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 منها والغرض العامة المناقشة مقدمة

 يسببير عنببدما واضببحة مبب مها   أ    مبب  الببر   وعلبب  ذلبب   مبب . للبلببد يببةديموقراطال الحيببا  فببي حيويببا   دورا   البرلمببا  يلعبب 
 .األزمات أوقات في وضوحا   أقل  تبدو  االستجابة عل  وقدرت  ووظيفت  دوره فإ    بسالسة  شيء كل

 . واحد نظر وجهة عل  اعتمادا   كبير حد   إل  التعاريف تختلف أ  يمك . األزمة هي ما عر فن   أ  يج   أوال  

 خطيور مسوتو  علو  ينطوو  وهبو. مبا بلبد فبي الوجوديبة للظبروف تهديبدا   يشكل حدثا   تكو  أ هي  أزمة نفه  نح 
 أو لألشووووو ا  جسووووويما   جسوووووديا   ضوووووررا   تسوووووبب أن حالمووووورج   مووووون التوووووي الفوضووووو  أو االضوووووطرابات مووووون للغايوووووة

 عمووو  علووو  الطويووو  المووود  علووو  ا  سووولبي ا  توووأ ير  لهوووا يكوووون أو للوووب د الحيويوووة المصوووالح علووو  تووو  ر لممتلكوووات ل
 تكببو  وقببد. التأكببد وعببد  واإللحببا  التهديببد مبب  وجوديببة درجببة علبب  تنطببو  األزمببة فببإ    وبالتببالي .العامووة السوولطات

 الخطيبببر   التكنولوجيبببة والحبببواد  الطبيعيبببة  الكبببوار  تشبببمل واألمثلبببة. بشبببر  أو تقنبببي أو طبيعبببي منشبببأ ذات األزمبببة
 .ذل  إل  وما واس   نطاق عل  الصناعي والتلو  واألوبئة  اإلرهابية  والهجمات والحرب   االلكترونية والجرائ 

 فيهبا تواجب  والتبي ممتلكباته   أو النبا  حيبا  علب  الخبوف إل  تدعو ال التي األحدا  يشمل ال لألزمة التعريف هذا
 (.إلخ اقتصادية  أزمة سياسية  أزمة) الطبيعية بالوسائل الوض  إدار  ببساطة يمكنها وال ا  تحدي   الحكومية المؤسسات

 اسبتثنائية مبوارد وتبوفير سبريعة قبرارات اتخباذ إلب  يبدعو ذاوهب. الدولوة قبو  من فورية إجراءات اتخاذ تتطل  أزمة كل
 .تداعيات  م  والحد   كبيرال خطرال احتواء إل  تهدف

بب تكببو  مببا عبباد   وعببد  الملحببة الضببرور  إلبب  وبببالنظر ذلبب   ومبب . األزمببة إلدار  البرلمببا   مبب  العمببل الحكومببة  ةمهم 
 النهائيببة المواعيببدحببدود ب التمسبب  فببي االسببتمرار مبب  أزمببة إدار  الصببع  مبب  يكببو  قببد الحالببة  هببذه مثببل فببي التأكببد
 .يةالبرلمان جراءاتاإلو  العادية

. مناسببب  بشبببكلو  مبكبببر  مرحلبببة فبببي العاديبببة البرلمانيبببة العمليبببة عببب  يختلبببف خبببا  نظبببا  وضببب  المفيبببد مببب  ولبببذل  
 الوقووت نفوو  وفووي اسووتاناةية  حوواالت فووي التصوور  علوو  الدولووة قوودرة ضوومان للحكومووة ذلوو  يسوومح أن ويجووب
 قبد األزمبة  لحجب  تبعبا     أن ب حقيقبة أيضبا   النظبا  يراعبي أ  ويجب . القوانون سويادة احتورام بضومان للبرلمان السماح

 .طبيعي بشكل العمل عل  قادر  المعنية السلطات تكو  ال
 المناقشة هذه م  الغرض سيكو 

(i )و  "الشرعية" و" االستعجال" بي  التناقض حل كيفية في النظر 

(ii ) ب التبي التدابير مختلف تقيي  فبي ببدوره والوفباء األزمبات حباالت فبي العمبل علب  قدرتب  ضبما  مب  البرلمبا   تمك 
 .الحكومية اإلجراءات رقابة وفي القرار صن  عملية

 

 األزمةللتجاوب مع  سويسرا في القاةم القانوني اإلطار
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 الطوارئ قانو : للحكومة الممنوحة عةالموس   السلطات

 وفببي. قببانوني أسببا  لبب  يكببو  أ  ينبغببي الدولببة نشببا  فكببل: العببا  للعمببل مسببب  شببر هببو  الشببرعية مبببدأ احتببرا إ   
 اإلنفببباق فبببي والبببب   ( الدسبببتور مببب  461 المببباد ) االتحاديبببة القبببواني  علببب  الموافقبببة بسبببلطة البرلمبببا   يتمت ببب سويسبببرا 
 (.الدستور م  461 الماد ) والميزانية

 وقببد. رسوومي قووانوني أسووا  لهووا لووي  التووي التوودابير ات وواذ بسوولطة الحكومووة عتتمت وو االسببتثنائية  الظببروف بعببض فبي
 ويمبن . نبةمعي   حالبة معالجة كيفية بشأ  قرارات اتخاذ أو  ومختصر  ةعام   قواعد أ  أوامر  إصدار عل  ذل  ينطو 
( الدسببتور مبب  3 الفقببر  481 المبباد " )البلببد مصببال  حمايبة تتطلبب  حيبب " الحبب    هببذا الحكومببة االتحبباد  الدسبتور

 خببارجيال أو داخليالبب األمبب  أو العببا  للنظببا  خطيببر تعطببل فببي المتمثلببة الوشببيكة أو القائمببة التهديببدات لمواجهببة" أو
 (.م  الدستور 3 الفقر   481 الماد ")

 للتبدقي  عباد  خضب ي وال الدسبتور إلب  مباشبر  سبتندي ووهب". الطووار  قوانون" باس  القانوني  ير القانو  هذا فعر  وي  
 القبانو  عبات  علب  تقب  الطبوارئ قانو  عنوا  تح  الحكومة تتخذها التي التدابير إ    المبدأ  حي  م . البرلما  في
 فببي مفاجئببا   لببي  وهببذا. القببانو  فيهببا يسببود ال منطقببة فببي القببانوني الوضبب  تكمببل أو دتحببد   القببانو   نطبباق خببار  أو

 إطببار وضبب  المسببتحيل مبب  يجعببل مببا بحالببة التنبببؤ علبب  القببدر  وعببد  الوقبب  ضببي  أ  حيبب  لألزمببة  الخببا  السببياق
 .اتخاذها إل  السلطات تحتا  قد التي اإلجراءات لتغطية بشكل مسب  واض  تشريعي

 التزامببات تخلب  أ  للحكومببة يمكب  معينببة  ظبروف وفبي. للحكومووة الماليوة السوولطات أيضبا   االتحبباد  القبانو   يبنظ  
 دو  خطبة تنفيبذ حالبة فبي" الحبال هبو وهبذا. البرلموان موعالمسوب   التشاور دون واالستثمارات النفقات روتقر   مالية
 مب  4 الفقبر " )اإلنفباق تأجيبل باإلمكبا  يكب  ل  إذا" أو المالية  الميزانية قانو  م  88 الماد  م  4 الفقر " )إبطاء
 (.الماليةالميزانية  قانو  م  31 الماد 

 آخببر شبكل أل    أو الفعليبة للخدمبة المسولحة القووات حشود رتقبر   أ  الطبوارئ حباالت فبي للحكومبة يمكب   وأخيبرا  
 (.الدستور م  1 الفقر  481 الماد ) االنتشار أشكال م 

 الظبروف جميب  فبي العمبل علب  تمامبا   قبادر  الحكومة بأ    الفه  إل  يستند الحالي اإلطار أ    إل  هنا اإلشار  وتجدر
   "للخطببر ضببا  معر   االتحاديببة السببلطات أمبب  كببا  إذا" أو كببذل   األمببر يكبب  لبب  وإذا. سببلطتها ممارسببة علبب  وقببادر 
 مجلب ) الدولبة مجلب  رئبي  علب   يتعبي    أو  يابهبا  يابب حبال  في أو( النواب مجل ) الوطني المجل  رئي فإ   

 القببر  إلبب  الببن    هببذا ويعببود(. البرلمببا  قببانو  مبب  33 المبباد  مبب  3 الفقببر ) فببورا   البرلمببا  مجلسببي يعقببد أ ( الشببيو 
 .أبدا    يطب   نعرف   فهو ل  ما بقدر ولك  عشر  التاس 

 البرلمانية والضمانات الطوارئ قانو  س    شرو 
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 يببةديموقراطال بحمايببة  المتعل بب االتحبباد  القببانو  سببيما وال  والقببانو  الدسببتور نظمهببا الطببوارئ قببانو  إ   عمليببة تشببري 
 .8242 ديسمبر/  األول كانو  41 بتاريخ االستثنائية الحاالت في القانو  وقدر  القانو  وسياد 

 الحاجوووة رهووواتبر   أن يجوووب للطووووار  كقوووانون الحكوموووة تت ووو ها التوووي التووودابير فووو ن   للدسبببتور  االمتثبببال أجبببل ومببب 
 ويجب . الظبروف مب  متناسببة تكبو  أ  يجب  كما. العام النظام في القصور أوجه معالجة وضرورة للحالة ةالملح  
 شبر ع  البذ  التشبري  مب  تتعبارض تبدابير تتخبذ أال   ويجب  األحبوال  مب  حبال ببأ    الدستور تنته  أال   الحكومة عل 

 .البرلما 

 الجنببائي  القببانو  مبب  481 المبباد  مبب  3 الفقببر ) أيضووا   م قتووة الحكومووة ات وو تها التووي التوودابير تكووون أن يجووب
 أ  يجبب  الحكومببة تتخببذها التببي التببدابير فببإ    األزمببة  تسببتمر أ  المتوقبب  مبب  كببا  إذا  (481 المبباد  مبب  3 الفقببر 

 تتفبباوت التبي المراسبي  صبالحية لمبد  األقصبب  الحبد   القبانو  هبذا دوسبيحد  . برلمببا مب  ال إجبراء رسبمي   هبامحل   حبل  ي
 قبانو  مب  1 المباد  مب ( هبب) 8 والفقبر   ( ) 1 المباد  مب  8 الفقبر ) سبنوات وأربب  أشبهر ةسبت   بي  الظروف حس 
 (.واإلدار  الحكومة تنظي 

 أو للتشواور آليوات ةعود   تبوفرا  والسبواب  القانو  فإ    قرارات   اتخاذفي  ةالحري   االتحاد  لمجل ل أ    م  الر   عل 
 يضب    البذ   الرقاببة لجبا  وفبد إببال  وجبوب علب  القبانو  يبن    الخصبو   وجب  وعلب . البرلمانيوة الهيئوات إلع م
 حمايبة إلب  يهبدف قبرار أ    مب  ساعة 81  ضو  في الحكومة  مراقبة ع  والمسؤولي  البرلمانيي  المجلسي  أعضاء
 الجنائيبة اإلجبراءات قبانو  مب  13 المباد  مب  3 الفقبر ") الخبارجي أو البداخلي األمب  علب  الحفبا  أو البلد مصال 
 (.هب 1 الماد  م  8 الفقر  م  باالقترا 

ببب البببذ  للجهببباز ويمكببب   لبببز  إذا توصبببيات  يقبببد   وأ  رأيببب   عببب  عبببربي   وأ   أسبببئلة الحكومبببة يسبببأل أ  استشبببارت   تم 
   .  األمر
بب التببي البرلمانيببة الهيئببات آراء إ     إ   . البرلمببا  جانبب  مبب  مسببؤولية ةأي بب عليهببا  تترت بب وال ملزمببة ليسبب  استشببارتها  تم 

 قنبببا " وتخلببب  الحكومبببة أعمبببال علببب  البرلمانيبببة الرقاببببة أشبببكال مببب  شبببكال   تضبببم  المعلومبببات وتقبببدي  التشببباور عمليبببة
 .الدولة قوتي بي " حوار

 الفقبر ) الماليبة وفبد مب  موافقبةال علب  الحصبول أوال   الحكومبة علب  يجب  مبوال األ إلب  ةماس ب حاجبة هنبا  كان  إذا
 شببرفي ذ البب  (الميزانيببة الماليببة قببانو  مبب  31 المبباد  مبب  4 والفقببر   الميزانيببة الماليببة قببانو  مبب  88 المبباد  مبب  4

 .المجلسي  كال م  أعضاء م  مختلطة هيئة هو المالية وفد. االتحادية المالية الشؤو  عل 
 تت ووو ها التوووي العاجلوووة القووورارات أو المراسووويم بعووو  رجعوووي بوووأ ر يقووورر بوووأن للبرلموووان والقوووانون الدسوووتور يسووومح
 :تاب  أسا  عل  أو إلزامي   أسا  عل  اإم   الحكومة
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 سبببار  القبببانو  هبببذا فبببإ    الدسبببتور  فبببي إطبببار الببببالد مصبببال  حمايبببة إلببب  يهبببدف مرسبببوما   الحكومبببة اعتمبببدت إذا. ا
 رتبوف   أ  الحكومبة علب  يجب  ذلب   وبعبد. واحبد  مناسببة فبي تمديبدها ويمكب  سبنوات  أرب  أقصاها لمد  المفعول
 (.  1 الماد ) للمرسو  قانونيا   أساسا   للبرلما 

 مشبرو  تقبدي  عليها يج  الداخلي  أو الخارجي األم  عل  الحفا  إل  يهدف مرسوما   الحكومة اعتمدت إذا. ب
 يفعبل لب  وإذا(. د 1 المباد ) التالية ةالست   األشهر  ضو  في المرسو  محل   ليحل    تشريع أجل م  البرلما  إل  قانو 
 .باطال   المرسو  يصب  ذل  

 بعبد موافقتب  يببد  أ  البرلمبا  علب  يجب   الطارئبة تحباالال فبي الماليبة المبواردتبأمي  ب تلتبز  الحكومة كان  إذا.  
الميزانيبببة  قبببانو  مببب  31 المببباد  مببب  3 و 8 والفقرتبببا   الميزانيبببة الماليبببة  قبببانو  مببب  88 المببباد  مببب  8 الفقبببر ) ذلببب 
 (.المالية

 3 الفقبر ) للبرلمبا  اسبتثنائية دور  عقبد طلب  يمك  سويسر   فرن  مليو  122 م  أكثر المالي االلتزا  بلغ إذا. د
 (.الميزانية المالية قانو  م  31 الماد  م  1 الفقر   الميزانية المالية  قانو  م  88 الماد  م 

 خدمبة أو البوطني البدفا ) الفعليبة الخدمبة فبي المسبلحة القبوات مب  ا  فبرد 1222 مب  أكثر الحكومة حشدت إذا. ه
 فبببورا   البرلمبببا  عقبببد  ي   أ  يجببب  أسبببابي   ثالثبببة مببب  ألكثبببر االنتشبببار يسبببتمر أ  المتوقببب  مببب  كبببا  إذا أو( العبببا  النظبببا 

 (.المسلحة القوات قانو  م  3 الفقر   11 الماد   . الدستور م  1 الفقر  481 الماد )

 علببب  يجببب  المدنيبببة  السبببلطات دعببب  أو السبببال  علببب  للحفبببا  المسبببلحة القبببوات بنشبببر الحكومبببة قيبببا  حالبببة فبببي. و
 جنبد  8222 المنتشبر  القبوات عبدد يتجباوز أ  شبريطة المقبلبة  العاديبة دورت  في القرار هذا عل  يواف  أ  البرلما 

  يتعببي   القادمببة  الجلسببة قبببل النشببر عمليببة انتهبب  واذا. ( 8 الفقببر  12 المبباد ) أسببابي  ثالثببة مبب  أكثببر ينتشببر أ  أو
 .للبرلما  تقرير تقدي  الحكومة عل 

 

 الطوارئ قانو  تطبي  إنهاء

 الظبروف تنتهبي أ  بعبد تنتهبي الطبوارئ قبانو  بموجب  الحكومبة إلب  المسبند  الصبالحيات أ    القانونيو  الخبراء ير 
 اسووووتعادة أساسووووا   تتطلبووووان القووووانون وسوووويادة يووووةديموقراطفال. طبيعتهببببا إلبببب  الحالببببة وتعببببود رهبببباتبر   التببببي االسببببتثنائية
 مب  يحبد   دمحبد   حكب  أ    الحبالي القبانو  يتضبم  وال. عمليا   ممكن وقت أقرب في للبرلمان العادية الص حيات

 .األزمات أوقات في سلطاتها ممارسة للحكومة فيها يمك  التي الفتر  طول

 يفرضبها التبي القيبود ذلب  رويفس ب. األزمبات فبي سلطاتها استخدا  عند الحذر دائما   الحكومة توخ   فقد ذل   وم 
 بببببل - البرلمانيببببة الرقابببببة وفعاليببببة العديببببد   البرلمانيببببة والضببببمانات الطببببوارئ  قببببانو  اسببببتخدا  علبببب  والقببببانو  الدسببببتور
 .بالفعل ومثابرتها
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