع القوانين في مرحلة الدراسة واإلعداد، وتلقي مالحظاتهم ومقترحاتهم 

))6)  حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص 0).
الدليل  في  منشورة  للنائب،  التشريعي  الدور  بعنوان  عمل  ورقة  دباش،  كوثر  الدكتورة    (6((
الثاني،  الجزء  للديمقراطية،  وستمنستر  مؤسسة  إصدارات  البرلماني،  للعمل  التقديمي 

))0)، ص)). 



المحامي د. ليث كمال نصراوين

403 ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون.. أداة لإلصالح والتطوير( -  العدد 2 - الجزء األول - مايو 2017

على تلك التشريعات، ال سيما من مؤسسات المجتمع المدني، والخبراء واألشخاص 
المهتمين بالتشريعات التي تتم صياغتها. كما يجب تنمية المهارات اللغوية والقانونية 
للمشتغلين بالعملية التشريعية، حي���ث ت���ؤدي هذه المهارات إلى تطوير س���عة التصور 
واالفتراض لكافة الجهات ذات الصلة بصياغة التشريع، ومراجعته وإقراره سواء في 

السلطة التنفيذية أو اللجان المختصة في السلطة التشريعية.

4 - نظام فعال للرقابة على دستورية القوانين

إن الدس���تور هو التش���ريع األسمى في الدولة الذي يتوجب على جميع السلطات 
فيه���ا االلت���زام بأحكام���ه نص���ا وروح���ا وأهداف���ا عن���د ممارس���تها الختصاصاتها 
الدستورية، لذا ال بد من إيجاد آلية خاصة بالرقابة على مدى التزام القوانين التي 
تصدر بأحكام الدستور والتي تعارف على تسميتها بالرقابة على دستورية القوانين 
والت���ي ع���ادة ما تمارس من قب���ل مجالس أو محاكم دس���تورية، وتفعيل رقابتها على 
مدى احترام التشريعات الصادرة ألحكام الدستور تكريسا لمبدأ سمو الدستور في 

النظام القانوني الوطني.
المطلب الثاني

المذكرات المرفقة مع التشريع
تقسم المذكرات التي يمكن أن ترفق مع التشريع إلى مذكرات إيضاحية ومذكرات 

تفسيرية وذلك على النحو التالي:

أوال: المذك���رة اإليضاحي���ة، ويُقصد بالمذكرة االيضاحي���ة الملخص الذي يُرفق 
مع مش���روع القانون، والذي يبين بش���كل عام األسباب التي دعت إلى تطوير القانون 
ومراجعته من خالل استحداث نص قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء قاعدة قانونية 
قائم���ة.))6) وتتضمن المذكرة اإليضاحية أيضا الهدف من الفعل التش���ريعي والغاية 
المبتغ���اة من���ه وتأثي���ره على األوضاع السياس���ية أو االقتصادي���ة أو االجتماعية في 
الدولة، باإلضافة إلى أبرز خصائص القانون وتوضيح الموضوعات واألسباب التي 

))6)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، الطبعة األولى، 000)، ص 6)).
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دعت إلى إصداره، حيث تعد هذه المذكرة دليال مفيدا للتعرف على هدف التشريع 
وما يسعى القانون إلى تحقيقه.))6)

كما يكمن الهدف الرئيسي من المذكرة اإليضاحية في تمكين السلطة التشريعية 
من فهم مجمل مش���روع القانون المقدم إليها من السلطة التنفيذية وذلك من خالل 
ق���راءة المذكرة وفهمها فهم���ا كامال قبل البدء بإقرار المواد القانونية في مش���روع 
القانون، خاصة المواد الدقيقة المتخصصة منها، والتي ال تتضمن الغاية الرئيسية 

من مشروع القانون والهدف منه.

ويج���ب أن يتم االفصاح عن مضمون المذك���رة اإليضاحية للرأي العام ولجمهور 
الن���اس، وذل���ك لكي تش���كل حالة م���ن الرقابة الش���عبية غير المباش���رة على تنفيذ 
القانون وتوعية بالتطور التش���ريعي الذي تشهده الدولة،)66) فيتحقق جوهر القاعدة 
الدستورية أن األمة هي مصدر السلطات، وأن أي عمل تشريعي يأتي للحفاظ على 
جوهر هذه القاعدة وحماية مصالح الش���عب. وتوضع المذكرة اإليضاحية عادة في 
ص���در القانون ف���ي بعض الدول وتوضع ف���ي نهايته في دول أخ���رى،)67) وفي جميع 
األح���وال ينتهي دورها بإص���دار القانون، فهي ال تصدر معه في الجريدة الرس���مية 
وإنما تش���كل مصدرا استرش���اديا يصلح كأداة تفسيرية عند تطبيق القانون من قبل 

القضاء. 
وم���ن االعتب���ارات العام���ة الواجب أخذها بعي���ن االعتبار عن���د صياغة المذكرة 

االيضاحية ما يلي:)68)

))6)  الدكتور محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلنجليزية، مرجع 
سابق، ص )0).

مجلس شورى  رئيس  الجنابي  ابراهيم  غازي  إعداد  العراقي،  التشريعية  الصياغة  دليل    (66(
الدولة سابقا، ص )6. 

)67)  الدكتور عبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية تشريعا، فقها، قضاءا، مرجع سابق، 
ص 9).

)68)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 7)).
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) - تقديم وصف عام ومختصر لمحتويات مشروع القانون، مع األخذ بعين االعتبار 
أن الوظيفة األساس���ية للمذكرة اإليضاحية هي تسهيل التعريف بالقانون بشكل 

عام وليس بشكل تفصيلي.

) - تقدي���م وصف لمحتويات مش���روع القانون بش���كل محاي���د وموضوعي، وتجنب 
أس���لوب الوصف الذي يجعل عضو الس���لطة التش���ريعية يميل إلى تبني موقف 

معين لصالح أو لغير صالح مشروع القانون.

) - اقتصار المذكرة اإليضاحية على بناء االفتراضات الموضوعية ذات الصلة بمشروع 
القانون، واالبتعاد عن أية افتراضات ثقافية أو سياسية أو اجتماعية من شأنها أن 

تؤثر على حياد أعضاء السلطة التشريعية عند إقرارهم لمشروع القانون.

) - أن يت���م التعبي���ر عن وصف مش���روع القانون في المذكرة اإليضاحية بأس���لوب 
واضح وس���هل، مع مراعاة التبس���يط قدر االمكان لغير القانونيين، ويتحقق هذا 
الهدف من خالل استعمال عبارات مألوفة لدى القارئ العادي غير المتخصص 

وتجنب استعمال مصطلحات قانونية أو فنية متخصصة صعبة الفهم.)69)

أم���ا فيم���ا يتعلق بصياغة المذكرة اإليضاحية وكيفي���ة ترتيب األفكار فيها، فهي 
عملي���ة على درجة عالية من األهمية كونها مرتبط���ة بتحقيق الغاية منها، فالمذكرة 
اإليضاحية يجب أن تصاغ بأسلوب يساعد المشرع على فهم ما جاء فيها من أحكام 
موضوعية ليقوم بترجمتها في صلب التش���ريع المراد إصداره. لذا، ال بد من اتباع 
ترتي���ب منطقي عند صياغ���ة محتويات المذكرة االيضاحي���ة بحيث يعتمد بالدرجة 

األساسية على ذكر األمور التالية:)70)

أ- المعلومات العامة
بحي���ث يجب أن تتضم���ن المذكرة اإليضاحية عنوان مش���روع القان���ون، والجهة 
التي قامت باقتراحه، وتاريخ تقديمه إلى المجلس التشريعي كمحطة أولى من أجل 

)69)  محمود محمد علي صبرة، االتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، 
مرجع سابق، ص )7. 

)70)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 8)).
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إقراره، حيث تنبع أهمية هذه المعلومات في اعتبارها مرجعا موثقا يتم اللجوء إليه 
في أي مراجعة مستقبلية ألحكام القانون فيما يتعلق بآخر تعديل قد جرى عليه.

ب- الهدف المراد تحقيقه من القانون والحاجة التي أدت إلى تقديمه

حي���ث يج���ب أن يراعى عند الحديث عن أهداف القانون والحاجة التي أدت إلى 
تقديمه أن يكون بش���كل مختصر ومبس���ط يؤدي إلى الفهم العام لمضمون القانون 
من قبل أي ش���خص يريد االطالع على محتواه، حيث يس���تطيع من خالل قراءة هذا 
الوصف المختصر في المذكرة اإليضاحية بناء رأي شخصي له حول الحاجة لمثل 
ه���ذا القانون من عدمها. وحتى يتأك���د الصائغ من مدى فهمه لألهداف فإنه يجب 
أن يكون قادرا على اإلجابة عن أسئلة تتعلق بطبيعة المشكلة المراد حلها، والمنافع 

التي تريد الجهة مرسلة التشريع تحقيقها من إصداره.))7)

ج- القوانين النافذة ذات العالقة بموضوع المشروع 

حيث يجب أن تتضمن المذكرة اإليضاحية كافة التش���ريعات النافذة التي س���بق 
وأن ص���درت لتنظ���م موضوع التش���ريع أو أي جزء منه وتحديد مدى تأثير مش���روع 
القان���ون الجدي���د عليها، وذل���ك في محاولة لمن���ع أي تعارض أو تضارب تش���ريعي 
بينهما، حيث يجب على الصائغ أن يجري عملية بحث دقيقة عن جميع التشريعات 
الوظنية النافذة )بما في ذلك تعديالتها) ذات العالقة بالتش���ريع ودراس���تها بش���كل 
جيد، وذلك لغايات توحيد المصطلحات المس���تعملة بين جميع التشريعات، وتجنب 
إلغاء ما ليس مقصودا إلغاؤه وتفادي التناقض بين التشريعات.))7) كما يجب الوقوف 
على نطاق كافة التشريعات النافذة ذات الصلة بموضوع التشريع مع مشروع القانون 
الجدي���د وذل���ك تالفيا لاللتباس وللتأك���د من مدى الحاجة إلى التش���ريع المطلوب 

صياغته في ظل المنظومة القانونية العامة للدولة.

))7)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 8).

))7)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 0).
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 د- اإلشارة إلى القوانين المقارنة في األنظمة القانونية الدولية 

حي���ث يج���ب اإلش���ارة ف���ي المذك���رة اإليضاحية إل���ى القواني���ن المقارن���ة التي 
أثب���ت التطبي���ق العملي لها قدرته���ا على تقديم حلول لالش���كاليات وتحقيق الهدف 
م���ن القان���ون، وذلك بأس���لوب يعطي القارئ فك���رة عامة عن كيفي���ة تنظيم موضوع 
المش���روع في تلك الدول، وأوجه الش���به واالختالف الرئيس���ية بين مشروع القانون 
وتلك القوانين المقارنة. وعند الحديث عن القوانين المقارنة، فإنه يجب أن تش���ير 
المذكرة اإليضاحية إلى االختالفات األساس���ية بين الدول وذلك بش���كل موضوعي 
ودقيق، كاالختالف في النظام السياسي أو في شكل النظام االنتخابي أو في تشكيل 
الس���لطات في الدس���تور وصالحياتها. وحت���ى تكون نتيجة البحث في التش���ريعات 
المقارن���ة إيجابي���ة، ينبغي على الصائغ أن يفهم خلفية كل تش���ريع والنظام القانوني 
ال���ذي يتبعه وذلك من خالل االطالع على المذكرات اإليضاحية للقوانين المقارنة، 
وأن ال يفكر في النسخ العشوائي عن التشريعات المقارنة مهما كانت عملية النسخ 

مغرية لسهولتها خاصة في التشريعات الطويلة.))7)
ه�- التكلفة المالية

إذا كان يترت���ب على مش���روع القانون تحميل خزينة الدول���ة أي كلفة مالية، فإنه 
يجب بيان حجم تلك الكلفة وأوجه انفاقها في المذكرة اإليضاحية كما يجب التركيز 
أيض���ا على انعكاس���ات تلك الكلف���ة المالية على الحلول المقترحة التي س���يأتي بها 
مش���روع القان���ون،))7) باعتب���ار أن العامل الم���ادي قد يكون له تأثير مباش���ر أو غير 
مباشر على قبول السلطات الدستورية لمشروع القانون من عدمه. فمن المهم جدا 
أن يعل���م الصائغ أنه توجد مخصصات مالية لدى الخزينة العامة لتطبيق التش���ريع 
المطل���وب منه صياغته وذلك عندما يكون لالعتبارات المالية في تطبيق التش���ريع 
أهمي���ة، ذل���ك أن عدم وج���ود مخصصات مالية لدى الخزين���ة العامة يعني أن جهد 

))7)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص )).

))7)  علي الصاوي، ورقة عمل بعنوان »الصياغة التشريعية للحكم الجيد، إطار مقترح للدول 
للبرلمانات  التشريعية  للصياغة  نماذج  تطوير  بعنوان  اإلقليمية  للورشة  قدمت  العربية«، 

العربية، مجلس النواب اللبناني، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بيروت، )00)، ص 9. 
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الصائغ ووقته س���يضيع هباء لعدم إمكانية تحقيق نتيجة عمله عند دخول التش���ريع 
حيز النفاذ.))7) 

و- وصف ملخص لمواد مشروع القانون

إذ يج���ب أن تتضم���ن المذك���رة اإليضاحية وصفا ملخصا لمش���روع القانون، مع 
التركيز على المواد التي تحمل أحكاما موضوعية دون األحكام اإلجرائية باعتبارها 
جوه���ر القان���ون، وأن من ش���أن إبرازها أن تعط���ي القارئ فكرة عام���ة عن القانون 
الجديد، وعن األحكام القانونية المستحدثة فيه والتي من المفترض أن تؤثر إيجابيا 

على سلوك األفراد في المجتمع. 

ثانيا: المذكرة التفس��يرية، ويقصد بها تلك المذكرة التي تتضمن تفسير مواد 
التش���ريع كل م���ادة على حده، أي تفس���ير المقصود بكل مادة قانونية في التش���ريع 
وبي���ان اله���دف منها واألس���باب الموجب���ة لألخذ به���ا ومصدرها، وم���ا يقابلها في 
القانون المقارن.)76) ويكمن الهدف من استعمال المذكرة التفسيرية في مساعدة 
المش���تغلين بالقانون والمطبقين لقواعده على فهم مواده بالتفصيل، خاصة القضاة 
الذين يقع على عاتقهم واجب تطبيق القانون على الوقائع التي تعرض أمامهم بشكل 

يتطلب توضيح مصدر النص القانوني والغاية المرجو تحقيقها من تطبيقه.)77)
وال تبرز الحاجة للمذكرة التفسيرية في كل مشروع قانون أو تعديل على قانون، 
وإنم���ا تك���ون فقط في القوانين التي لها طابع خاص وتقتضي الضرورة التش���ريعية 
والحاج���ة المجتمعي���ة اقتران تلك القوانين بمذكرة تفس���يرية. وعادة ما يتم اللجوء 
إلى المذكرة التفسيرية عند استحداث قانون من شأنه أن يغير في سياق مجتمعي 
أو ثقافي معين، أو يمنع ممارسة درجت العادة عليها، أو يدعو إلى فعل أو ممارسة 
جديدة في المجتمع، أو عند اس���تحداث نصوص قانونية جديدة ناتجة عن التطور 
))7)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 

بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص )).
)76)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 

بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 6)).
)77)  محمود محمد علي صبرة، االتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، 

مرجع سابق، ص )7. 
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التكنولوج���ي ف���ي مجال صناعة معينة أو مش���روع وطني كبير يؤثر أو يس���تفيد منه 
المجتم���ع ككل.)78) فف���ي مث���ل هذه الظروف وم���ا يماثلها يتم اللج���وء إلى إصدار 
مذكرات تفسيرية للقانون، حيث درجت العادة في بعض األنظمة القانونية المقارنة 
على اقتران كل من القانون المدني وقانون العقوبات بمذكرات تفسيرية باعتبارهما 

قانونين شاملين وأساسيين بالنسبة للمنظومة التشريعية بشكل عام في الدول.

وال تع���د المذك���رة التفس���يرية ملزمة ألعضاء الس���لطة التش���ريعية، وال تخضع 
لرقابتهم أو تصويتهم عليها، كما أنها ال تعد جزءاً من التشريع األصلي وال تسير في 
ذات اإلجراءات والمراحل الدس���تورية التي يخضع لها القانون العادي. وعليه، فهي 
ال تنش���ر في الجريدة الرس���مية ويقتصر دورها على مجرد االستئناس واالسترشاد 

بها عند تفسير القاعدة القانونية. 

وم���ن الجدي���ر ذكره أن وجود مذكرة تفس���يرية مع مش���روع القانون ال يغني على 
اإلط���الق عن وجود مذكرة إيضاحية وال يتعارض مع وجودها، ذلك أنه وعلى الرغم 
م���ن تقاطع كلتا المذكرتين في العديد م���ن الجوانب إال أنه يوجد اختالفات بينهما 
تكم���ن أساس���ا في الدور ال���ذي تؤديه كل منهما في العملية  التش���ريعية، وهو األمر 
الذي ينعكس حتما على أسلوب صياغة محتويات كل منهما والعناصر التي يجب أن 

تتضمنها كل مذكرة على حده.  
المطلب الثالث

معايير بناء تشريع سليم وعوامل جودة الصياغة التشريعية

هن���اك العدي���د من المعايير التي يجب على المش���تغل في الصياغة التش���ريعية 
اتباعها وذلك تحت طائلة إخراج تشريعات ال تحقق االحتياجات والغايات المتوخاة 
منها، فمن شأن اتباع هذه المعايير ضمان جودة الصياغة التشريعية وتجاوز ما قد 
يلح���ق بها من عيوب وأخطاء، والتي تتمثل كما اس���تقر عليه���ا العمل في مجال بناء 

تشريع سليم بما يلي: 

(78) Peter Collin, Dictionary of Law, 2nd ed., Middlesex GB: Colling Publishing Ltd., 
1992, p 24-25.
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1 - مراعاة المبادئ الدستورية
يأتي الدس���تور في قمة الهرم التش���ريعي، ومفاد ذلك أن أي تشريع يصدر يجب 
أن يراعي في أحكامه المبادئ العامة للدستور وجوهرها، كما يجب أن تكون الغاية 
األس���مى من إصدار القوانين واألنظمة التطبيق الس���ليم ألحكام الدستور والتفعيل 
الحقيق���ي لمحتوى ومضمون النصوص الدس���تورية.)79) ولتحقيق ه���ذه الغاية، فإنه 
يج���ب أن ال يؤخ���ذ فقط بظاه���ر النصوص الدس���تورية ومدلوها الضيق الش���كلي، 
وإنما يجب أن تقرأ النصوص الدستورية بصفة عامة كموجهات موضوعية وشكلية 
لباقي التش���ريعات وعمل الس���لطات الثالث في الدولة، فالنصوص التشريعية يجب 
أن تشكل الروح التي تُبَث في النصوص الدستورية وأن تسري فيها بشكل موضوعي 

وتتفاعل معها في بلوغ الغاية المثلى التي جاء النص الدستوري لترسيخها.
2 - السعي لتعزيز وحماية الحقوق والحريات

إن الغاي���ة المتوخاة من أي تنظي���م قانوني هي تعزيز وحماية الحقوق والحريات 
عل���ى اعتبار أن التش���ريعات على اختالف أنواعها هي احتياجات مدنية وسياس���ية 
واقتصادي���ة واجتماعي���ة وثقافي���ة،)80) وأنه���ا تأتي لتنظي���م حياة األف���راد في بقعة 
جغرافية معينة. فمن أهم النتائج المترتبة على الوجود الجغرافي هو دخول األفراد 
في عالقات مختلفة ينتج عنها تضارب في المصالح وتنازع على ممارس���ة الحقوق 

والحريات والتي من شأن القانون أن يسعى إلى حلها والتوفيق بينها.

وعليه، فإن الغاية األس���مى للتش���ريعات تتمثل في تنظيم وتقنين ممارس���ة هذه 
الحقوق والحريات ضمن القنوات واألطر القانونية السارية، وذلك من خالل تقرير 
مجموع���ة م���ن المبادئ العامة التي تتمتع بخصائص القاع���دة القانونية وتعزز مبدأ 
سيادة القانون. لذا، ال يجوز بأي حال من األحوال وقف ممارسة أي حق من حقوق 
اإلنسان دون أي مبرر مشروع، حيث إن بعض الحقوق والحريات األساسية ال يجوز 

)79)  عبد الحكيم رزق، مدى توافق النصوص القانونية مع تسمية القطاعات الحكومية، بحث 
منشور في مجلة الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة وجدة، 

مجلد رقم ))، ))0)، ص))). 
)80)  عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة التشريعات وتفسير التشريعات، دراسة 

فقهية علمية مقارنة، مرجع سابق، ص 70. 
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وقف ممارس���تها حتى في حاالت النزاعات المس���لحة والح���روب كالحق في الحياة 
وحظر التعذيب.))8)

وف���ي هذا الصدد اعتبرت المحكمة الدس���تورية العليا المصرية »أن الغاية التي 
يتوخاه���ا الدس���تور من النصوص ذات الصلة بالحق���وق والحريات هي أن يوفر لكل 
مواط���ن الفرص الكاملة لمباش���رة حرياته في إطار من الضواب���ط التي قيدها بها، 
والزم ذل���ك أن تكون القي���ود على الحرية التي تفرضها القواني���ن الجزائية، محددة 
بصورة يقينية ألنها تدعو المخاطبين بها إلى االمتثال لها لكي يدفعوا عن حقهم في 
الحياة وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة، بحيث ال يتم تجاوز 
الحدود التي اعتبرها الدستور مجاالً حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، 
وه���و ما يخل ف���ي النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة 

وفقا ألحكام الدستور«.))8)
وفي الس���ياق ذاته، قضت المحكمة الدس���تورية األردنية أن »سلطة المشرع في 
مجال تنظيم الحقوق هي س���لطة تقديرية ما لم يقيد الدس���تور ممارستها بضوابط 
تحد من إطالقها وتقيم حدا ال يجوز تخطيه، وعليه فإن الدس���تور إذ يعهد بتنظيم 
موض���وع معين إلى الس���لطة التش���ريعية فإن ما تقرر من قواع���د قانونية بصدده ال 

يجوز أن تنال من الحق محل الحماية بأي صورة كانت وذلك إعماال للدستور«.))8)
3 - مراعاة ضوابط اإلحالة إلى األنظمة والتعليمات

إن مس���ألة اإلحالة إلى األنظمة )اللوائح) والتعليمات في النصوص التش���ريعية 
تنطوي على خطورة مخالفة القواعد الدس���تورية وإهدار دور الس���لطة التش���ريعية 
في س���ن القوانين على اعتبار أن هذا الدور هو اختصاص أصيل لها وفقا لمنطوق 
النصوص الدستورية ويجسد مبدأ األمة هي مصدر السلطات. وعليه، ووفقا لقاعدة 

في  للتعذيب  المحرمة  للنصوص  الدستورية  الصياغات  الهادي،  آدم عبد  الدكتور حيدر    (8((
المستنصرية،  الجامعة  القانون،  كلية  الحقوق،  مجلة  في  منشور  بحث  العربية،  الدساتير 

العراق، المجلد عدد )، ))0)، ص 8)). 
))8)  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم ))) لسنة )) قضائية المحكمة 

الدستورية العليا »دستورية«.
))8)  حكم المحكمة الدستورية األردنية في القضية رقم ))) لسنة ))0).
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الهرم التش���ريعي، فإن إصدار األنظمة هو من صميم اختصاص السلطة التنفيذية، 
وال تبسط السلطة التشريعية أي رقابة عليها إال من خالل ضمان صياغة تشريعية 
واضحة وسليمة لقواعد القانون التي تقرر اإلحالة وتعطي السلطة التنفيذية الحق 
في إصدار األنظمة بشكل يغل من يد السلطة التنفيذية في ممارسة هذه الصالحية 

أو تجاوزها،))8) وفي حال ممارستها أن تتفق مع حكم الدستور والقانون.

4 - االلتزام بهرمية التشريعات

يقص���د بالهرم التش���ريعي ترتيب القواعد القانونية م���ن األعلى إلى األدنى وفقا 
لقوته���ا والجه���ة المنوط به���ا إصدارها، فبموجب اله���رم القانوني يحتل الدس���تور 
المرتبة األولى تليه القوانين فاألنظمة والتعليمات. ويترتب على هذا الهرم القانوني 
ضرورة احترام التش���ريع األدنى للتش���ريع األعلى وعدم مخالفته، وإال عد التش���ريع 
األدن���ى باط���ال وال قيمة قانونية له.))8) كما يقضي الهرم التش���ريعي بأنه ال يجوز 
تعديل أي قانون أو إلغاؤه إال بقانون أعلى منه مرتبة أو بقانون مساو له في المرتبة، 
وأنه في حال التعارض بين هذه التشريعات يقدم التشريع األعلى مرتبة على األدنى 

منه ويكون هو واجب التطبيق.)86) 

) - االلتزام بالسياسة التشريعية

لكل دولة سياسة تشريعية خاصة بها تتحدد مالمحها وفقا للظروف االقتصادية 
واالجتماعية والسياس���ية والمجتمعية والتي تختلف من دولة ألخرى،)87) كما تختلف 
هذه السياس���ة التش���ريعية داخل الدول���ة الواحدة من وقت آلخ���ر ومن مكان آلخر. 
فالسياسة التشريعية ألي بلد يكون مصدرها الرئيسي الدستور والقوانين األساسية 

ومعهد  العدل  وزارة   ، والتشريع  الفتوى  ديوان  إعداد  الثانونية،  التشريعات  دليل صياغة    (8((
الحقوق، جامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 97. 

الثانونية، معهد الحقوق،  ))8)  مصطفى عبد الباقي ومحمد خضر، دليل صياغة التشريعات 
جامعة بيرزيت، )00)، ص )9. 

)86)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص )).

)87)  عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة التشريعات وتفسير التشريعات، دراسة 
فقهية علمية مقارنة، مرجع سابق، ص 8)). 
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فيها، باإلضافة إلى الطبيعة االجتماعية واالقتصادية والدينية واألعراف المجتمعية 
التي تختلف من دولة ألخرى.  

ويقصد بالسياس���ة التش���ريعية مس���لك الجه���ة المختصة بالتش���ريع أو خطتها 
نح���و تطبيق السياس���ة العامة العلي���ا بمجاالتها المتنوعة كالسياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعية من خالل التش���ريعات التي تضعها،)88) فالسياس���ة العامة العليا يجري 
تطبيقه���ا بموجب تش���ريع تتمي���ز قواعده القانوني���ة بخصائص تجع���ل تطبيق هذه 
السياس���ة ملزم���ا، وه���ذا يعني أن التش���ريع المكتوب هو األداة التي يتم بواس���طتها 

تطبيق السياسة العامة العليا في المجاالت المختلفة.)89)
وتنبع أهمية السياسة التشريعية في أن انتقاء القوانين يجب أن يكون من خالل 
األهداف المرسومة للدولة بما يضمن وحدة التطبيق،)90) فالسياسة التشريعية لكل 
دولة تعتبر حجر األس���اس في عملية الصياغة التش���ريعية وذلك من خالل إصدار 
القوانين واألنظمة بما يتوافق مع هذه السياسة والتي تسعى إلى تحقيقها وخدمتها. 
كما أن السياس���ية التش���ريعية لكل دولة هي في حقيقتها انعكاس لسياستها العامة، 
بالتالي فإن االهتمام بمسألة الصياغة القانونية ليس مجرد اعتناء بالجانب الشكلي 
واإلجرائ���ي، إنم���ا الهدف منه ه���و الوصول إلى تطبيق دولة القانون من خالل س���ن 
تشريع جيد ومتطور في منتهى الوضوح والدقة منسجم مع الدستور وغير متعارض 

مع القوانين األخرى ومفهوم لدى عامة الناس وقابل للتطبيق.))9) 
وم���ن أهم العناصر المؤثرة في السياس���ة التش���ريعية لكل دول���ة المبادئ العامة 
ال���واردة في دس���تورها ذات الصلة بش���كل الدولة ونظام الحك���م فيها والتي ال يجوز 
الخروج عليها أو تجاوزها بأي ش���كل من األش���كال، فهي بمثابة األس���س التي يمكن 

)88)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 7).

)89)  دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 0).
)90)  دليل الصياغة التشريعية العراقي، مرجع سابق، ص ).

وصياغة  إعداد  في  مصر  »تجربة  بعنوان  عمل  ورقة  السيد،  عزت  محمد  المستشار    (9((
العربية في  الدول  القوانين« قدمت في مؤتمر عمل بعنوان »تجارب  ومراجعة مشروعات 
 ((-(( دبي،  الحديثة«،  الدولية  باالتجاهات  مقارنة  القوانين  مشروعات  وصياغة  إعداد 

ديسمبر 0)0).
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م���ن خاللها قياس مدى التزام التش���ريعات الفرعية بمضمون وجوهر هذه القواعد 
الدستورية.))9) كما أن هذه المبادئ الدستورية التي تشكل سياسة الدولة التشريعية 
ق���د تم تضمينها في العدي���د من المعاهدات واالتفاقي���ات الدولية المتعلقة بحقوق 
اإلنس���ان والت���ي تطالب اللجان المش���رفة عل���ى تنفيذها الدول األعض���اء بااللتزام 
بمضمونها وجوهرها في تشريعاتها الداخلية الصادرة عنها.))9) وفي هذا السياق، 
قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية »أن السياسة التشريعية الرشيدة يتعين 
أن تق���وم عل���ى عناصر متجانس���ة، فإن قام���ت على عناصر متناف���رة نجم عن ذلك 
افتق���اد الصل���ة بين النص���وص ومراميها، بحي���ث ال تكون مؤدية إل���ى تحقيق الغاية 
المقص���ودة منها النع���دام الرابطة المنطقية بينها؛ تقديرا بأن األصل في النصوص 
التش���ريعية - ف���ي الدول���ة القانونية - هو ارتباطها عقال بأهدافه���ا، باعتبار أن أي 
تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك األهداف؛ 
ومن ثم يتعين دائما استظهار ما إذا كان النص الطعين يلتزم إطارا منطقيا للدائرة 
التي يعمل فيها، كافال من خاللها تناغم األغراض التي يس���تهدفها، أم متهادما مع 

مقاصده أو مجاوزا لها”.))9)

6 - االلتزام بالمراحل الدستورية المقررة إلصدار التشريع

إن العملية التشريعية يجب أن ال تقتصر على إبداء االهتمام بالعنصر الموضوعي 
للتشريع المتمثل في األحكام والنصوص الموضوعية فيه، بل يجب أن تعنى العملية 
التشريعية بالعنصر اإلجرائي وذلك من خالل االلتزام بالمراحل الدستورية المقررة 
إلص���دار التش���ريع، والتي تختلف باختالف التش���ريع س���واء أكان قانونا يصدر عن 
السلطة التشريعية أو نظاما يصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء.  

))9)  الدكتور أحمد عبيس نعمة، التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق، مرجع 
سابق، ص )). 

))9)  دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص )) و0).

))9)  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في قضية رقم ))) لسنة )) قضائية المحكمة 
الدستورية العليا »دستورية«.
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7 - ضمان الدقة في اللغة والوضوح واالنسجام التشريعي 
يقص���د بالدقة – بوجه عام – اس���تعمال األلفاظ حس���ب معناه���ا الصحيح وفي 
موضوعه���ا الصحي���ح، ويقصد بالوضوح أن تعبر الكلم���ات والعبارات عن المقصود 
بس���هولة ويس���ر بحيث يس���تطيع القارئ أن يقف على حقيقة المراد من النص دون 
عن���اء.))9) إن لغة التش���ريع كما بينه���ا الفقيه عبد الرزاق الس���نهوري يجب أن تكون 
واضح���ة ودقيقة، فاللغة المعق���دة تجعل القانون مغلقا، كم���ا أن اللغة غير الدقيقة 
تجع���ل القان���ون مبهما فيجب أن يكون للتش���ريع لغة فنية خاصة ب���ه يكون كل لفظ 
فيها موزونا محدود المعنى، وال يجوز أن يتغير معنى اللفظ الواحد باس���تعماله في 
عبارات مختلفة، فإذا عبِّر عن معنى بلفظ معين وجب أن ال يتغيرها اللفظ إذا أريد 
التعبي���ر عن هذا المعنى مرة أخ���رى، وال يتنافى أن تكون لغة التقنين غنية أن تكون 

بسيطة تنزل إلى مستوى فهم الجمهور.)96) 
وف���ي هذا المجال قضت المحكمة الدس���تورية العلي���ا المصرية أن »األصل فى 
النصوص العقابية هو أن تصاغ فى حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكما، 
ومن ثم يجب إجماال اس���تخدام اللغة البس���يطة التى تس���تعصى على التأويل والبعد 
ع���ن التراكيب اللغوية والجمل المعقدة، ذلك أن عموم عباراتها واتس���اع قوالبها قد 
يصرفه���ا إل���ى غير المقصود منه���ا، فيتعين أن يكون الن���ص العقابي حادا قاطعا ال 
ي���ؤذن بتداخ���ل معانيه كى ال تنداح دائرة التجريم، وتظل دوما فى إطار الدائرة التى 

يكفل الدستور فى نطاقها قواعد الحرية المنظمة«.)97) 
لذا، فاللغة المس���تخدمة في التش���ريع يجب أن تكون س���ليمة ومنضبطة ودقيقة 
بحيث تضع مرامي القاعدة األصولية موضع التنفيذ. فلما كان المش���رع يس���تهدف 
من س���ن التشريع مخاطبة األش���خاص الذين يعنيهم األمر إما اقتضاء أو تخييرهم 
أو بالوضع، فإن اللغة الواجب اس���تخدامها هي توجيه الخطاب بطرقه الثالث هذه 

))9)  الدكتور عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسير الشريعات، مرجع سابق، 
ص )99-)99.

)96)  نقال عن الدكتور محيي محمد مسعد، دور القانون في تكوين ثقافة اإلنسان، دار المطبوعات 
الجامعية، االسكندرية، )00)، ص )0).

)97)  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية )0) لسنة )) قضائية دستورية .
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بصفة منضبطة لكي يستطيع أولئك األشخاص تكييف سلوكهم ومعامالتهم ومختلف 
أوجه نش���اطهم وفقا للقواعد التي أرس���تها األحكام موضوع الخطاب.)98) فإذا شاب 
لغة التشريع عيوب لغوية، فإن الخطاب إما اال يصل إلى المخاطبين، أو يصل إليهم 
مش���وها غامضا غير واض���ح أو غير محدد، فيضطرب س���لوكهم وتتعثر معامالتهم 

وتتعطل مصالحهم. 

 8 - اإلحاطة بكافة الجوانب الفنية والتقنية بموضوع التشريع

يجب على التشريع أن يتناول جميع أركان الموضوع محل التشريع وعناصره من 
حيث تعريفه، وعناصره، والسبل الكفيلة بممارسته أو تطبيقه، والحقوق وااللتزامات 
المترتبة عليه، والعقوبات المقررة في حال مخالفة األحكام الس���ابقة، وتنظيم كافة 

الجوانب الفنية والتقنية ة المتعلقة بموضوع التشريع.

وتنبع أهمية عوامل جودة الصياغة التشريعية من أن لها تأثيرا مباشرا في إخراج 
قواعد قانونية س���ليمة وخالية من األخطاء، فعيوب الصياغة التشريعية ومشكالتها 
ه���ي من أهم الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بالصياغة التش���ريعية الجيدة. فعلى 
الرغم من كافة النصائح واإلرشادات التي تقدم إلى الصائغ، إال أنه من المتوقع أن 
تتضمن مسودة التشريع عيوبا في القواعد القانونية التي يجب التنبه إليها ومحاولة 
تفاديها، ومن أهم العيوب التي قد تصيب الصياغة التشريعية والتي تؤثر على جودة 

التشريع ما يلي:

أواًل: الخطأ

يصيب النص التشريعي نوعان من الخطأ، فهو إما أن يكون خطأ ماديا أو خطأ 
قانوني���ا. فبالنس���بة للخطأ المادي، فإن���ه يقع في النص التش���ريعي ويتحقق نتيجة 
أس���باب متعددة خالل المراحل التي يمر بها التش���ريع ابتداء من إعداده وصياغته 
وإقراره حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فقد يحدث الخطأ المادي بإحالل 
لف���ظ في النص محل لف���ظ آخر، أو بوضع كلمة في غير الموضع المقصود بها في 

)98)  عبد الحافظ عبد العزيز، الصياغة التشريعية، مرجع سابق، ص ))).



المحامي د. ليث كمال نصراوين

417 ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون.. أداة لإلصالح والتطوير( -  العدد 2 - الجزء األول - مايو 2017

الجملة بشكل يؤدي إلى تغيير المعنى الذي يعطيه النص. )99) 
كم���ا ق���د يقع الخطأ المادي في الترجمة إذا ما تم وضع تش���ريع ما بلغة أجنبية 
ليجري بعد ذلك ترجمته إلى لغة الدولة المراد تطبيق التشريع فيها، وأيضا يتواجد 
الخطأ المادي في نص مرس���وم اإلصدار أو في نقله إلى الجريدة الرسمية أو أثناء 
طباعته، فهذه األخطاء تزداد في الفترات التي ينش���ط فيها المش���رع بس���بب ضيق 
الوق���ت فيتعذر عليه التدقيق في النصوص القانوني���ة التي يجيزها.)00)) أما الخطأ 
القانون���ي، فه���و ع���ادة ما يكون غير مقصود ويس���توجب التصحي���ح ويتمثل في ذكر 
أحكام قانونية غير س���ليمة وتتعارض مع القواعد والمبادئ العامة في الدولة أو ما 

ورد في تشريع قانوني آخر.))0))  

ثانيًا: الغموض
يك���ون الن���ص غامضا إذا كان غي���ر واضح الداللة وال ت���دل صيغته الحالية على 
مضمونه والغاية منه، ويحتاج فهمه إلى أمر خارجي لغايات تحديد المعنى المقصود 
منه بش���كل قد يدفع نحو االس���تعانة بطرق التفس���ير المختلفة.))0)) كما يعد النص 
غامض���ا إذا كان يس���مح باالختيار بي���ن البدائل، أي المعاني، بش���كل يفيد أكثر من 
معن���ى، أو إذا كان قد صيغ بأس���لوب معقد في اللف���ظ والتركيب يصعب معه تصور 
المقصود منه. ويتحقق الغموض أيضا نتيجة اضطراب في صياغة النص التشريعي 
أو في اس���تخدام لف���ظ ما يدل على أكثر من معن���ى،))0)) فالنص الغامض هو كل ما 
احتاج من النصوص القانونية إلى توضيح وتفس���ير، أكان ذلك بس���بب نقص فيه، أو 
بس���بب عدم وضوح في لفظه، أو بس���بب تعارض بين أجزائه، أو ألي سبب آخر في 

نصه.))0)) 
)99)  الدكتورة كوثر دباش، ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي للنائب، مرجع سابق، ص 0).

)00)) الدكتور توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية – القسم األول، النظرية العامة للقانون، 
مرجع سابق، ص 6)).

))0))  المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص )).
القانونية تشريعا، فقها، قضاءا، محاماة،  الصياغة  الشيخلي، فن  القادر  الدكتور عبد    ((0((

مرجع سابق، ص ))).
))0))  الدكتورة كوثر دباش، ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي للنائب، مرجع سابق، ص 0).

)0)  الدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد أبو ستيت، أصول القانون، مرجع سابق، ص 06)-07).
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وم���ن أكثر صور الغموض ش���يوعا »الغموض الخفي«، ال���ذي يتحقق عندما يتضمن 
النص التش���ريعي لفظا يدل على معناه من حيث الظاهر، إال أنه في انطباق معناه على 
بع���ض األف���راد يكون هناك نوع من الغموض أو الخفاء،))0)) ومثال ذلك، النص القانوني 
أن »القات���ل ال ي���رث« هو نص واضح، إال أن الغموض والخف���اء قد يالزمه عند تطبيقه 
على بعض األش���خاص، فيثور التس���اؤل حول ما إذا كان النص يتناول القاتل بالخطأ أو 
بالتسبب، وهذه مسألة يختلف حولها الفقهاء ورجال القانون وتؤدي إلى جدل كبير بينهم.

ثالثًا: التعارض

يحص���ل التعارض عندما يصطدم نص تش���ريعي مع نص تش���ريعي آخر بش���كل 
يجع���ل الجم���ع بينهما أمرا غير ممكن نظرا لتع���ارض أحدهما مع اآلخر، ذلك على 
الرغ���م م���ن وضوحهما إذا تم النظر إل���ى كل واحد منهما على حده. كما قد يحصل 
التعارض في تش���ريع واحد أو في تش���ريعات مختلفة، وهذا ما يثير مس���ؤولية على 

الصائغ بضرورة أن يكون متنبها لتجنب وقوع مثل هذه الحالة المثيرة لإلرباك. 

وعند وقوع تعارض بين تشريعات متفاوتة في الدرجة، فإنه يجري تغليب التشريع 
طبقا للمبادئ التي تحكم تدرج التش���ريعات القانونية، فقواعد الدس���تور تسمو على 
قواع���د القانون العادي التي بدورها تس���مو على نصوص النظ���ام وأحكامه. أما إذا 
كان التعارض بين تش���ريعات متساوية في الدرجة، فإنه يجري أحيانا إعمال قاعدة 
التشريع الالحق يلغي التشريع السابق، أو أن النص الخاص يقيد النص العام.)06)) 

كم���ا وق���د يحصل التعارض بين نصوص التش���ريع الواحد، ف���إذا وجد ما يرجح 
أحدهم���ا عل���ى اآلخ���ر انتهى األمر، كأن يوج���د تعارض بين عبارة النص وإش���ارته، 
وفي هذه الحالة يغلب الحكم المس���تمد من عبارة النص على ما يس���تدل عليه من 
إشارته. أما في حالة عدم وجود ما يرجح أحد هذه النصوص على اآلخر، كأن يكون 
الحكم���ان مس���تخلصين من عب���ارة النص مثال، ففي هذه الحال���ة يتم رفع التعارض 

بينهما من خالل االلتجاء إلى طرق التفسير الخارجية.

))0))  علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، عالم 
الكتب، بيروت، 996)، ص ))).

القانونية تشريعا، فقها، قضاءا، محاماة،  الصياغة  الشيخلي، فن  القادر  الدكتور عبد    ((06(
مرجع سابق، ص9)).
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رابعًا: النقص

ويراد بالنقص إغفال لفظ في النص التش���ريعي بالشكل الذي يجعل النص غير 
مستقيم بدونه، أو هو حالة عدم تمكن القاضي من إيجاد نص تشريعي لتطبيقه على 
الن���زاع المع���روض عليه.)07)) ويُعبِّر البعض عن حالة النقص في التش���ريع بمصطلح 
الفراغ الذي يتحقق عند انعدام وجود ش���يء أو حكم يتطلب واقع الحال وجوده، أو 
عندما ال يتولى التش���ريع تنظيم نتائج قانونية معينة وحلها بصورة نهائية قاطعة ال 
تترك مجاال للشك حول آلية تطبيقها، ومثال ذلك أن ينص القانون على فرض فائدة 
على القرض دون أن يعين نس���بة تلك الفائدة، أو أن يرتب القانون الحق في الطعن 
باألحكام القضائية دون أن يحدد مدة لممارسته أو الجهة التي يمكن الطعن إليها.

خامسا: التزيد والتكرار

فق���د يقع المش���رع في عيب التزي���د، وهو نقيض النقص فيورد عب���ارة زائدة أو 
مكررة ال معنى لها في صياغة النص تؤدي إلى إرباك معناه واالختالف في فهمه.)08)) 
والتزيد والتكرار من العيوب التي تؤثر سلبا على مضمون القاعدة القانونية فتزيد من 
غموضها وصعوبة تفسيرها، كما أنها تؤثر سلبا على شكل القاعدة القانونية فينتفي 
عنها صفة االختصار واإليجاز الضروريين لحسن سالمة إخراج القاعدة القانونية. 

وم���ن ص���ور التزيد والتكرار ف���ي النص القانون���ي أن يكون التك���رار في القانون 
ذات���ه كأن يتك���رر الحك���م القانوني نفس���ه في نصي���ن أو أكثر من نص���وص القانون 
نفس���ه، أو التك���رار في قانونين مس���تقلين والش���ائع في هذا المث���ال أن يرد التكرار 
بقانون عادي لما هو وارد في الدس���تور، فمبدأ الش���رعية على س���بيل المثال تنص 
عليه معظم دس���اتير الدول، إال أن المش���رع قد يعود للنص عليه صراحة في قانون 

العقوبات.)09)) 

)07)) عباس الصراف وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثالثة، مكتبة الثقافة، 
عمان، )99)، ص 66.

محاماة،  قضاءا،  فقها،  تشريعا،  القانونية  الصياغة  فن  الشيخلي،  القادر  عبد  الدكتور   ((08(
مرجع سابق،  ص )0).

)09)) الدكتور توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية – القسم األول، النظرية العامة للقانون، 
مرجع سابق، ص ))).
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المبحث الثالث

أثر الصياغة التشريعية الجيدة على اإلصالح القانوني

لقد س���بق اإلش���ارة إلى أن الصياغة التشريعية الجيدة من شأنها أن تؤثر إيجابا 
على عملية اإلصالح القانوني، حيث يترتب على مراعاة معايير الصياغة التشريعية 
المتمثلة بمعايير منطقية ومعايير أس���لوب التعبير القانوني ضمان سالمة التشريع، 
باإلضاف���ة إل���ى أن تكري���س الصياغ���ة التش���ريعية الجيدة يس���هم ف���ي تفعيل مبدأ 

المسؤولية األخالقية للمشرع والصائغ كما سيتم بيانه في هذا المبحث.

المطلب األول
معايير الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على سالمة التشريع

هن���اك مجموعة م���ن المعايير الخاصة بالصياغة التش���ريعية متعلقة بأس���لوب 
التعبير القانوني وكتابة نصوص وعبارات مواد التش���ريع، والتي يترتب على اتباعها 
واحترامها س���المة التش���ريع الصادر، ومن أهم هذه المعايير الواجب مراعاتها في 

عملية الصياغة التشريعية:

أوال: معايير منطقية

تتمثل هذه المعايير في سلس���لة من العناصر والتس���اؤالت ذات الصلة بالتشريع 
أهمها هل نحن بحاجة إلى تدخل تش���ريعي لمواجهة الموضوع المطروح علينا؟ إن 
اإلجابة عن هذا الس���ؤال يس���هم في الحد من ظاهرتين كالهما أخطر من األخرى 
في عملية صياغة التش���ريعات هما ظاهرة اإلس���راف التش���ريعي وظاهرة تضارب 
التش���ريعات، ولكلتا الظاهرتين آثار س���لبية على التش���ريع س���واء من خالل اإلكثار 
م���ن التش���ريعات التي يت���م إصدارها، أو ح���دوث تعارض بين نصوصه���ا وأحكامها 

القانونية.)0))) 

إن التشريع الجيد هو التشريع الذي يأتي ثمرة دراسة علمية مسبقة تهدف إلى 
أن ال تكون أحكامه متعارضة مع نصوص تشريعات أخرى، فدوافع إعداد أي تشريع 

)0)))  المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص 8.
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يج���ب أن تس���تقى من واقع علمي يتطلبها، وهذا األمر يحت���اج إلى دعوة أهل الرأي 
والمتخصصين لإلدالء بآرائهم في مش���روع التش���ريع قبل إصداره،))))) فمثل هذا 
اإلجراء من ش���أنه أن يجنب التش���ريع الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى استحالة 
تطبيق���ه عل���ى أرض الواق���ع، وبالتالي ال يكون له أي أثر عمل���ي، ويكون إصداره من 

قبيل اإلسراف التشريعي.
وعندم���ا يب���دأ الصائغ ف���ي معالجة موضوع ما في تش���ريع جديد عليه أن يأخذ 
بعي���ن االعتب���ار مجموعة من العوام���ل والمعايير المنطقية الت���ي تتفاعل مع بعضها 
البع���ض لتالف���ي ظاهرتي االس���راف التش���ريعي والتض���ارب الش���ريعي. وأهم هذه 
المعايي���ر ه���ي المعايير الطبيعية التي تتمثل في الظ���روف التي تحيط باألفراد في 
حياته���م االجتماعية كالوضع الجغرافي والحالة النفس���ية والخلفية الدينية إضافة 
إلى ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى تؤخذ بعين االعتبار عند صياغة 
القاعدة القانونية وتشكل جزءاً من الحقائق الواقعية أو الطبيعية.))))) فهذه الحقائق 
وإن كانت غير كافية إلنشاء القاعدة القانونية، إال أنها تعد المادة الخام األولية التي 
يجب أن يقف عليها الصائغ عند البدء في التفكير في إنشاء قاعدة قانونية جديدة، 

أو محاولة رسم حدود أو نطاق المسائل القانونية التي يراد تنظيمها.)))))
وإل���ى جانب المعايي���ر الطبيعية، هناك معايير تاريخية تتمث���ل في التراث الذي 
خلَّفته األجيال الس���ابقة للبشرية في مجال تنظيم عالقاتها االجتماعية من أعراف 
وع���ادات وتقاليد، فه���ذه المعايير تعبر عن مجموعة النظ���م القانونية واالجتماعية 
المختلف���ة التي طبقت في المجتمع والتي تكونت عبر األجيال، فهي تش���كل التراث 
ال���ذي خلفته األجيال الس���ابقة والخاصة بتكوين وتنظيم الحي���اة االجتماعية معبرا 

عنها باألعراف والعادات والتقاليد.)))))
)))))  الدكتور سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 

976)، ص 78 وما بعدها.
))))) الدكتور عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، المطبعة العمالية، القاهرة، 

966)، ص )7)-)7).
)))))  المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص 9.

)))))  الدكتور حيدر آدهم عبد الهادي، الصياغة التشريعية للنصوص المجرمة للتعذيب في 
الدساتير العربية، مرجع سابق، ص ))).
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كم���ا يوجد أيضا معايي���ر عقلية، والتي يراد بها مجموعة األفكار والحقائق   
والنتائج التي يتوصل إليها العقل البش���ري من الحقائق الواقعية التاريخية وبالشكل 
الذي يقوم فيه بتحويرها وصقلها لكي تصبح متفقة مع غاية القانون، فيقوم بالكشف 
عنها وتجسيدها في قواعد قانونية مكتوبة تكون قادرة على موائمة المنطق العلمي 

والحقائق العلمية والفلسفية.)))))

وإلى جانب المعطيات الس���ابقة، توجد معايير مثالية تتمثل في آمال وطموحات 
اإلنسان لتحقيق التقدم والتطور المطرد للقانون خارج نطاق النظام القانوني الذي 
تفرضه حقائق الحياة الواقعية أو التاريخية أو العقلية، فهي المثل العليا التي يضعها 
اإلنسان نصب عينيه للنهوض بالقانون بهدف تحقيق الكمال ويجري استلهامها من 
اإليمان.)6))) لهذا، فمن المتصور أن تكون هذه المعطيات المثالية قادرة على التأثير 
في المعطيات الس���ابقة، وأن تقود كال من الفرد والمجتمع نحو تحقيق قيم العدالة 
والمس���اواة وع���دم التميي���ز بين األفراد، ذلك على اعتبار أن التش���ريع هو الوس���يلة 

األمثل لحفظ الكرامة اإلنسانية.)7)))

إن الصائغ بحاجة إلى اس���تحضار كافة المعطيات الس���ابقة وتفعيلها معا ضمن 
إطار قاعدة المنطق العلمي لتحديد أهداف ومالمح التشريع المراد صياغته بشكل 
يعد تجس���يدا لمنطق العقالنية والنظرة الش���مولية في التعامل مع قضايا الصياغة 

التشريعية.

ثانيا: معايير ضبط أسلوب التعبير القانوني

تنبع أهمية وضع منهجية لضبط أس���لوب التعبير القانوني للتش���ريع من اعتباره 
األس���لوب األمث���ل لتحويل أغراض التش���ريع إلى مجموعة متماس���كة م���ن القواعد 
القانونية المنس���جمة والواضحة، والتي يس���هل اس���تخالص األحكام القانونية منها 

)))))  محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، الطبعة الثانية، الهيئة 
العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، 969)، ص 70-69.

القانونية، مرجع سابق، ص )7)- العلوم  الدكتور عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة   (((6(
.(7(

)7)))  المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان »الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص 9.
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عل���ى الوج���ه الذي ينس���جم مع أغراض التش���ريع. ل���ذا يجب األخذ بعي���ن االعتبار 
أس���لوب التعبير القانوني ولغت���ه في مرحلة الصياغة التش���ريعية بأن تكون صياغة 
التش���ريع المقت���رح بأس���لوب مفهوم وواضح وبس���يط وموجز، وأن يت���م االبتعاد عن 
الكلم���ات الغامض���ة المبهمة وغير المنضبطة. فاأللف���اظ التي تكون محل أخذ ورد 
في تفس���يرها وتقدير المطلوب منها يجب على الصائغ أن يتجنبها ما وسعه األمر، 
ومثالها )وقت كاف، بصورة مناس���بة)، فإن كان مضطرا إلى استعمالها، فال أقل أن 
يح���دد الش���خص الذي يقدر تلك األلفاظ بمقاديره���ا،)8))) كأن يقول »في وقت كاف 

يحدده الوزير«.
كم���ا يج���ب أن تك���ون صياغة التش���ريع المقترح م���ن خالل عب���ارات ذات داللة 
على المعنى المقصود من النص، وأن تكون صياغة التش���ريع المقترح بش���كل جمل 
قصي���رة تتضمن عالمات الترقي���م، أو جمل مفصلة في بنود وفقرات بش���كل يؤدي 
إلى وضوح الفكرة وترابطها في آن واحد، وأن يتم االبتعاد عن الجمل الطويلة التي 
تس���هل التعارض وتزيد من الغموض في الكلمات المس���تخدمة.)9))) كما يجب أن يتم 
تخصي���ص جملة لكل فقرة، وأن يتم تجنب اس���تخدام عب���ارات أو مصطلحات تدل 

على جنس معين.

ولغايات حس���ن الصياغة التش���ريعية، فإن���ه ينبغي التأكد م���ن أن كل مادة قانونية 
مخصصة لفكرة واحدة فقط، وأن الفكرة الواحدة ال تقسم على أكثر من مادة قانونية، 
وأنه إذا كانت المادة تتناول أكثر من موضوع، فإنه يجب أن يتم تقس���يمها إلى مادتين 
أو أكثر، فمن المستحسن أن يتم استخدام أسلوب التجزئة إلى بنود وفقرات في حال 
وجود ش���روط أو متطلبات قانونية معينة، وأن يتم تقليل عدد كلمات النص إلى الحد 
األدنى الذي يحقق الغرض من التشريع دون استخدام الحشو اللغوي وأن يتم استخدام 

أسلوب التقارن بين الغرض من التشريع مع الجهة المعنية بتنفيذه.)0)))

)8)))  نصر اهلل محمد أحمد شاعر، األصول اللغوية في صياغة النصوص التشريعية – التشريعات 
الفلسطينية مثاال، مرجع سابق، ص )0).

)9))) دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص )8.

)0))) محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلنجليزية، مرجع سابق، ص))). 



متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على اإلصالح القانوني

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الخامسة - مايو 4242017

كما يجب تحديد عناصر النص عند الصياغة وتقس���يمها إلى أجزاء على ش���كل 
فق���رات في حال كان محتوى النص يش���ير إلى ع���دد من الحاالت، أو ينظم أكثر من 
موضوع. ومن الجيد اس���تخدام كلمات محددة تؤدي مباش���رة إلى المعنى المقصود 
منه���ا، وأن يت���م تجنب اس���تعمال كلمات مترادف���ة للتعبير عن الحك���م المطلوب، أو 
اس���تعمال كلمات هي جزء من المعنى لكلمة أخرى تم استعمالها، وأن يتم استخدام 
الفعل المبني للمعلوم وتقديمه على الفعل المبني للمجهول باعتباره األس���لوب الذي 
يمك���ن من خالله تحديد الجهة أو الش���خص المطلوب من���ه إتيان فعل أو تركه على 
وجه الدقة، بمعنى أن يكون الشخص الذي يؤدي الفعل القانوني في موضع الفاعل 

في الجملة، وأن يكون الشخص المتلقي للفعل في موضع المفعول.)))))
يستحس���ن أيضا أن يتم تفضيل التعبير اإليجابي على التعبير الس���لبي، وأن يتم 
اس���تخدام صيغة اإلثبات بدال من النفي، ذلك أن الجملة في صيغة اإلثبات تحتوي 
ن القارئ من فهم معناها بس���هولة. كما يفضل اس���تخدام  على عدد كلمات أقل وتمكِّ
الجمل���ة الفعلية بصيغة المضارع البس���يط كونها أكثر تحدي���دا وتأكيدا عن الجملة 
المكتوب���ة بصيغة المس���تقبل ف���ي مجال اإلل���زام، وأن يتم اس���تخدام المصطلحات 
األح���دث نس���بيا والمتفق عليها في الفق���ه القانوني، وأن يتم االبتع���اد عن الكلمات 
الت���ي تثير الجدل حول مفهومها ومدلولها.))))) وإذا لزم اس���تعمال مصطلحات فنية 

أو تقنية متخصصة، فإنه يجب إدراج تفسير لها في مادة التعاريف.
ويتوقع من الصائغ التشريعي أيضا أن يلتزم بالثبات في استخدام المصطلحات 
والكلم���ات في مواد التش���ريع كافة كم���ا جاءت في مادة التعاري���ف من خالل توخي 
الدق���ة ع���ن طري���ق عدم ترك مس���ؤولية تعريف الكلم���ة للق���ارئ،))))) وأن يمتنع عن 
استخدام الكلمات المترادفة وغير الضرورية، وأن يتحاشى استعمال المصطلحات 
األجنبية قدر اإلمكان إال إذا لم يكن لها مقابل في اللغة العربية أو إذا كان المقابل 
لها غير مألوف، وأن يتأكد من أن الكلمات المس���تخدمة في مس���ودة التش���ريع هي 

(121)  Lisa Webley, Legal Writing, Psychology Press, 2005, p 17. 
))))) دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 

بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 88-86.
)))))  الدكتور محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة التشريعية، مرجع سابق، ص 6)).
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ذاته���ا المس���تخدمة في التش���ريعات الناف���ذة ذات الصلة، أو تلك التي اس���تخدمها 
التشريع السابق وأن ال يتم تغييرها.)))))

كما يفضل أن يتأكد الصائغ من أن النص المس���تخدم في التش���ريع يغطي كامل 
نطاق المعنى المطلوب والمقصود، إذ تنشأ حالة من االلتباس عندما تعجز الكلمات 
الت���ي تتضمنها مس���ودة التش���ريع من أن تش���مل كامل نطاق المعنى ال���ذي ينوي أن 
يتناوله المشرع، وأن تكون الكلمات التي تتصل ببعضها البعض متجاورة قدر اإلمكان 
كونه���ا تمثل وحدة واحدة، كوض���ع الفعل بجوار الفاعل، والفاعل بجوار المفعول به، 

والعبارات المقيدة للمعنى بجوار األسماء التي تقيد معناها.)))))
ويجب أن الصائغ التش���ريعي أن ال يتوس���ع في اس���تخدام أفع���ال معينة كأفعال 
أساس���ية ف���ي الجملة مثل )يك���ون، يعتبر) لضمان س���المة الن���ص ووضوحه، فهذه 
األفع���ال تثير االلتباس والغموض في س���ياقات كثي���رة. ويجب عليه أيضا أن يتجنب 
اس���تخدام عب���ارة )من قب���ل)، إذ إن األفضل اس���تخدام الفعل مباش���رة لعدم وجود 
أصل لتعبير )من قبل) في اللغة العربية. وعلى الصائغ أيضا أن يعبر المشروع عن 
)س���لوكيات) أكثر من التعبير عن )حقوق)، ذلك أنه عندما تصاغ القاعدة القانونية 
عل���ى ش���كل )حق���وق) فإنها ال تلزم أحد بعمل ما، فالحق ش���يء مج���رد في حين أن 
الس���لوك ش���يء ملموس. فبدال من التعبير عن أحكام مسودة التشريع بشكل حقوق 
وواجب���ات، يفض���ل التعبي���ر عنها بقدر اإلمكان ف���ي إطار الس���لوكيات، كأن يرد في 
التش���ريع »ال يج���وز معاقبة العامل ال���ذي ينضم إلى نقابة« بدال م���ن القول »للعامل 

الحق في االنضمام إلى نقابة«.)6)))
ويجب على الصائغ تهيئة مشروع التشريع على مثال مستقيم، فإن كان التشريع 
المعني هو الدس���تور فيكون على مثال الدس���تور الذي يش���اكله الدس���اتير األخرى، 
أما إذا كان مش���روع قانون أو نظام فتجري صياغته على نس���ق القوانين واألنظمة 
))))) دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 

بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص )9.
(125)  Nayan Joshi,  Legal Writing and Drafting: Source of Legal Writing, Official Legal 

Drafting, Law Terms & Phrases Used Drafting, Kamal Publishers, 2016, p 134.
(126)  Ann Seidman, Robert B. Seidman & Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting for 

Democratic Social Change, Kluwer Law International, 2001, p 166. 
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المماثل���ة ل���ه، على أن يراعي في جميع هذه الح���االت أن تكون الصيغ مبرأة من كل 
عيب وخالية من الشوائب.)7)))

وفيم���ا يتعل���ق باإلحاالت، فإن���ه يجب على الصائغ أن يت���م تجنب اإلحاالت   
الخارجية غير الضرورية التي تحيل إلى نصوص في قوانين وتشريعات أخرى، وأن 
يق���وم بالتأك���د من صحة اإلحاالت الداخلية في مس���ودة التش���ريع، بحيث إذا كانت 
هن���اك مادة تحيل إلى مادة أخرى في نفس التش���ريع أن يت���م التأكد من صحة رقم 
المادة المحال إليها ومكانها. فاإلحالة يجب تتم إلى القاعدة العامة في حال وجود 
استثناء، فكثيرا ما تنص مادة في مسودة التشريع على قاعدة عامة، وتتضمن مادة 
أخرى أو فقرة فرعية استثناء عليها، وفي هذه الحالة، يجب التأكد من توضيح ذلك 

األمر سواء في القاعدة العامة أو في االستثناء.)8)))

وم���ن المعايي���ر األخ���رى في مج���ال تدقيق النص���وص التش���ريعية ضرورة   
الح���رص على العرض المحك���م، وذلك من خالل التبويب الس���ليم وجمع النصوص 
وربط أجزائها وكشف غايتها، وضرورة إحكام اإلشارات الكتابية كالفواصل والنقاط 
في مواضعها بما يتفق وقواعد اللغة العربية، وضرورة احترام المشرع لمصطلحاته 

التشريعية من خالل توحيد المصطلحات التي تفيد المعنى نفسه. 

وفي مجال تس���مية القوانين، فإنه يستحس���ن أن يأخذ المشرع بأسماء القوانين 
التي اس���تقرت مس���مياتها في العم���ل القانوني وأصبحت بمثابة مب���ادئ عامة، وأن 
يس���تخدم المصطل���ح األكثر حداث���ة على اعتب���ار أن القانون يفترض ب���ه أن يعكس 
الواق���ع االجتماع���ي ش���كال ومضمون���ا.)9))) كما يفترض بالمش���رع أن يتبع أس���لوب 
اإليج���از بالتعريفات وأن يتجنب إيراد تعريف���ات قانونية إال للضرورة القصوى، كأن 
يأتي التعريف إليضاح معنى مغاير لمعنى متعارف عليه، أو لغاية حسم خالف فقهي 

محاماة،  قضاءا،  فقها،  تشريعا،  القانونية  الصياغة  فن  الشيخلي،  القادر  عبد  الدكتور   (((7(
مرجع سابق، ص )).

)8))) دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 87.

محاماة،  قضاءا،  فقها،  تشريعا،  القانونية  الصياغة  فن  الشيخلي،  القادر  عبد  الدكتور   (((9(
مرجع سابق،  ص )9.
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قائم حولها ذلك أن التعريف المبالغ فيه قد يؤدي إلى تقييد سلطة القاضي وسلب 
حريته في التقدير.)0))) 

المطلب الثاني
المسؤولية األخالقية في الصياغة التشريعية

يرتبط نجاح عملية الصياغة التشريعية بحجم المسؤولية األخالقية على كل من 
الصائغين والمش���رعين والتي تتمثل في تقرير مجموع���ة من المبادئ واألخالقيات 
المهنية التي تهدف إلى حل كافة الصعوبات التي يمكن مواجهتها في فترة الصياغة 

التشريعية ابتداء، ومن ثم في فترة مناقشة التشريعات وإقرارها.

أوال: المسؤولية األخالقية للصائغ

تق���وم المس���ؤولية األخالقية على الصائغ على أس���اس جوه���ري يتمثل بضرروة 
أن يدرك بأنه مس���ؤول ليس عن ش���كل مشروع التشريع فحسب وإنما عن موضوعه 
وجوه���ره أيض���ا، وأن يعي النظام التش���ريعي وآلي���ات وتطوير القواعد التش���ريعية 
بم���ا يخ���دم األفراد والمجتمع، وأن يرس���خ في القواعد التش���ريعية مب���ادئ العدالة 
والمس���اواة والتس���امح وس���يادة القانون. كما يجب على الصائغ أن يدرك بأن العمل 
التش���ريعي بحاجة إلى كفاءة وحرفية من الناحية الش���كلية والموضوعية، وأنه يجب 
أن ال يتصدى لهذه المهمة إذا كان ال يملك األدوات والمهارات الكافية إلتقان العمل. 
وف���ي جميع األح���وال، يجب أن يتوفر ف���ي الصائغ عنصر الحيادي���ة والموضوعية، 
بحيث يجب عليه أن يمتنع عن المش���اركة في صياغة أي تش���ريع يتعارض مع منهج 
الصياغ���ة التش���ريعية الس���ليم وقيم ومب���ادئ العدالة والضمير، كم���ا يجب عليه أن 
يرفض االش���تراك في تشريع يخالف الدس���تور أو يشكل تعديا على القواعد العامة 

في النظريات القانونية األساسية.)))))

)0))) الدكتور جالل ثروت، قانون العقوبات – نظرية القسم الخاص، الجزء األول، بيروت، 967)، 
ص ))).

))))) الدكتور سري محمود صيام، المعايير الحاكمة لجودة صناعة التشريع، مرجع سابق، ص 
 .((
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وتمت���د المس���ؤولية األخالقي���ة للصائغي���ن لتش���مل ض���رورة االنتب���اه إلى مدى 
تأثير التش���ريع على األوضاع القائمة، وضرورة التش���اور مع الجهة طالبة التش���ريع 
واألش���خاص في مواقع المس���ؤولية العليا للتحقق من أي آثار س���لبية قد تنجم عن 
تطبيق التش���ريع، وما إذا كان إطار هذه اآلثار تقتصر على الصعيد الوطني أم تمتد 

لتشمل الصعيدين اإلقليمي والدولي.))))) 

ومن مظاهر المسؤولية األخالقية للصائغ االهتمام بالدراسات واألبحاث الالزمة 
ذل���ك  التشريع،  محل  االجتماعي�ة  بالظاهرة  العلمية  واإلحاطة  التشريعات  إلعداد 
لتفادي ظاهرة تعديل التشريع بش���كل مس���تمر بعد فترة وجيزة من إصداره.))))) فعدم 
اس���تقرار التش���ريعات وظاهرة التضخم التشريعي تعد من أهم المشاكل التي تواجه 
العاملين في مج�ال الصياغة التشريعية وذلك بسبب كثرة التعديالت التي تطرأ على 
التش���ريعات القائمة بش���كل يزيد من عدد النصوص الموجودة ضمن القانون الواحد، 
أو إص���دار العدي���د من القوانين التي تنظم ذات الموضع ويمكن دمجها في تش���ريع 

واحد. 

كما يتوقع من الصائغ عدم االعتماد الكلي على خبرته الشخصية المتحصلة من 
تجارب س���ابقة لغايات صياغة التش���ريعات دون وجود آلية مؤسس���ية واضحة موحدة 
للصياغة التش���ريعية، فالصائ���غ يج���ب أن يلت���زم باستش���ارة الجه���ات ذات العالقة 
بالتش���ريع والخبراء والمختصين في المواضيع التي تحتاج إلى خبراء متخصصين. 
فعندما يكون مش���روع القان���ون بعيدا عن مجال اختص���اص الصائغ، يجب عليه أن 
يس���تعين بخبراء من الجهة الفنية المعنية بصدور القانون، كما هو الحال بالنس���بة 
لموضوع اإلش���عاع النووي أو الطبقي، أو االتصاالت الس���لكية والالس���لكية فهي من 
اختصاص هيئات ومؤسس���ات فنية معينة يجب التش���اور معه���ا بخصوص مفردات 

التشريع المنوي إصداره.))))) 

))))) دليل الصياغة التشريعية العراقي، مرجع سابق، ص ).
))))) حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان »مبادئ الصياغة القانونية«، مرجع سابق، ص ).

))))) دليل الصياغة التشريعية العراقي، مرجع سابق، ص ).



المحامي د. ليث كمال نصراوين

429 ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون.. أداة لإلصالح والتطوير( -  العدد 2 - الجزء األول - مايو 2017

كما يجب على الصائغ طرح التشريع للنقاش العام ولجمهور الناس والفاعلين   
ألخذ وس���ماع وجهات نظرهم ومالحظاتهم على مش���روع القانون واكتشاف مواطن 
الخلل إن وجدت، وأن يراعي في جميع األحوال تدرج القواعد التشريعية وإلزاميتها 
المتمثلة في الدس���تور واالتفاقيات والمعاهدات الدولي���ة، والقانون العادي والنظام 

والتعليمات فيما عرف »مراعاة الهرم التشريعي«.))))) 

ثانيا: المسؤولية األخالقية للمشرع
ال تقتصر المس���ؤولية األخالقي���ة في مجال الصياغة التش���ريعية على الصائغ، 
بل تمتد لتش���مل المش���رع نفس���ه حي���ث ال بد من تقري���ر مجموعة من اإلرش���ادات 
الخاصة التي يجب عليهم اتباعها عند مراجعة التشريعات المعروضة عليهم لغرض 
مناقشتها والتصويت عليها. فبعد أن تتم صياغة التشريع من قبل الجهة المختصة 
بالصياغة وإكمال كافة جوانبه الفنية يتم عرضه على السلطة التشريعية لمناقشته 
وإق���راره، وه���ذا يتطلب من أعضاء هذه الس���لطة أن تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة 
في مجال التش���ريع ابتداًء، وفي مجال مش���روع القانون المقدم إليهم تحديداً لكي 

يتمكنوا من التعامل معه. 
ولهذه الغاية، فإنه يتعين على المش���رع، وقبل الش���روع في قراءة المش���روع، أن 
يطلع على المذكرة اإليضاحية التي توضح أسباب التشريع وتقدم شرحا موجزا عن 
المشكلة والسلوك المراد تغييره أو القضاء عليه، كما يجب عليه أن يطلب إيضاحا 
من مقدم المشروع حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمشروع، سواء 
على األطراف الفاعلة ذات الصلة بموضوع التش���ريع أو على األطراف األخرى غير 
ذي صل���ة به.  وعلى المش���رع أيض���ا أن يطلع على كافة الحقائ���ق التي توصل إليها 
مقدم المش���روع، واآللية التي تم من خاللها وضع األحكام التفصيلية له، وذلك كله 

قبل الخوض في مناقشة مشروع القانون وإقراره. 
وفي مجال تفحص مس���ودة التشريع المقدمة، فإنه يجب على المشرع أن يتأكد 
من توافر العناصر الش���كلية للمش���روع فيما يتعلق بإطاره العام وتقسيمه إلى أبواب 

))))) دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد الحقوق 
بجامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص )).
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وفصول وفرو،. كما يجب عليه أن يتأكد من لغة المش���روع المس���تخدمة، وأن يطلب 
تفس���يرا لكل مصطلح أو عبارة يعتقد أنها غير مفهومة. ويجب على المش���رع أيضا 
أن يتأكد من أن الكلمات والعبارات المس���تخدمة في المش���روع بس���يطة ومتفقة مع 
قواعد اللغة العربية السليمة، وأن يعمل على توضيح أي كلمة أو عبارة يالحظ أنها 

مبهمة وغير واضحة.

وفي اإلطار ذاته، يجب على المش���رع أن يتأكد من القواعد الموضوعية الواردة 
ف���ي المش���روع من أنه���ا حيادية وعامة ومج���ردة،)6))) وأنها س���تصدر لتطبق على 
الجمي���ع عل���ى قدم المس���اواة دون أن تتضمن أي اس���تثناءات ال مب���رر لها أو تمييز 
غير مس���وغ بين األش���خاص الخاضعين ألحكامه. كما ينبغي عليه أن يتأكد من خلو 
المش���روع بقواعده الشكلية والموضوعية من أي غموض أو لبس، أو تعارض مع أي 
تشريع آخر من نفس الدرجة أو أعلى منه، أو أنه يتضمن اعتداء أو مساسا بالحقوق 
والحريات العامة. فعلى المشرع أن يراقب عدم احتواء المشروع على أي فجوات أو 
نقاط ضعف سواء في الصياغة أو في األحكام القانونية التي من الممكن مخالفتها 

وعدم احترامها.

ومن المهام الملقاة على عاتق المشرع ضمن إطار مسوؤليته القانونية أن يتأكد 
م���ن عدم وجود تش���ريعات أخ���رى تعالج الموضوع نفس���ه الذي جاء به المش���روع، 
وذل���ك لضمان عدم ح���دوث تعارض في األحكام القانونية. ولهذه الغاية، يجب عليه 
الوقوف على التش���ريعات السابقة التي لها عالقة بالموضوع، فال يجب عليه إعداد 
تش���ريع جدي���د في حال توافر تش���ريع نافذ يف���ي بالغرض، ذل���ك ألن الغاية من أي 
تشريع هو إدامة التنمية الوطنية والتي هي بدورها تحدد ما إذا كان التشريع النافذ 
يفي بالغرض من عدمه.)7))) وفي هذا الس���ياق قضت المحكمة الدس���تورية العليا 
المصرية في إحدى أحكامها بالقول “أنه اعتبار من التعديل الدستوري للمادة الثانية 
حول تقييد الس���لطة المختصة بالتش���ريع عند وضع التش���ريعات بمبادئ الش���ريعة 
اإلس���المية أن صارت س���لطة التشريع مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثة أو 

)6))) محمود محمد علي صبرة، اإلتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، 
مرجع سابق، ص 61. 

)7))) دليل الصياغة التشريعية العراقي، مرجع سابق، ص ).
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معدلة بالتش���ريعات الس���ابقة وأن تراعي اتفاق هذه التشريعات مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية، بحيث ال تخرج في الوقت ذاته عن سائر الضوابط والقيود التي تفرضها 
النصوص الدس���تورية األخرى”.)8))) كما يجب على المش���رع أن يستشير أصحاب 
االختصاص المعرفة والخبرة حول موضوع القانون، وأن يستمع إلى كافة األطراف 
المعنية، خاصة في القوانين التي تنظم شؤون فنية مثل الطب والصيدلة وغيرها.

وفي هذا اإلطار، فإنه يفترض بالمشرع أن ينظر إلى المشروع من زوايا مختلفة 
وفق���ا لألط���راف المخاطب���ة في التش���ريع، وأن يس���عى من خ���الل مالحظاته على 
المش���روع إل���ى تحقيق التوازن ف���ي المراكز القانونية لتلك األط���راف،)9))) وأن ال 
يعمل على تغليب مصلحة طرف على اآلخر بش���كل يخل بمبدأ المس���اواة والحيادية 
والموضوعية. فهو ملزم ببناء نصوص قانونية بش���كل ديمقراطي لدعم االس���تقرار 
والسلم واألمن االجتماعي، ولهذه الغاية يفترض عليه أن يقوم بإعادة قراءة المشروع 
أكثر من مرة ليفهمه بش���كل أكبر على اعتبار أن تكرار القراءة من ش���أنه أن يعطي 

تصورا أوسع عن الموضوع الذي يعالجه المشروع.

جلسة   – 9/6/)99)م  بتاريخ   (6(8( رقم  المصرية  العليا  الدستورية  المحكمة  فتوى   (((8(
))/6/)99) ملف رقم 6)/)/)8.

)9)))  وفي ذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى أن القانون ليس إال تطوراً 
منطقياً مقبوالً بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إرادياً قائماً على التعاون في مجال 
تنفيذه، وأنه كلما كان القانون قريباً من القيم التي أنتجتها الخبرة االجتماعية كلما كان 
أفضل ضمان إلرساء المفهوم التطبيقي للعدالة، سواء فيما بين األفراد بعضهم البعض، 
أو على صعيد مجتمعاتهم، أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا، جلسة )/)/996)، في 

القضية رقم )) لسنة 6)، مجموعة األحكام، الجزء السابع، ص )9). 
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الخاتمة والتوصيات: 

تظه���ر أهمي���ة الصياغ���ة التش���ريعية الجيدة في أنها تس���هم في ضم���ان عملية 
اإلصالح القانوني التي بدورها تؤثر إيجابا على االستقرار االجتماعي واالقتصادي 
والسياس���ي في الدولة وذلك لما للتش���ريع من تأثير كبير في حياة األفراد من حيث 
تكريس حقوقهم وحرياتهم، وتنظيم عالقتهم بالسلطات العامة في الدولة. فالتشريع 
هو أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى اس���تقرار المجتمعات باعتباره المظهر المعبر 
عن س���يادة الدولة واس���تقرار بنائها المؤسس���ي، من هنا، فإن صياغة التش���ريعات 
بش���كل س���ليم وجيد وضمن خطط وطنية عامة واضحة المعالم من ش���أنه أن يعمل 
عل���ى تق���دم المجتمعات وتحقيق دولة القانون، وهي الدولة التي يخضع فيها كل من 

الحاكم والمحكوم ألحكام القانون.

وإن كان في السابق لم تستقر مالمح الصياغة التشريعية بشكل علمي وأصولي، 
إال أننا نستطيع الجزم واليقين أن الصياغة التشريعية قد غدت اليوم علما مستقرا 
له أصوله وقواعده الخاصة به، وضوابطه التي تطورت بش���كل كامل لتواكب التطور 
العلم���ي في كاف���ة الميادين الحياتي���ة األخرى. فموجات التق���دم الصناعي والتقني 
التكنولوج���ي وغيرها بحاجة ماس���ة إلى تش���ريعات خاصة تواكبه���ا لضمان تحقيق 
الغاي���ة المرج���وة منها ذلك على اعتبار أن التش���ريع هو الوع���اء القانوني الذي من 

خالله يتم تنظيم كافة مظاهر الحياة في المجتمع.

وإيفاًء للغاية المقصودة من بناء قواعد تش���ريعية س���ليمة، فإنه البد من التأكيد 
على المبادئ التالية ذات الصلة بعملية الصياغة التشريعية: 

) - أن عل���م الصياغ���ة التش���ريعية هو علم متطور ومتجدد باس���تمرار، وال توجد له 
قواعد مرجعية شكلية أو موضوعية متفق عليها تحدد المعايير والضوابط التي 
يتم على ضوئها صياغة التش���ريعات، فالممارسات العامة واألعراف والتقاليد 
اإلنس���انية المس���تقرة في أغلب النظم القانونية تعتبر بمثاب���ة مبادئ توجيهية 

عامة للصائغ أثناء ممارسته لعمله التشريعي.

) - أن عملي���ة صياغة التش���ريعات ليس���ت حكرا على مؤسس���ة أو دائ���رة حكومية 
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دون س���واها، بل هي أح���د حاالت البناء الوطني العام الذي يقوم على أس���اس 
تطوي���ر احتياج���ات المجتم���ع بش���كل تش���اركي، وإن وجدت مؤسس���ة ما تعنى 
بصياغة التشريعات، فإن دورها يجب أن يقتصر على تنظيم الجانب االجرائي 
والصياغي العام وفقا لما يريده المجتمع دون حرمان باقي أفراد الش���عب من 

دورهم في البناء التشريعي في الدولة. 

) - أن مبادئ العدالة والحرية والمساواة، واحترام الكرامة االنسانية وعدم التمييز، 
وضمانات المحاكمة العادلة، وتس���خير الجوان���ب االقتصادية والعلمية لصالح 
اإلنسانية تشكل في مجموعها الضوابط المعيارية للعمل التشريعي الجيد، ذلك 
أن التش���ريع يصدر لينظم حياة األفراد في المجتمع وليس���خر البيئة المحيطة 
لصالح اإلنس���انية، فأي قانون يتجاوز أو يخالف هذه المبادئ العامة، يجب أن 

يعد بأنه ال يلبي الحد األدنى من متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة. 

) - أن مدى فاعلية التش���ريع يعد من أهم المؤش���رات التي تمنع مس���ألة تضارب 
التش���ريعات، وتحد من ظاهر اإلس���راف التش���ريعي، وتعمل على تحقيق الردع 
الع���ام والردع الخ���اص في العقوب���ات الجزائية، وهذا ما يؤكد أن المس���ؤولية 

األخالقية تقع على جميع المشتغلين في الصياغة التشريعية. 

وف���ي مج���ال التوصي���ات، فإنه ال بد من اإلقرار ابتداء بأن الس���لطة التش���ريعية 
تمثل المرجع الدس���توري األساس���ي في إخراج القواعد القانونية بش���كلها النهائي 
ومراجعتها بش���كل دائم ومس���تمر لغايات إقرارها، لذا فإن أي تحس���ين في مستوى 
الصياغة التشريعية يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير آليات التشريع داخل هذه السلطة، 

وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل مستويات أربعة هي على النحو التالي:

 أ - المس���توى األول: تطوي���ر األنظمة الداخلية لعمل الس���لطة التش���ريعية بما يضمن 
مناقش���ة التش���ريعات وتنقيحها وتعديلها وس���ماع كافة وجهات النظ���ر حولها في 
أعمال اللجان الداخلية، وضمان أن األنظمة الداخلية في المؤسس���ة التش���ريعية 
تستجيب لكافة المتغيرات بما يعزز ويطور منظومة التشريعات بشكل مستمر، وال 
يؤدي إلى تكديس وتعطيل التشريعات دون مبرر، أو يفرض التسرع في إقرارها.
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ب - المستوى الثاني: تكثيف العمل مع أعضاء السلطة التشريعية في تصميم وتطوير 
برامج تدريب وتوعية بمراحل بناء التش���ريعات وقواعدها العلمية، وأن تس���تقر 
أعراف وتقاليد برلمانية أخالقية وقانونية خالل العمل على التشريعات تعتمد 
بالدرج���ة األساس���ية على العمل الجماع���ي بروح الفريق الواح���د، ال أن ينطلق 

العمل التشريعي من وجهات نظر فردية ال تحقق الغاية من التشريع. 

ج- المس���توى الثالث: تطوير األدوار التقليدية لألمانات العامة للس���لطة التشريعية، 
وأن يتم مأسس���ة العمل التش���ريعي من خ���الل مديريات وأقس���ام لديها القدرة 
والمعرفة والخبرة للتعامل مع التشريعات على اختالف أنواعها، وتزويد أعضاء 
السلطة التشريعية بكافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالعمل التشريعي. كما 
يجب اتباع نظام فهرس���ة وتصنيف وطني بش���أن كافة التش���ريعات التي تصدر، 
وعن كافة المراحل واالجراءات التي يمر فيها التش���ريع، وتوثيقها بش���كل علمي 

أصولي. 

د- المس���توى الرابع: تطوير نظام وطني شامل يمكن من خالله االستعانة بالخبراء 
والمختصي���ن في تحليل الظواهر االجتماعي���ة واالقتصادية والثقافية، وتحديد 
الفج���وات التش���ريعية، وأوج���ه النق���ص في التش���ريعات الناف���ذة، ونقل أفضل 
التج���ارب العالمي���ة الناجح���ة في مجال الصياغة التش���ريعية، ودع���م القدرات 
المؤسس���ية لمراكز الدراسات التش���ريعية ومؤسسات المجتمع المدني ليتسنى 
لها رفد الس���لطة التش���ريعية بكل ما هو جديد حول مفاهيم وأس���س الصياغة 

التشريعية الحديثة.
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قائمة المراجع

أوال: الكتب

) - أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 
.(00(

) - أنور س��لطان، المبادئ القانونية العامة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، 
بيروت، )98).

) - توفيق حس��ن فرج، المدخل للعلوم القانونية – القس���م األول، النظرية العامة 
للقانون، الدار الجامعية، بيروت، )99).

) - ثروت األسيوطي، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، )97).

) - جالل ثروت، قانون العقوبات – نظرية القس���م الخاص، الجزء األول، بيروت، 
.(967

6 - جي��رار كورن��و، معج���م المصطلح���ات القانوني���ة، ترجمة منص���ور القاضي، 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 998).

7 - حسام الدين األهوازي، أصول القانون، دون ناشر، 988).

8 - حسن كيرة، أصول القانون، دار المعارف، القاهرة، 7)9).

9 - خال��د الروي��س والدكت��ور رزق الريس، المدخل لدراس���ة العلوم القانونية، 
مكتبة الشقري، الرياض، 0))) ه�.

0) - س��ليمان محم��د الطماوي، دروس في القض���اء اإلداري، دار الفكر العربي، 
القاهرة، 976).

)) - عب��اس الصراف وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثالثة، 
مكتبة الثقافة، عمان، )99).
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)) - عب��د الحاف��ظ عب��د العزي��ز، الصياغة التش���ريعية، دار الجي���ل، بيروت، 
.(99(

)) - عبد الحي حجازي، المدخل لدراس���ة العل���وم القانونية، المطبعة العمالية، 
القاهرة، 966).

)) - عب��د الرزاق الس��نهوري وأحمد أبو اس��تيت، أص���ول القانون أو المدخل 
لدراسة القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ))9).

)) - عب��د الق��ادر الش��يخلي، ف���ن الصياغة القانونية تش���ريعا، فقه���ا، قضاءا، 
محاماة، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة، عمان، ))0).

6) - عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة األولى، دار الكتب 
القانونية، القاهرة، )99).

7) - عصم��ت عب��د المجي��د بك��ر، مجلس الدول���ة، الطبعة األول���ى، دار الكتب 
العلمية، لبنان،))0).

8) - عل��ي ب��ن محم��د بن عل��ي الجرجان��ي، التعريفات، تحقي���ق الدكتور عبد 
الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، 996).

9) - علي��وة مصطف��ى فت��ح الب��اب، أصول س���ن وصياغة وتفس���ير الش���ريعات 
– دراس���ة فقهي���ة عملي���ة مقارنة، الج���زء األول، الطبعة األول���ى، مكتبة كوميت، 

الكويت، 007).   

0) - كم��ال الح��اج، فقرة “فن” في الموس���وعة الفلس���فية العربية، المجلد األول، 
معهد اإلنماء العربي، بيروت، 986).

)) - محم��د زكي عبد البر، تقنن الفقه اإلس���المي – المبدأ والمنهج والتطبيق، 
الطبعة الثانية، الناشر إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر، 986).
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)) - محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، الطبعة 
الثانية، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، 969).

)) - محم��ود محم��د عل��ي صب��رة، اإلتجاه���ات الحديثة في إع���داد وصياغة 
مشروعات القوانين، دار الكتب القانونية، مصر، ))0). 

)) - محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلنجليزية، 
الطبعة الثانية، الجيزة، مصر، 007).

)) - محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة التشريعية، دار الكتب القانونية، 
مصر المحلة الكبرى، )00).

6) - محيي محمد مسعد، دور القانون في تكوين ثقافة اإلنسان، دار المطبوعات 
الجامعية، االسكندرية، )00).

7) - مصطفى عبد الباقي ومحمد خضر، دليل صياغة التش���ريعات الثانونية، 
معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، )00).

8) - مصطف��ى محمد جمال وعبد الحميد محمد الجمال، النظرية العامة 
للقانون، الدار الجامعية، بيروت، 987).

9) - معج���م اللغة العربية: المعجم الوس���يط، الج���زء األول، الطبعة الثانية، الهيئة 
العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، )97).

0) - هم��ام محمود وصالح الكحيمي وأحمد محمود س��عد، المدخل لدراس���ة القانون، 
دون تاريخ.  
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ثانيا: األبحاث العلمية المنشورة والمقاالت والمؤتمرات

) - أحمد عبيس نعمة، التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق، 
بح���ث منش���ور في مجل���ة الكوفة للعل���وم القانونية والسياس���ية- الع���راق، كلية 

القانون، جامعة الكوفة، مجلد رقم 7، ))0).

) - حيدر آدم عبد الهادي، الصياغات الدس���تورية للنصوص المحرمة للتعذيب 
في الدس���اتير العربية، بحث منش���ور في مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة 

المستنصرية، العراق، المجلد عدد )، ))0).

) - حيدر س��عدون المؤمن، دراس���ة بعن���وان “مبادئ الصياغ���ة القانونية”، دائرة 
الش���ؤون القانونية قسم اقتراح التشريعات في العراق، والمنشورة على الموقع 
5Csiyagha.%http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542 اإللكتروني

.pdf

) - سري محمود صيام، المعايير الحاكمة لجودة صناعة التشريع، بحث منشور 
ف���ي المجل���ة القانوني���ة الصادرة عن هيئة التش���ريع واالفت���اء القانوني، مملكة 

البحرين، العدد األول، ))0). 

) - س��عد جبار الس��وداني، القصور في الصياغة التش���ريعية – دراس���ة مقارنة، 
بحث منش���ور في مجلة الحق���وق، كلية القانون في الجامعة المس���تنصرية في 

العراق، مجلد رقم )، ))0).

6 - عب��د الحكي��م رزق، مدى تواف���ق النصوص القانونية مع تس���مية القطاعات 
الحكومية، بحث منش���ور في مجلة الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية، جامعة وجدة، مجلد رقم ))، ))0) .

7 - كوثر دباش، ورقة عمل بعنوان الدور التش���ريعي للنائب، منش���ورة في الدليل 
التقديمي للعمل البرلماني، إصدارات مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، الجزء 
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الثاني، )00).

8 - عل��ي الص��اوي، ورقة عمل بعن���وان »الصياغة التش���ريعية للحكم الجيد، إطار 
مقترح للدول العربية«، قدمت للورش���ة اإلقليمية بعنوان تطوير نماذج للصياغة 
التش���ريعية للبرلمانات العربية، مجلس النواب اللبناني، برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، بيروت، )00).

9 - محمد عباس محس��ن، اقتراح القوانين بين المبادرة التش���ريعية البرلمانية 
والمبادرة الحكومية مراجعة للنصوص الدس���تورية ولقرارات القضاء االتحادي 
العراقي، بحث منش���ور في مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، 

قسم العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة بغداد، العراق، العدد ))، ))0). 

0) - محم��د عزت الس��يد، ورقة عمل بعنوان “تجرب���ة مصر في إعداد وصياغة 
ومراجعة مش���روعات القوانين” قدمت في مؤتمر عم���ل بعنوان “تجارب الدول 
العربي���ة في إعداد وصياغة مش���روعات القوانين مقارن���ة باالتجاهات الدولية 

الحديثة”، دبي، ))-)) ديسمبر 0)0).

)) - هيثم الفقي، بحث بعنوان “الصياغة القانونية”، منشور على الموقع اإللكتروني 
 .http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=874

ثالثا: األدلة التشريعية

) - دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية، إعداد الشبكة القانونية 
للنساء العربيات، مؤسسة المستقبل، 0)0).

) - دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد 
الحقوق بجامعة بيرزيت، الطبعة األولى، 000).

) - دليل الصياغة التشريعية العراقي، إعداد غازي ابراهيم الجنابي رئيس مجلس 
شورى الدولة سابقا.
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رابعا: الرسائل الجامعية

نصر اهلل محمد أحمد شاعر، األصول اللغوية في صياغة النصوص التشريعية 
– التشريعات الفلسطينية مثاال، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة العلوم اإلسالمية 

العالمية، أيار ))0). 

خامسا: المراجع األجنبية
1- Ann Seidman, Robert B. Seidman & Nalin Abeyesekere, 

Legislative Drafting for Democratic Social Change, Kluwer 
Law International, 2001.

2- Barbara Child, Drafting Legal Documents: Principles & 
Practices, 6th ed., St. Paul Minn: West Publishing Co, 1992.

3- Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, 2nd 
ed., Oxford: Oxford University Press, 1995.

4-  C. C. Thornton, Legislative Drafting, Bloomsbury Publishing 
Plc, 1996.

5- Elmer Doonan, Drafting, Essential Legal Skills Series, 
London: Cavendish Publishing Limited, 1997. 

6- Lisa Webley, Legal Writing, Psychology Press, 2005. 

7- Michael Zander, The Law-Making Process, 5th ed., London: 
Butterworths, 1999.

8- Nayan Joshi,  Legal Writing and Drafting: Source of Legal 
Writing, Official Legal Drafting, Law Terms & Phrases Used 
Drafting, Kamal Publishers, 2016.

9- Peter Collin, Dictionary of Law, 2nd ed., Middlesex GB: 
Colling Publishing Ltd., 1992.



المحامي د. ليث كمال نصراوين

441 ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون.. أداة لإلصالح والتطوير( -  العدد 2 - الجزء األول - مايو 2017

10- Robert J. Martineau, Drafting Legislation and Rules in Plain 
English, West Publishing Company, 1991.

11- V. K. Bhatia, An Applied Discourse Analysis of English 
Legislative Writing, Language Studies Unit, UK: The 
University of Aston in Birmingham, 1985.

12- Vcrac Crabbe, Legislative Drafting, London: Cavendish 
Publishing Limited, 1998.



متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على اإلصالح القانوني

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الخامسة - مايو 4422017

المحتوى
الصفحة الموضوع

(8( امللخص

(8( املقدمة

(8( املبحث األول- تعريف الصياغة التشريعية

(88   املطلب األول- فن الصياغة التشريعية وأهميتها

(9( املطلب الثاني- أنواع الصياغة التشريعية

(9( املطلب الثالث- عناصر الصياغة التشريعية

(0( املبحث الثاني- متطلبات الصياغة التشريعية اجليدة

(0( املطلب األول- املتطلبات اإلجرائية السابقة على صدور التشريع

(0( املطلب الثاني- املذكرات املرفقة مع التشريع

(09 املطلب الثالث- معايير بناء تشريع سليم وعوامل جودة الصياغة التشريعية
((0 املبحث الثالث- أثر الصياغة التشريعية اجليدة على اإلصالح القانوني

((0 املطلب األول- معايير الصياغة التشريعية اجليدة وأثرها على سالمة التشريع

((7 املطلب الثاني- املسؤولية األخالقية يف الصياغة التشريعية

((( اخلامتة والتوصيات

((( قائمة املراجع


