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ودستورها الفيدرالّيةالقانون الأساسّي لجمهورّية لبنان   

 )فيما بعد ُمسّمى "الّدستور" أو "القانون الأساسّي"(

 

 
( www.academia.edu/38433249/Principia_Politica 

(طالب نسيم نيكولا لكاتب والباحثل   PRINCIPIA POLITICA مطابق للمبادئ المنصوص عنها في) 

  
  

 

 

 إياد بستاني

2020تشرين الأّول   

  

http://www.fedleb.org/
http://www.academia.edu/38433249/Principia_Politica


Iyad Boustany- 2020 
 

2 

iyad.boustany@fedleb.org www.fedleb.org Constitution Federale – Ar – V5 

 

Préambule (emprunt a la constitution Suisse) 

Au nom de Dieu Tout-Puissant! 

Le peuple et les cantons suisses, 

Conscients de leur responsabilité envers la Création, 

Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix 
dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, 

Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, 

Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, 

Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de 
ses membres, 

Arrêtent la Constitution1 que voici: 

 

 ويسري(ا عن الّدستور السّ الّتمهيد )نقل  

 سم هللا القديــر!إب

 ة،يقرّر الّشعب السويسري والكانتونات السويسريّ 

 تهم تجاه الخليقة،بمقتضى مسؤوليّ 

نفتاح إلضامن والام بروح من التّ ستقلال والسّ إيمقراطية والية والدّ وتأكيًدا على تجديد تحالفهم لتعزيز الحرّ 

 على العالم،

 ،ينل  حترام وتقدير متباد  إة بعدديّ لتّ ضمن ا االعيش معً ا لإرادة وإعمالً 

 تهم تجاه الأجيال القادمة،ا بإنجازاتهم المشتركة ومسؤوليّ ووعيً 

 ة أضعف أعضائها؛ة الجماعة ُتقاس بمدى رفاهيّ قوّ  يته وأنّ هو من يستخدم حرّ  الحرّ  ا بأنّ وإيمانً 

 : اليستور التّ ى الدّ فإننا نتبنّ 
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 من اعتماده بعد ذلكو وإصداره وتوقيعه الفيدراليّة لبنان لجمهوريّة األساسي القانون على بالتّأكيد بيروت، في علنيّة جلسة في المنعقد الفيدراليّ، البرلمان يقوم

 .الفيدراليّة الّرسميّة الجريدة في األساسي القانون يُنَشر وبالتّالي  األربعة، الكانتونات برلمانات كاّفة

 
I- المقّدمة 

( Romans nationauxواقع لبنان تعّددي فهو مؤّلف من عّدة مجموعات ثقافيّة حضاريّة يمكن حصرها بأربع سرديّات وطنيّة )

فمن المعلوم أّن .1ةوالمسيحيّ  زيّةة والّدر يّ والّشيع ةيّ الّسنّ ربع هي  الأسرديّات الوطنيّة تمثل الّسواد الأعظم من الّلبنانييّن. هذه ال

 بارزةال ة" الأربعةقافيّ المجموعات الثّ إّن "  (.théologieبقدر ما هو لاهوت ) ( identitéفي لبنان هو هويّة ) مفهوم "المذهب"

تعيش و اليوم لبنان   شكّلالتي توة" أو "المجتمع"( ة" أو "المجموعة" أو "الهويّ قافيّ ة الثّ سم "المجموعة الإثنيّ شار إليها أيًضا بإ)يُ 

مجموعة وفيما  يتشاركون داخل كلّ  أفراد  من  مؤّلفة، هي مجموعات ة لبنانجمهوريّ  جنبًا إلى جنب على الأرض التي هي حاليًا

   بادئ.دة من القيم والمعتقدات والممحدّ حزمًة بينهم 

 مجموعة كلّ  توافقبينما تحتفظ كّل مجموعة بروايتها الوطنيّة وتاريخها ومراجعها وآمالها وأحلامها وثقافتها وحضارتها وديانتها، 

 ."الفيدراليّةة لبنان "جمهوريّ ى سمّ فوق وطني واحد يُ  في كيان   إنخراطعلى ال

داخل كانتونها/ إقليمها بموجب قوانين تقرّر كّل مجموعة عامل معها تكون كّل مجموعة قادرة على إدارة شؤونها الخاّصة والتّ 

 فرضها على ذاتها.

وتوقيعه  يدراليّةالف، المنعقد في جلسة علنيّة في بيروت، بالّتأكيد على القانون الأساسي لجمهوريّة لبنان لفيدراليّ يقوم البرلمان ا

 ةفي الجريدة الرّسميّ ر القانون الأساسي ُينش  بالّتالي و الأربعة،مانات الكانتونات وإصداره وذلك بعد اعتماده من كاّفة برل

 .الفيدراليّة

نطبق هذا ، يعليهقرّر الّلبنانيون في الكانتونات الشيعيّة والّدرزيّة والّسّنيّة والمسيحيّة العيش فيما بينهم في سلام ورخاء. و

 القانون الأساسّي على جميع الّلبنانييّن.

 .هذا القانون الأساسيب وُيستعاض عنهاُتعّدل كاّفة أحكام الّدستور الحالي 

وبين أي نّص أو قانون أو مرسوم أو دستور أو قرار أو أمر  الّدستورهذا  في حالة وجود أي تعارض بين الّدستورهذا أحكام سري ت

 .أو حكم سابق

 في ذلك الوقت. عليها صويت للتّ وُتحال مجّدًدا  2099 سنةيسري مفعول هذه الوثيقة الفيدراليّة حتى 

 وظيفتها أو بموجب شروط أخرى ممارسةة فيها الحكومة الفيدراليّ تعّلق في بعض الحالات التي  تلك الّسنةقبل  ايمكن إنهاؤه

  في هذا الّدستور.نة مذكورة معيّ 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .أعلاهتّقرر المجموعات الأخرى أيّ اليهوديّة والعلويّة العيش في واحدة من المجموعات الأربع المّحددة 1

 

لأغراض هذا الدّستور الفيدراليّ، ُتعتبر المجموعات الفرعيّة بمثابة مجموعٍة واحدٍة متجانسٍة . إّن المجموعة المسيحيّة متنوّعة وتتأّلف من مجموعاٍت فرعيّةٍ مختلفةٍ 

تنّص هذه الوثيقة الدّستورية على أّن كافّة المناصب داخل الكانتون هي مُتاحة  فرعيّة وحقوقها المحفوظة وتمثيلها.المجموعة ال نيّة مراعاةقوانين الكانتوال علىكما 

أماّ بالنّسبة إلى  .من دون أيّ تفرقة بتقّلد كاّفة المناصبوبالتّالي، يحقّ لجميع الأرمن والرّوم الأرثوذكس والموارنة وغيرهم . لجميع مواطني الكانتون من دون تمييز 

 ن."وستتمّ مناقشة هذه المسألة وحّلها على مستوى الكانتومحفوظة التّمثيل البرلماني، فقد ترغب بعض المجموعات الفرعيّة بالحصول على "مقاعد
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II- ملّخص عن إطار الُحُكم 

سّنيّة وشيعيّة ودرزيّة ومسيحيّة وهية ثقافية مختلفة إثنيّ  مجموعات( 4ة أربع )لبنان في حدوده الحاليّ  يضمّ 
نها نتيجة عينبثق  2

 .( كانتونات4) أربعةبلٌد فيدرالّي ذات لذلك 

 

 والفيدرالّي.  /الإقليمي( مستويات حكم وهي البلدّي والكانتونيّ 3ثلاثة ) منالفيدرالي  يتكّون الّنظام

 

حّل إقامتهم منتمون إليها( وبالّسكن ضمن نطاق بلدّي )وفًقا للمجموعة اّلتي يالحّق بالمواطنة الكانتونيّة )وفًقا لّلبنانييّن اللجميع 

 الرّئيسّي. الإقامةمكان تنبثق الحقوق والإلتزامات الّسياسيّة من الجنسيّة الّلبنانيّة والمواطنة الكانتونيّة و. الأساسي الُمختار(

 

محّل دية على نتخابية البلة الإتستند الهيئ. نيّةنتخابات الكانتولإة والأخرى لنتخابات البلديّ : واحدة للإتاننتخابيّ ( إ2هيئتان ) ثّمة

بصفة ( عاًما المشاركة 18، يمكن لجميع المقيمين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر )الإقامة ضمن الّنطاق البلدّي وبالتالي

نفس نتمين إلى ساء الممن جميع الرجال والنّ  الكانتونيّةة نتخابيّ ف الهيئة الإتتألّ بينما  الكانتونينتمائهم إناخبين بغض النظر عن 

 .  حضاريّةالمجموعة ال

 

 ولاية مّدتهاانتخاب البرلمان ورئيس الوزراء ل يتمّ و  رئيس وزراء كانتون (ii( برلمان كانتون و )iلإنتخاب ) نتخابات الكانتونيّةإالد ُتعق  

 ( سنوات.4أربع )

 

 ةواحد نةسة لمدّ  فيدراليّةبينهم ليكون رئيًسا للا سن  ويختارون الأكبر  الفيدراليّة( الحكومة 4الأربعة ) الكانتوناتل رؤساء وزراء شكّ ي

  حسب العمر.ب( بعد ذلك 4)الكانتونات الأربعة يتناوب رؤساء وزراء و  (1)

 

 هيتأّلف البرلمان الفيدرالّي من برلمانيّي كّل كانتون ويكون رئيس البرلمان الفيدرالّي هو رئيس البرلمان الكانتوني الذي يتّم اختيار 

ا( لمّدة سنة واحدة )  (. 1بحسب العمر )من الأكبر إلى الأصغر سنَّ

 

وها / سكّانها الأصليّون في وقت الموافقة على هذا هي تلك التي يشكّل ناخبعيّن تكون البلديّات التي تنتمي إلى كانتون  م

كانتون  كلّ يتّم ترسيم الحدود الجغرافيّة ل من المجموعة الإثنيّة الثقافية في ذلك الكانتون. ٪67القانون الأساسي ما لا يقّل عن 

 يه. ات التي تنتمي إلالبلديّ  على أساس يضّم جميع

 

 قافيةة الثّ المجموعة الإثنيّ  إلى ينتسب ب()لجنسيّة الّلبنانيّة. لحامل )أ(  : شخص يستوفي الشروط التاليّة كلّ هو  مواطن الكانتون

)مع مراعاة خصوصيّة بعض الجماعات مثل اليهوديّة والعلويّة في ما يخّص حقوقهم ومساواتهم بكاّفة أفراد الكانتون الذي قد 

 اخبين عدد من خلال قسمةعدد نواب الكانتونات  ُيحّدد .على الأراضي الّلبنانيّة أو خارجها إقامته كانظر عن مبغض النّ يلّحقون به( 

[ x، ]ن[ مسيحييّ x] العدد ما يقاربأن يكون  ومن المتوّقع واحد(النائب لناخب ل 15000)حوالي  على الحاصل الإنتخابي الكانتونات

لحق الم، راجع نتخابي المقترحإالإطار التشريعي المعتمد وكذلك القانون الحصول على شرح لمبادئ لل [ دروز.x[ شيعة و ]x، ]ةسنّ 

 ب.

 

في ما يخّص  .عليّة بحسب شروط الإقامةصّرح عنها كمكان إقامته الف كانت هو أي مقيم في أي بلديةف ،المقيم البلديّ ا مّ أ

 (. ةالبلديّ المقيمون في مكان إقامتهم المُختار )ت صوّ ي، نتخابات البلديةإال

 

 

 

 

                                                            

 ينما يضمّ ب مسيحيّة بما فيها الجالية اليهودية إلخ( وغير الأرمينيةوالأرثوذكسية و)المارونية  يضمّ الكانتون المسيحيّ طوائف مسيحيّة عدّة 2 

ّ  شيعةكانتون الّ   .ينالعلوي
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مواطنو 

 الكانتون

برلمان 

 الكانتون

رئيس وزراء 

 الكانتون

 الّرئيس

فة من جميع رؤساء وزراء 
ّ
الحكومة الفيدرالّية المؤل

 الكانتونات األربعة

  

مواطنو 

 الكانتون

برلمان 

 الكانتون

رئيس وزراء 

 الكانتون

  

مواطنو 

 الكانتون

برلمان 

 الكانتون

رئيس وزراء 

 الكانتون

  

مواطنو 

 الكانتون

برلمان 

 الكانتون

رئيس وزراء 

 الكانتون

ف من جميع نّواب الكانتونات
ّ
ّ المؤل

لمان الفيدرالي  البر
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III- الحقوق الأساسّية 

 

 : حقوق الإنسان1المادّة 

خلاف ذلك، فإّن الحقوق الأساسيّة الّتالية يجب أن تكون ملزمة للّسلطات التشّريعيّة قدر ما لا تنّص قوانين الكانتون على ب

  .كانتون كلّ لة والّتنفيذية والقضائيّ 

 

 ةة الجماعيّ يّ الحرّ  - فردّيةالحرّيات ال: 2المادّة 

لامة السّ في الحياة و الحقّ  إنسان بطريقة حرّة بقدر ما لا ينتهك ذلك حقوق الآخرين. لكلّ  شخصيّته نميةالحقّ في ت إنسانلكّل ( 1)

 .ة الفرديّ حرّ لا يجوز إنتهاك ة. الجسديّ 

. لكّل مجموعة إثنيّة ثقافية الحّق الجماعات الأخرى( لكّل مجتمع الحق في الّتنمية الذاتيّة الحرّة بقدر ما لا ينتهك ذلك حقوق 2)

عاداتها أو ثقافتها أو تقاليدها أو في العيش وفًقا لمعتقداتها الخاّصة بموجب قوانينها الخاّصة من دون فرض معتقداتها أو 

نات لكانتوعلى الآخرين. لا يحّق للأفراد أو المجتمعات طلب تعديلات على قوانين ا أو لغتها متطّلباتها أو هندستها المعمارية

يّة الجماعات الإثنيّ  بغية التكيّف مع أو الإنصياع إلىالأخرى   ة الثقافية.هذه المعتقدات. لا يجوز انتهاك حّر

 

 : المساواة أمام القانون3المادّة 

 .جميع الأشخاص متساوون أمام القوانين المعمول بها (1)

 .الّرجال والّنساء متساوون في الحقوق (2)
 

ّية : 4المادّة  الفكر -المعتقد حّر  

يّة المعتقد والفكر وكذلك حّرية  (1) هذا نتهك يياسيّة حتى لو كان سّ الفلسفيّة أو الينيّة أو دّ العقيدة الأو  أيّر اللا يجوز انتهاك حّر

 .المعتقد أو هذا الفكر حقوق ومعتقدات مجموعة أخرى

 .بالمثلحترام والمعاملة كانتونات على الإالعلاقات بين ال تقوم (2)

 

ّية الّتنّقل : 5المادّة   الّتعبير -حّر

يّة  (1)  .الفيدراليّة أراضيال جميع أنحاء علىلجميع الّلبنانيين الحق في التنّقل بحّر

 .لا يجوز تقييد هذا الحق إلا بموجب قانون الكانتون أو وفًقا له (2)

لتي تضعها ا أنظمة والقوانينأن يخضعوا للعلى لجميع الّلبنانيين الحق في الإقامة بحّريّة في جميع أنحاء الأراضي الفيدراليّة ( 3)

  .الّسلطات المحّليّة وفًقا لسياسات الكانتونات

 شفويًا و كتابيًا و فوتوغرافيًا.  رأيه ونشرهعبير عن ة التّ يّ في حرّ  الحقّ  إنسان لكلّ  (4)

 .عائقأّي دون من  للجميعمتاحة الإستحصال على معلومات  من مصادر في  الحقّ  إنسان لكلّ ( 5(

يّة الّصحافة وكتابة الّتقارير تكون  )6)  ُمصانة.حّر

 ُيمن ع التنّصت إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا الّدستور.  (7)

يّات في الّنصوص الّتي تشّرعها البرلمانات الكانتونيّة.   (8)  تكمن حدود هذه الحّر

 

ّية الّتجّمع6المادّة   : حّر

الهواء  في اخل أو ، في الدّ حوغير المسلّ  لميّ ع السّ جمّ في التّ  لمقيمين فيها الحقّ تضمن سلطات الكانتونات للمواطنين و / أو ل

 .مسبقأو إذن دون إشعار من ، لقالّط 

 

ّية تكوين الجمعّيات: 7المادّة   حّر

 .على مختلف أنواعها جمعيّاتالفي تكوين الكانتونات ومقيمي حق لمواطني ي (1)

 .الجمعيّات التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع القوانين الجنائيّة )على الّنحو المحّدد في كّل كانتون(تكوين حظر يُ  (2)

 وظيفة أو مهنة. فرد ولكلّ  ة لكلّ قتصاديّ ية وتحسين ظروف العمل والظروف الإلحماات ُيكفل الحق في تكوين جمعيّ  (3)

إجراءات التي الو الّتدابيرالّضمنيّة أو الّصريحة وُتعتبر القوانين والتوجيهات والقرارات والإّتفاقيّات والممارسات والّسلوكيات ( 4)

توافق تكانت تقييدها أو إفراغها باطلة )حتى لو إلى بحكم القانون أو  تميل إلى الحّد من حّرية تكوين الجمعيّات بحكم الواقع أو

غاية دابير الموّجهة لتحقيق هذه الالتّ  كونهذه القوانين والّتوجيهات والقرارات والإّتفاقيّات وما إلى ذلك مع قوانين الكانتونات(. ت
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  كانتوني في هذا الشأن لاغيًا وباطلاً.ُيعتبر أي قانون و  مع قانون الكانتونات توافقتغير قانونيّة حتى لو 

 

 

 الأسرة -: الّزواج 8المادّة 

 كل كانتون كيف يرغب في تنظيم وحماية الزواج والأسرة. يقرّر( 1)

 ل.رعاية الأطفال وتنشئتهم حق طبيعي للوالد ين وواجب يقع على عاتقهما في المقام الأوّ ( 2)

 هم في هذا المجال.واجباتأداء  علىالأطفال  تربيةة يقرّر كل كانتون كيفيّ  (3)

 .في حضانة الأطفال على مستوى الكانتونات يتم البتّ  (4)

 

 الّنظام المدرسي: 9المادّة 

 يشرف كّل كانتون على النظام المدرسي بأكمله. (1)

 . ادينيً  اتعليمً  يجب أن يتلّقى الأطفالللوالد ين والأوصياء الحق في تقرير ما إذا كان  (2)

على وفي مدارس الكانتون المعتمدة الوطنيّة والمعتقدات الّدينية وفًقا للمناهج الّدراسية  السرديّة تدريس الّنصوص يجب (3)

 سلطات الكانتون.صّممته وحّددته الّنحو الذي 

 .ةالوطنيّ  فضلًا عن روايتهينية للكانتون اريخية والدّ بتدريس المناهج التّ  تلتزم المدارس الخاصة (4)

 

 : الحّرية المهنّية10 المادّة

قد يتم تنظيم ممارسة مهنة أو وظيفة بالإستناد  .لجميع الّلبنانيين الحق في حّرية اختيار وظيفتهم أو مهنتهم ومكان عملهم (1)

 .إلى قانون الكانتون و / أو مصادقة منه أو وفًقا له

 .موجب حكم صادر عن محكمةى الأشخاص المحرومين من حّريتهم بعل الأشعال الّشاّقة يجوز فرض (2)

 

 الخدمة المدنّية البديلة -: الخدمة العسكرية الإلزامّية 11المادّة 

( الخدمة في القوات المسّلحة للكانتون  أو القوات المسّلحة الفيدراليّة  18قد ُيطلب من الّرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ) (1)

 .منظمات الّدفاع المدني الكانتونيّة أو الفيدراليّةأو الجيش الكانتوني أو الفيدرالي  أو إحدى 

 .( لتقديم مثل هذه الخدمات55( وخمسة وخمسين )18يجوز استدعاء الّنساء اللواتي تتراوح أعمارهّن بين ثمانية عشر ) (2)
 

 : حرمة المسكن12المادّة 

 لا يجوز إنتهاك حرمة المسكن. (1)

ا، من قبل سلطات أخرى تحّددها داهمً القاضي أو، عندما يكون الوقت  أمر  من بموجب لا يجوز إجراء عمليات التّفتيش إلا  (2)

 قوانين الكانتونات.

 الكانتون.قوانين نّص عليها تلا يجوز إجراء عمليات البحث إلا بالطريقة الّتي 

 بناء على إذن من القاضي المختّص على أن يكون هذا الإجراء لفترة محدودة. يجوز الّتنّصت (3)

 .رقابة برلمانية مماثلةلجنة  كّل كانتون ويوّفرالرّقابة البرلمانيّة  ممارسة ةفيدراليّ  يّةلجنة برلمان توّلىت (4)

حياة الفرد أو ، وفًقا للقانون، لمواجهة خطر شديد بالمصلحة العاّمة أو ب يحدقلا ُيسمح بالّتدّخلات والقيود إلا لتفادي خطر  (5)

 .على الأمن والنظام العام

 

 نزع الملّكية -: الملكّية 13المادّة 

 وحدودها.ضمونها وتحّدد قوانين الكانتون م صونةالإرث( مبما فيها الملكيّة الخاصة ) (1)

قانون الكانتون الذي يحّدد  بمقتضىالملكيّة إلا نزع لا يجوز   .الكانتون على مستوى ةالعامّ  منفعةيجوز نزع الملكيّة إلا لل لا (2)

 طبيعة التعويض ومداه.

 .موافقة سلطات الكانتون أي طلب فيدرالّي لنزع الملكيةشترط يُ  (3)
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 تسليم المطلوبين -المواطنة  -: الجنسّية 14المادّة 

 ته إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى.لا يجوز حرمان لبناني من جنسيّ  (1)

 .دة منصوص عليها في قوانين الكانتونالكانتونية بموجب شروط محدّ  حّقه في المواطنةيمكن حرمان أي لبناني من  (2)

 .ة ولمن ُتمنحة منح الجنسية والمواطنة الكانتونيّ تحديد كيفيّ يّة سلطات الكانتون مسؤولتتحّمل  (3)

للإستقرار على الّتركيبة الفيدراليّة وقابليّتها للحياة، فإّن أي إجراء أو  ةالمزعزع بعاتهاالّديموغرافية وت التوازناتإقرارًا بأهميّة  (4)

ينتج عنه تعديل بالّديمغرافيّة يخّل في  جئين(صرف )بما في ذلك قبول اللاّ التّ  إمتناع عنقانون أو مرسوم أو قرار أو سلوك أو 

تون يجوز مطالبة الكان ،من هذا المنطلقو )أّي الّدستور(. ساسيتفاقية القانون الأنتهاكًا مباشًرا لإإعتبر يُ  التوازن الديمغرافيّ 

  . وفًقا للقانون الفيدراليّةمغادرة ب

أو قبول سكان غير لبنانييّن )وإن كان ذلك بصفة "لاجئين" أو  بنانييّن لّ الغير لأي قرار تّتخذه سلطة كانتون بمنح الجنسية  (5)

( أو لبناني من أصل غير والد واحد على الأقلّ  أفراد ِمن بما فيهلالات ديموغرافية )ينجم عنه إخت ( أو أي مسّمى آخر "مهاجرين"

ِله( إنهاء عقد القانون الأساسي هذا i)بـ  ؤدي إلى مطالبة سلطات الكانتون قانونيًاتهّدد بذلك، سي خاذ إجراء ( إتiiأو ) قبل حلول أج 

 الفيدراليّة.( مغادرة iii)سلطة الكانتون هذه أو عن قرار  الّناجمةآثار اللمواجهة 

 لا يجوز حرمان المواطن من الحق بالمواطنة إلا بموجب القانون. (6)

 لد معيّنمحكمة دولية أو بالقانون بخلاف ذلك على تسليم المجرمين إلى  ة. قد ينصّ لا يجوز تسليم أي لبناني إلى دولة أجنبيّ  (7)

 بموجب إذن  من الّسلطات القضائية في الكانتون.( iiسيادة القانون و )المستلم لهذا مراعاة  (iبشرط )
 

 جوءحق اللّ : 15ة المادّ 

 بشرط أن تسمح سلطاتجوء الحق في اللّ ين( المضطهدين لأسباب سياسية أفراد أسرته المباشر  أحد واحد أو فردللأفراد )( 1)

 الكانتون بذلك.

أو الجماعات أو  المجموعات )أكثر من فرد واحد(نطبق على ولا ي من دون سواهمجوء هذا على الأفراد ينطبق حق اللّ  (2)

 ة. المجتمعات البشريّ 

ذا حتى لو كان هلدوافع إجتماعية وإقتصادية  تنّقلونلا ينطبق هذا الحق على المهاجرين وغيرهم من الأفراد أو الجماعات الذين ي

 على سلامتهم. جود خطرتحت ذريعة ول نقّ تال

 

  دةتقييد الحقوق الأساسية في حالات محدّ : 16المادّة 

 غرافيًاشفويًا أو كتابيًا أو فوتوعبير عن آرائهم ونشرها بحرية حة والخدمات البديلة في التّ يجوز تقييد حق أفراد القوات المسلّ  (1)

 .بموجب القوانين الفيدرالية أو قوانين الكانتونات إلكترونيّاأو 

ل نقّ التّ  ة، على تقييد الحقوق الأساسية في حريّ ما في ذلك حماية السكان المدنييّن، بقة بالحربيمكن أن تنص القوانين المتعلّ  (2)

 .سكنوحرمة الم
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IV- المبادئ الأساسّية 

 

 المبادئ الّدستورّية :17المادّة 

 تاريخ "مشترك" جزئي ذات ثقافيّة مختلفة إثنيّةمجموعات   (4)أربع  تضمّ جمهوريّة لبنان الفيدراليّة هي عبارة عن فيدراليّة  (1)

 .أرًضا قاسموتت

خلال  منونتخابات إالال من خلها ونعنها ويمارس ونيعبّر  مستمّدة من مواطنين كانتونيّينهي كّل سيادة وسلطة كانتونيّة  (2)

 .وقضائيّة وتنفيذيّة تشريعيّةهيئات 

 

 الّسيادة :18 المادّة

 على الكانتونات أو البلديّات. سياديّ ليس للحكومة الفيدراليّة أّي حّق و منوط بالقانونالّسيادة  مبدأ (1)

 عنها المواطنون الكانتونيّون. بّرتنبع الّسيادة من الإرادة الجماعيّة اّلتي يع (2)

  

 العلم الفيدراليّ  -العاصمة الفيدرالّية  :19مادّة ال

 ةبيروت، في حدود المنطقة الجغرافيّة المسّماة " وسط المدينة" )اّلتي تديرها شركة سوليدير ش.م.ل(، هي عاصمة جمهوريّ  (1)

تونيّة المتعّلقة القرارات الكانيّتخذ الرّئيس الفيدرالي والحكومة الفيدراليّة و  لبنان الفيدراليّة. لا تنتمي هذه المنطقة إلى أّي كانتون

 بها.

 .له ينتخب كّل كانتون عاصمةً  (2)

ل مه الخاصّ كانتون لكّل و للفيدراليّة علم (3)  .ع 

 

 (Principe de subsidiarité)الّتشارك الّتصاعدي مبدأ  -حماية الحقوق الأساسّية  20:المادّة 

لّتصاعدي والّتشارك ا الحوكمة المحّليّةو وسيادة القانون والحريّة الّديمقراطيّةحترام مبادئ إتتعّهد جمهورية لبنان الفيدراليّة ب (1)

(Principe de subsidiarité ) .وضمانات الحقوق الأساسيّة وفقاً لهذا القانون الأساسّي 

مبادئ الّديمقراطيّة والحريّة وسيادة القانون والحوكمة المحّليّة وضمانات الحقوق الأساسيّة وفقاً حترام إيتعّهد كل كانتون ب (2)

 لهذا القانون الأساسّي. 

 .االّسياديّة بموافقة البرلمان الفيدرالي أو من دونه سلطاته إحالةللكانتون يجوز  (3)

قانون تشريعّي صادر عن الحكومة الفيدراليّة قرار يحقّ للبرلمان الكانتوني رفع دعوى أمام أّي محكمة قانونية للّطعن في أي  (4)

راء بناًء على جإرلمان الكانتوني هذا الالبيّتخذ الّسيادة الكانتونيّة. /أو والشّراكة من الأسفل إلى الأعلى نتهاكه مبدأ إالبرلمان لأو 

 أعضائه. طلب ُخمس 

 .من خلال البرلمان الفيدرالي والحكومة الفيدراليّة في الّشؤون المتعّلقة بالفيدراليّة تشارك الكانتونات (5)

الي من ، يتأّلف البرلمان الفيدر لهذاأ. الأعضاء المنتخبون في برلمان الكانتون هم أعضاء كاملي العضويّة في البرلمان الفيدرالي. 

 (.4من البرلمانات الكانتونيّة الأربعة )المنتخبين ن برلمانييّ ال

دراليّة من الحكومة الفي أّلفتت وبالّتالي،رئيس الوزراء المنتخب لكّل كانتون هو عضو كامل العضويّة في الحكومة الفيدراليّة. ب. 

 لمداورة. با (1سنة واحدة )ويشغل كّل عضو  منصب رئيس الجمهورية الفيدراليّة لمّدة  ( أعضاء4أربعة )

ختصاص إيقع ضمن ( i)موضوع لطات الفيدراليّة بتقوم به السّ فعل أو  أو إجراء أو مرسوم أو قانون أّي قرارلن يصبح نافًذا  (6)

 عليه.  بعد موافقة الّسلطة الكانتونيّة إلا يؤّثر على الكانتون أو مواطنيه ( ii)كانتوني أو 

انتون أّن مصالح بقدر ما يعتبر الك تتطّلب الّسلطة التشريعيّة الفيدراليّة تفويًضا من البرلمان الكانتوني قبل اعتماد أّي تشريع (7)

 ختصاص الحصرّي للفيدراليّة.إكانت هذه القوانين تقع ضمن ال حّتى لو الكانتون تتأّثر بهذا القانون أو ذاك

 

 غياب العدوانّية 21:ة المادّ 

 لا سيّما إلىوالعلاقات الّسلميّة بين الّدول  إخلال أو زعزعةإلى  تنوي وأ اّلتي تهدف الأفعالوتجرّم غير دستوريّة عتبر تُ  (1)
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  فيتّم تجريمها. لّتحضير لحرب عدوانيّة،ا

ر من ها في بلد  آختسويقلا يجوز نقلها و/أو كما  ةا بإذن  من الحكومة الكانتونيّ لا يجوز تصنيع الأسلحة المصّممة للحرب إلّ  (2)

 .هذا البلدحكومة دون إذن  من 

 

 

 

 ترسيم حدود الإقليم الفيدرالّي والكانتوني 22:ة المادّ 

 .2كم  10452 على مساحة جمهوريّة لبنان الفيدراليّة متدّ ت (1)

 كانتونات. )4(تنقسم الأراضي الفيدراليّة إلى أربعة  (2)

 له. البلديّات الّتابعة مجموع ده على أساس حدوترسيم وكانتون كّل ا جغرافييتّم تحديد  (3)

 جغرافّي لكي تكون البلديّة جزًءا من الكانتون. تواصللا يلزم وجود  (4)

 كانتون على أساس المعايير الّتالية: إلىالبلديّات  ُتنس ب (5)

 أ. أراضي البلديّات وقت صدور هذا القانون الأساسّي.

 من المجموعاتسّي( إلى مجموعة هذا القانون الأساإصدار ب. البلديّات اّلتي ينتمي ناخبوها الحاليّون )الّسكان الأصليّون وقت 

 تنتمي إلى كانتون هذه المجموعة.  %67   بنسبة تزيد عنالاربع المذكورة أعلاه 

 ثنيّةإوقت إصدار هذا القانون الأساسّي( إلى المجموعة )المجموعة الج. البلديّات اّلتي ينتمي ناخبوها الحاليّون )الّسكان الأصليّون 

 لكانتون مجموعة الغالبيّة الّثقافيّة. نتميت  %30واّلتي لا تمّثل ثاني أكبر مجموعة منها أكثر من %51الّثقافيّة( بنسبة تزيد عن

د. تحّدد البلديات، ذات الّتكوينات الّديموغرافيّة المختلفة عن تلك المذكورة أعلاه، تقسيًما فرعيًا معيًّنا )حسب الحّي( لضمان 

 كّل جزء  من البلديّة بشكل  صحيح  وتخصيصه للكانتون المناسب. إعادة ترسيم

د، ليّة. في هذا الّصدعلى أداء وظائفها بفعاكّل منها قدرة لبلديّات والكانتونات للّتأكد من ل النطاق الجغرافيّ مراجعة يمكن (6)

  والإقليميّ ت الّتخطيط المحّليّ ومتطّلبا قتصاديّةإالو والّثقافيّة والّتاريخيّة حو الواجب الرّوابط الإقليميّةعتبار على النّ إتؤخذ في ال

 .تناسب مع تمكين البلديّامة بما يتفضلاً عن أدوات الحكم اللّاز 

 

 

 المراجعات -نفاذ إواجب ال -القبول  -ستفتاء إال :23المادّة 

ينّظم  نأ وز لأّي كانتونيجو  اي تعديل في الدستور الفيدرالي لا يكون نافًذا إلّا بعد الموافقة عليه من قبل الكانتونات الأربع (1)

  .استفتاءً تعقد هذه الأخيرة إالحكومة الفيدراليّة والكانتونات الأخرى حّتى لو لم  أمامحقوقه  يشهرأن وستفتاء إ

 يعطيو  ّي بموافقة الكانتونات المعنيّةفاقيّات بين الكانتون المعنّي أو بموجب قانون فدرالتّ إب تعّدل جغرافيّات اي كانتون (2)

 ستماع إليها. إلبلديّات المعنيّة فرصة الاالقانون 

 ستماع إليها.إتاح للبلديّات المعنيّة فرصة التُ و تقسيماته الّداخليّة تعديليجوز لكّل كانتون  (3)

صويت اّلذين يحّق لهم التّ  ربع عدد الأشخاصمّثل نسبة تستفتاء بالقرار بشرط أن إدلى بها في الغلبيّة الأصوات المُ تفوز أ 4))

من الكانتونيّون(  ننتخابات الكانتونيّة )المواطنوإن للّتصويت في اليالمخّول ينللّناخبّتشريعيّة الكانتونيّة. يحّق نتخابات الإفي ال

  ستفتاء موافقة البرلمان الفيدرالّي.إتنظيم أّي يتطّلب  ال. ستفتاءات الكانتونيّةإالمشاركة في الدون سواهم ب

 

 القانون سيادة  24:المادّة

 القانون الكانتوني على القانون الفيدرالّي.في حالة وجود تعارض و/أو تفاوت، يسود 

 

 العلاقات الخارجّية 25:المادّة 

 الفيدراليّة إدارة العلاقات مع الّدول الأجنبيّة. الّدولة تتوّلى (1)

أنه شيمكن للّسلطات الكانتونيّة أن تمنع أي اّتفاق من و  الخاّصة هم معاهدة تؤّثر على ظروفقبل إبرايجب إستشارة الكانتون  (2)

 أن يضّر بها.

ّلتي لا يمكنها ا ة بموافقة الحكومة الفيدراليّةأجنبيّ ول دبسلطة الّتشريع، يمكنها إبرام معاهدات مع  بقدر ما تتمّتع الكانتونات (3)

 أسباب معّللة.من دون بذلك من القيام منعها 

 

 الإنفاذ الفيدراليّ  26:المادّة 

، الّنافذة عليهو هذا القانون الأساسّي أو غيره من القوانين الفيدراليّة المّتفق عليها مسبًقا لتزاماته بموجبإلم يمتثل الكانتون ل إذا
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 لتزاماته.إمة لإجبار الكانتون على الوفاء بّتخاذ الإجراءات اللّاز إيجوز للحكومة الفيدراليّة 

 

 

 

 

 

  

V-  البرلمانات الكانتونّية الأربعة-البرلمان الفيدرالّي 

 

 نتخابات فيدرالّيةإلا  :27المادّة 

 نتخابات نّواب على المستوى الفيدرالّي.إلا توجد  (1)

يتأّلف البرلمان الفيدرالّي من أعضاء منتخبين حسب الأصول في البرلمانات الكانتونيّة. كّل عضو  في البرلمان الكانتوني هذا ( 2)

 هو عضو كامل العضويّة في البرلمان الفيدرالّي.

 

 نتخابات الكانتونّيةإال أ: 28المادّة 

 لكّل كانتون برلمانه الخاّص. (1)

 . ونإجمالي عدد سكّان الكانتلون يمثّ و  قتراع الّسريإبالة وحّر  ومباشرة   نتخابات  عاّمة  إتخب أعضاء كل برلمان كانتوني في ُين( 2)

 ( عاًما.٢١انتخاب أّي شخص  يبلغ واحًدا وعشرين )( عاًما الّتصويت؛ ويجوز 18)يحّق لأّي مواطن كانتوني بلغ الّثامنة عشرة ( 3)

. (4)أربع مّدة تكون فترة الولاية ل( 4)  سنوات 

 

 ّيةنتخابإمبادئ الال :ب 28المادّة 

ستثنى من أي يّة. ولكن يُ الكانتون السلطة تعديله من قبل يمكنو  (4)على الكانتونات الأربعة عينه نتخابّي إالقانون الينطبق ( 1)

  التأثير على تركيبة البرلمان الفيدرالي.تعديل الحاصل الإنتخابي وكّل ما من شأنه 

 نتخابيّة من مواطنين كانتونيّين.إالهيئة ال أّلفتت( 2)

 لجميع الكانتونات الّثابتة. مماثلةنسبة عدد الّناخبين لكّل نائب   نتكو (3)

يعني أّن كل كانتون ينبغي أن ينّص على حّق أّي مواطن كانتوني  مّما الكاملة على الجميعينطبق مبدأ الّتغطية الجغرافيّة ( 4)

 مقيم )و/أو غير مقيم( في الّتصويت بصرف الّنظر عن مكان إقامته.

ين في نظام أكثريّ  (circonscription uninominale)الفرديّة على أساس الدائرة قتراع إال (5)  scrutiny majoritaire) على دورت 

à deux tours .) 

 تنتخب كّل دائرة  فائزًا واحًدا.( 6)

 اختاره. لذييدلي كّل ناخب  بصوت  واحد  فقط للمرّشح ا( 7)

من الأصوات. إذا لم يحصل أي مرشح على عدد كاف  من الأصوات  ٪50تكفي جولة واحدة إذا حصل المرّشح على أكثر من  (8)

 ين فقط.اقتراع ثان  مع المرّشحين الأّول   في الجولة الأولى، يتّم تنظيم

 %50المرّشح الحاصل على أكثر من  في الجولة الأولى، يختار كّل ناخب  مرّشًحا من بين المرّشحين المتنافسين. يتّم انتخاب( 9)

. ٪25من الأصوات )أكثر من   من الّناخبين المسّجلين(، وإلاّ يتّم تنظيم جولة  ثانية 

 ّثانية، يتّم انتخاب المرّشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.في الجولة ال (10)

 

 

 نتخابّية للبرلمان الكانتوني إالولاية ال 29:المادّة 

موعد   في ّتاليةنتخابات الإ. تجرى الما يلتئم البرلمان الجديدتنتهي عند ( سنوات  4أربع ) تهامدّ ولاية ُينتخب البرلمان الكانتوني ل( 1)

 ولاية المجلس.( شهرًا بعد بداية 48ثمانية وأربعين ) وأقساه( شهرًا 46سّتة وأربعين ) أدناه

دفي حالة حّل البرلمان الكانتوني، تُ  (2)  ( يوًما.60نتخابات  جديدة  في غضون سّتين )إ عق 

 نتخابات.إا يتجاوز اليوم الّثلاثين بعد اليجتمع البرلمان الكانتوني في موعد ل( 3)

 البرلمان الكانتوني موعد تأجيل الجلسات واستئنافها. يحّدد( 4)

( 1/3لث )ث بناء على طلبذلك ويتعيّن عليه القيام بفي تاريخ  أبكر نعقاد إلل ة البرلمانيجوز لرئيس البرلمان الكانتوني دعو (5)

 الّنواب أو رئيس الوزراء الكانتوني.
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 الوقت وتسري عليها ذات المهل.تتّم إنتخابات البرلمانات الكانتونيّة في ذات ( 6)

 

 إنعقادال -نتخابّية للبرلمان الفيدرالّي إالولاية ال :30المادّة 

 (.4البرلمان الفيدرالّي من أشخاص  منتخبين لمقاعد البرلمانات الكانتونيّة الأربعة ) أّلفيت (1)

 الكانتونيّة.نتخابات الّتشريعيّة إن بعد اليجتمع البرلمان الفيدرالّي في موعد  لا يتجاوز اليوم الأربعي( 2)

 يحّدد البرلمان الفيدرالّي موعد رفع الجلسات واستئنافها. (3)

( 1/3لث )ث بناء على طلبويتعيّن عليه القيام بذلك  في تاريخ  أبكرنعقاد إلل ة البرلماندعويجوز لرئيس البرلمان الفيدرالّي ( 4)

  أحد أعضاء الحكومة الفيدراليّة.أو الّنواب 

 

 رئاسة البرلمان الفيدرالّي والكانتوني 31:المادّة 

 .الّداخلي نظامهاتتبّنى البرلمانات الكانتونيّة و ي رئيسه ونّواب الرّئيس وأمنائهينتخب البرلمان الكانتون( 1)

أصغرهم  صولًا إلىو سّناكبر ( رؤساء للبرلمانات الكانتونيّة، بدًءا من الأ 4يختار البرلمان الفيدرالّي رئيسه من بين أربعة )( 2)

للبرلمانات الكانتونيّة(. كما يتّم انتخاب نّواب الرّئيس وأمنائه ( 4)الأربعة الرّؤساء )الّتناوب على رئاسة البرلمان الفيدرالّي بين 

 لشغل مناصب مماثلة في كّل برلمان كانتوني.

رالّي في البرلمان الفيد وكمةإلى عرقلة عمليّة انتخاب مكتب الحلن يؤّدي غياب رئيس أو أكثر و/أو نائب الرّئيس و/أو وأمنائه ( 3)

الرّئيس أو نائب الرّئيس أو أمناء واحد أو أكثر لو تغيّب )الرّئيس أو نائب الرّئيس أو غيرهما(. يظّل البرلمان الفيدرالّي ساريًا حّتى 

  .من الكانتونات المتخّلفة

 خلي.نظامه الّدايعتمد البرلمان الفيدرالّي  (4)

 

 بتزازإال -ّشغور ال - ستمرارّيةإال32: المادّة 

مة والعمليّات، ولا يمكن أن يعّطلها وكمستوى الح هابما في المستويات كاّفةعاملة على أن تبقى الحكومة الفيدراليّة  على (1)

 بتزاز" أو لأّي سبب آخر.إأو إيقافها أو تأخيرها بغرض "ال كانتون واحد أو أكثر. لا يجوز عرقلة عمليّات الحكومة الفيدراليّة

على المستوى الفيدرالّي المذكورة في  والمناصب والإجراءات جميع العمليّاتعلى أ توجيهّي عاّم تنطبق هذه القاعدة كمبد (2)

 هذا القانون أو اّلتي تّم إنشاؤها بعد ذلك.

غل مقاعد ( كانتونات عن ش  4( من أصل أربعة )3العمل بصورة طبيعيّة حّتى إذا امتنعت ثلاثة ) في ةالفيدراليّ  الإدارةستمّر ت (3)

قبل كسبب لإعادة الّنظر شغور المقاعد لن يُ آخر(.  إداري )في البرلمان أو الحكومة أو أي منصبكّل منها في الهيئات الفيدراليّة 

 .اأو قانونيّته ّحتهاأو للّتشكيك في ص القراراتب

لا يؤّدي وظيفته داخل الهيكل الفيدرالّي وهيئاته الإداريّة والحكوميّة المختلفة أن يستعمل هذا  الذي كانتوناللا يستطيع  (4)

اغلًا من شاغر من قبل ممّثل كانتون ما شّ المنصب ال يكونمعارضة أي قرار يّتخذ في غيابه. لالفراغ للّتذّرع بعدم الّدستوريّة أو 

بة الّتنفيذ وواج وقانونيّة وتبقى جميع القرارات اّلتي تّتخذها الّسلطة الفيدراليّة سارية المفعول ترك فارًغا(يُ  كانتون آخر )أو قبل

 وتصويته عليها. الممّثل عن هذا الكانتون بحضوركما لو كانت قد اّتخذت 

 

 

 إنهاء هذه الّرابطة الفيدرالّية33: المادّة 

( للهيئة ذات 4( من المقاعد الأربعة )3ثلاثة ) كانتلو يستمّر أّي منصب رئيسّي داخل الهيئات الفيدراليّة في العمل حّتى ( 1)

  .الّصلة شاغرة

شاغرًة )سواء  ( ترك إحدى هيئات الحكم اللّازمة لأداء الحكومة الفيدراليّة على الّنحو الّصحيح4رت الكانتونات الأربع )قّر  اإذ (2)

يّة في كا كلّ وبالّتالي يكون ل هياً تعتبر هذا القانون الأساسي منيُ  ،( أو أي هيئة أخرى أو قضائيّة أو تشريعيّة كانت تنفيذيّة نتون الحّر

جتماعّي إ يتمّ الّتفاوض على ميثاق قدستقلال أو إبالالمطالبة  ويمكنهكما لو كان بلًدا مستقل ا  على أراضيهسيادته الخاّصة  فرض

 بين الكانتونات. جديد

 

 نتخاباتإمراقبة ال 34:المادّة 

  .على الّسواءالفدراليّة والكانتونيّة  لبرلماناتا على نتخاباتإمراقبة ال تقع مسؤوليّة( 1)

 مقعدب الإحتفاظن من لن يتمكّ إذا خسر نائب مقعده الكانتوني،  تبّت الّسلطات الكانتونيّة ما إذا كان الّنائب قد فقد مقعده. (2)

 له في البرلمان الفيدرالّي.

 هذه القرارات الّصادرة عن البرلمان الكانتونّي لدى المحكمة الكانتونيّة المختّصة.بمثل  للّطعنيجوز تقديم الّشكاوى  (3)
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 ستماعإالفي حّق ال - الحّق في الوصول - الحضور فرضالحّق في  35:المادّة 

، قد ي فرضيجوز للبرلمان الكانتوني ولجانه  (1) الفيدرالي  البرلمان فرضحضور أي عضو في الحكومة الكانتونيّة. وعلى نحو مماثل 

 ولجانه حضور أّي عضو في الحكومة الفيدراليّة. 

ي أن لديهم الحّق فو  يجوز لأعضاء الحكومة الكانتونيّة وممّثليهم حضور جميع جلسات البرلمان الكانتونيّة واجتماعات لجانه( 2)

. يجوز لأعضاء الحكومة الفيدراليّة وممّثليهم حضور جميع جلسات البرلمان الفيدرالّي واجتماعات إيتّم ال ستماع إليهم في أّي وقت 

.إلديهم الحّق في أن يتّم الو لجانه  ستماع إليهم في أّي وقت 

 

 

 لجان الّتحقيق 36:ة المادّ 

ستماع إأدّلة اللّازمة في خلال جلسات الال لجمع أعضائه، تشكيل لجنة تحقيقيحّق للبرلمان الكانتونّي، بناًء على اقتراح ربع ( 1)

، يحقّ للبرلمان الفيدرالّي، بناءً على اقتراح ربع أعضوالخاّصة العاّمة دّلة اللّازمة أجمع الل ائه، تشكيل لجنة تحقيق. وعلى نحو مماثل 

 والخاّصة. ستماع العاّمةإفي خلال جلسات ال

 يتعيّن على المحاكم والّسلطات الإداّرية تقديم المساعدة القانونيّة والإداريّة. (2)

 ؤساءر وهم  ( أعضاء4)يع الّلجان الفيدراليّة من أربعةجم أّلفكانتونيّة(. تت لجنة) ةها الكانتونيّ تفيدراليّة نظير برلمانيّة لجنة لكّل  (3)

 كّل من هذه الّلجان الكانتونيّة.

 تعيّن عليهايبصلاحيّات لجنة الّتحقيق. وبناءً على طلب أحد أعضائها، بدورها تتمّتع الّلجان البرلمانيّة الكانتونيّة و/أو الفيدراليّة  (4)

. الّتحقيق  في موضوع  محّدد 

 

 حصانات البرلمانّيين  37:المادّة 

لا يجوز في أّي وقت  أن يخضع أي عضو في البرلمان الكانتونّي لإجراءات قضائيّة أو تأديبيّة أو أن ُيحاسب خارج البرلمان  (1)

م على لا ينطبق هذا الحك. أو في إحدى لجانهأدلى بها في البرلمان الكانتوني صويت أو ملاحظة بسبب تالكانتوني أو الفيدرالّي 

 الإهانات الّتشهيريّة.

دون إذن ن مأو القبض عليه لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون  محاسبتهئب لناباستثناء الجرائم العاديّة، لا يجوز استدعاء ( 2)

 . بالجرم المشهودمن البرلمان الكانتونّي ما لم يتّم القبض عليه 

د آخر لحريّة يقيتباستثناء الجرائم العاديّة، يلزم أيًضا الحصول على إذن من البرلمان الكانتونّي أو الفيدرالّي )حسب الحالة( لأّي  (3)

 . بحّقهإجراءات  لإتخاذائب أو ن

يّة  أي احتجاز وأ ما نائب بحق (جنائيّة)بما فيها الإجراءات ال كاّفةيتّم تعليق ( 4) ن الّشخصيّة بناًء على طلب مأو تقييد آخر للحّر

 .البرلمان الكانتوني
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VI- الحكومة الفيدرالّية 

 

 أليفالتّ  :38ة مادّ ال

أو قائم ون مًعا العدد المطلوب من الوزراء ِيّنيع كانتون ( أعضاء هم رؤساء وزراء كلّ 4ة من أربعة )تتأّلف الحكومة الفيدراليّ  (1)

 بالأعمال.

حيث يكون إجماع الحاضرين مطلوبًا على  أربعة أصوات باستثناء حالة الّتغيبأّي ب جميع القرارات تصويًتا بالإجماع تتطلّ  (2)

 .32ة حو المنصوص عليه في المادّ النّ 

 .عن بعدحضوريًا أو صويت يمكن التّ  (3)

 

 القرارات -الّرئيس : 39المادّة 

 .ةواحد سنةلمّدة ا رئيسً ليكون الأكبر سّناً للجمهوريّة تعيّن الحكومة الفيدراليّة رئيس  (1)

 (.4ل من الأعضاء الأربعة )( على الأقّ 1يستدعي الرّئيس الحكومة الفيدرالية وذلك بناًء على طلب عضو واحد ) (2)

 ة تصويًتا بالإجماع.تتطّلب قرارات الحكومة الفيدراليّ  (3)

  علنيّة بإستثناء بعض الحالات.الحكومة الفيدراليّة  تكون اجتماعات (4)

 .ةلي حكومات الكانتونات العمل في لجان الحكومة الفيدراليّ جوز للأعضاء الآخرين أو ممثّ ي (5)

 

 لزامي: الحضور الإ40المادّة 

الفيدراليّة ولجانها جتماعات الحكومة إلب، الحقّ والواجب في المشاركة في (، وبناءً على الّط 4لأعضاء الحكومة الفيدراليّة الأربعة )

 .لديهم الحّق في الإستماع إليهم في أّي وقت إذ

 

 مّدة ولايته -: إنتخاب رئيس الفيدرالّية 41ة المادّ 

 (.4الفيدراليّة الأربعة )الحكومة أعضاء من بين  الفيدراليّ اختيار الرئيس يتّم  (1)

 (.1) سنة واحدةلمّدة  الفيدراليّ تكون ولاية الرئيس  (2)

لمّدة سنة ثاني أكبرهم  تليها ولاية رئاسة (1ّناً أّول رئيس لمّدة سنة واحدة )ة الأربعة سِ أعضاء الحكومة الفيدراليّ  يكون أكبر (3)

 وهكذا دواليك. (1واحدة )

أو كما تراه  الفيدراليّ دة صادرة عن البرلمان ة عدد ووظائف أمنائها / وزرائها وفًقا لقوانين محدّ تختار الحكومة الفيدراليّ ( 4)

 .اتها بشكل أفضلتطبيق صلاحيّ لشيد و)الحكومة( ضروريًا للحكم الّر 

 

 : اليمين الّدستورّية لرئيس الفيدرالّية42لمادّة ا

 يؤّدي الرئيس الفيدرالّي اليمين التالية أمام الأعضاء المجتمعين في البرلمان ا الفيدرالّي والحكومة الفيدراليّة: "أقسم أنني سأعمل

 اهدالشّ قيق العدالة للجميع. ممارسة مهامي بإخلاص وتحعلى وانين الفيدراليّة والّدفاع عنها إحترام القانون الأساسي وقوعلى 

 أي ذكر لّله.يمكن أيًضا أداء القسم من دون ”. هللا

 

 : الّشغور43المادّة 

يكون الذي س الفيدراليّةعضو الحكومة  يتوّلى، الأوانذا أصبح منصبه شاغرًا قبل أداء واجباته أو إالفيدرالّي عن الرئيس  عجزذا إ

 . بعد ذلكعلى أن يواصل الأخير ولايته  حتى نهاية الولاية الحالية الرّئيس منصب الرئيس المقبل
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 : الإجماع44المادّة 

 سارية.لتصبح آخرين أعضاء ثلاثة توقيع  الفيدراليّ وتوجيهات الرئيس  قراراتتتطّلب ، 32الماّدة مع مراعاة أحكام 

 

 : الّتمثيل الّدولي للفيدرالّية45المادّة 

في القانون الدولي ويبرم معاهدات مع دول أجنبيّة بإسم الفيدراليّة ويعتمد المبعوثين  الفيدراليّة الفيدراليّ يمّثل الرئيس 

 ويستقبلهم. والّسفراء 

 

 

 

 

 

 العفو -: تعيين المسؤولين 46المادّة 

 .ما لم ينّص القانون على خلاف ذلك، تقوم الحكومة الفيدراليّة بتعيين القضاة الفيدراليّين والمسؤولين الفيدراليّين وعزلهم (1)

 .وتقيلهمالوزراء الفيدراليّين الحكومة الفيدراليّة ن تعيّ  (2)

 .الفيدراليّة في الحالات الفرديّة بإسمسلطة العفو عن المخالفين  ةالفيدراليّ  الجمهوريّة رئيسيمارس  (3)

  

 : سلطة تحديد الّتوجهات الّسياسّية47المادّة 

 .ة الحكومة الفيدراليّةيتوّلى كل وزير فيدرالّي )قائم بالأعمال( إدارة شؤون وزارته بشكل مستقّل وتحت مسؤوليّ  (1)

 .الحكومة الفيدراليّة في الخلافات بين الوزراء الفيدراليّينتبّت  (2)

 وّضح بالّتفصيل طريقة عملها كأوّل مرسوم لها. ي نظاًما داخليًاتتبّنى الحكومة الفيدراليّة  (3)

 

 قيادة القوات المسّلحة :48المادّة 

 ى الحكومة الفيدراليّة قيادة القّوات المسّلحة.تتولّ  (1)

 ى رئيس وزراء الكانتون قيادة القّوات المسّلحة الكانتونيّة.يتولّ  (2)

 

 : ولاية دائمة/غير محدودة الأجل49المادّة 

( رؤساء وزراء 4فترة زمنيّة محّددة لولاية الحكومة الفيدراليّة وهي في جلسة مفتوحة دائمة وتتأّلف بشكل دائم من أربعة ) لا توجد

وشرعيّة  شرعيّتها على يؤّثر ذلكمن دون أن  32أو أقّل في حالة المقاطعة أو الّتغيب على الّنحو المنصوص عليه في الماّدة 

 قراراتها.

 

 الحوكمة المحّلّيةمبدأ  -والكانتونات : مشاركة الّسلطات بين الفدرالّية 50المادّة 

 لبرلمان الفيدرالي.باهذا الّدستور  ينوطهاشتى المجالات التي لم في يحّق للكانتونات التشريع  (1)

ية الحصريّة الّتشريعيخضع توزيع الّصلاحيات بين الفيدراليّة والكانتونات لأحكام هذا القانون الأساسي المتعّلقة بالّسلطات  (2)

 .متزامنةوال

  وُيؤخذ دائًما في الإعتبار. التشارك الّتصاعدييسود مبدأ  (3)

 

 : الّسلطة الّتشريعّية الحصرّية للفيدرالّية51المادّة 

ما يتعّلق بالمسائل التي تقع ضمن الّسلطة الّتشريعيّة الحصريّة للفيدراليّة، لا تتمّتع الكانتونات بسلطة الّتشريع إلّا عندما  في

 لا يشّرعه البرلمان الفيدراّلي.  وفي حدود ما

 

 : الّسلطات الّتشريعّية المتزامنة52المادّة 

  .سلطته الّتشريعية فيها الكانتونلم يمارس وفي الحدود التي  المالطالتشريع  صلاحيّةيكون للبرلمان الفيدراّلي ( 1)
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 لكلمة الفصلاإذا استخدمت الفيدراّلية سلطتها في الّتشريع، يمكن للكانتونات سن قوانين تتعارض مع هذا التشريع وتكون ( 2)

 دائًما للقانون الكانتونّي على القانون الفيدراّلي. 

 

 تقع ضمن الّسلطة الّتشريعية الحصرّية للفيدرالّية: المسائل التي 53المادّة 

 يكون للفيدراليّة الّسلطة الّتشريعية الحصريّة في كّل ما يخّص: (1)

 فاع بما في ذلك حماية السكان المدنيين؛ة والدّ الشؤون الخارجيّ أ. 

 ة؛ب. الجنسيّ 

 ج. حريّة التنقل وجوازات السفر والّنزوح والهجرة وتسليم المطلوبين؛

 والعملة والعملات المعدنية والأوزان والمقاييس وتحديد معايير الوقت؛الّصيرفة د. 

رية حركة البضائع وتبادل البضائع والمدفوعات قة بالتجارة والملاحة  وحّ ه. وحدة الجمارك والمنطقة التجارية والمعاهدات المتعلّ 

 مع الّدول الأجنبية  بما في ذلك الجمارك وحماية الحدود؛

 ة؛ماية الممتلكات الثقافية الّلبنانيّ و. ح

لخطوط االفيدراليّة )الّسكك الحديديّة الفيدراليّة( وبناء  إلىبالكامل أو بشكل رئيسي التي يعود ملكها ة ح. تشغيل الّسكك الحديديّ 

 استخدام هذه الخطوط؛سوم مقابل وتحصيل الّر  هاوتشغيلتها وصيانة الفيدراليّة الّسكك الحديديّ التي تملكها ة الحديديّ 

 ط. خدمات البريد والإّتصالات الفيدراليّة؛

 لشّركات الفيدراليّة التي يحكمها القانون العام؛لي. العلاقات القانونية للأشخاص العاملين لصالح الفيدراليّة و

 دود الكانتون أو عندما لا ُتنسبك. حماية المكتب الفيدرالّي للشرطة الجنائية من مخاطر الإرهاب الدولي عندما يتجاوز التهديد ح

لطة العليا للكانتون من الفيدراليّة توّلي ن أو عندما تطلب السّ المسؤولية بوضوح إلى سلطات الشرطة في كانتون معيّ 

 المسؤولية.  

 يكون الّتعاون بين الفدراليّة والكانتونات في كّل ما يخّص:( 2)

 أ. عمل الشرطة الجنائية؛

 يمقراطي الأساسي الحر ووجود وأمن الفيدراليّة أو الكانتون )حماية الدستور(؛ب. حماية النظام الد

ج. الحماية من الأنشطة على الأراضي الفيدراليّة التي، من خلال استخدام القوة أو في مواجهة الإستعدادات لاستخدام القوة، 

ية شاء مكتب للشرطة الجنائيّة الفيدراليّة وللإجراءات الّدولتعرّض المصالح الخارجية لجمهورية لبنان الفيدراليّة للخطر  فضلاً عن إن

 الجرائم؛ ضدّ 

 د. قواعد البيانات والإحصاءات للأغراض الفيدراليّة؛

 ه. قانون الأسلحة والمتفّجرات )في حدود الإختصاص الفيدرالّي(؛

 أسرى الحرب الّسابقين؛ ضحايا الحرب وكذلك مساعدة وعائلاتلأشخاص المعاقين بسبب الحرب او. مخّصصات 

 .ز. إنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض الّسلمية وإنشاء وتشغيل المنشآت التي تخدم هذه الأغراض والحماية من المخاطر

 

 المتزامنة: المسائل التي تقع ضمن الّسلطة الّتشريعية 54المادّة 

 المسائل الّتالية: المتزامنة تشمل الّسلطة الّتشريعية( 1)

 أ. القانون المدني والقانون الجنائي وتنظيم المحاكم وإجراءاتها؛

 ب. مهنة المحاماة وكّتاب العدل وتقديم المشورة القانونية؛

 ج. تسجيل المواليد والوفيات والزيجات؛

 د. قانون الجمعيات؛

 ه. القانون المتعّلق بالإقامة واستقرار الرعايا الأجانب؛

 القضايا المتعّلقة باللّاجئين والمبعدين؛ و.

 ز. الرفاهيّة العامة؛

 ح. أضرار الحرب وتعويضاتها ومقابرها؛

الّصناعة والطاّقة والحرف اليدويّة والّتجارة والبنوك والبورصات والّتأمين الخاص، إلخ( بالمسائل الإقتصاديّة )ط. القانون المتعلق 

  ؛على أنواعها والأسواقوالمعارض والصالونات  والمطاعم وصالات الألعاب باستثناء قانون ساعات إغلاق المتاجر
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في  بماوكذلك الّضمان الإجتماعي   وظيفة والتّ لامة المهنيّ حة والسّ ووكالات الصّ قانون العمل بما في ذلك تنظيم الأعمال  .ي

 ؛لةذلك التأمين ضد البطا

 زيز البحث؛ك. تنظيم المنح الدراسية والّدورات الّتدريبية وتع

 ؛قانون نزع الملكية في الكانتوناتل. 

 م. نقل الموارد الطبيعية في الكانتونات ووسائل الإنتاج إلى الملكية العامة أو إلى أشكال أخرى من المؤسسات العامة؛

 ن. منع إساءة استخدام القوة الإقتصادية؛

واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحرجية وصيد الأسماك في س. تعزيز الإنتاج الزراعي  وضمان الإمدادات الغذائية الكافية  

 أعماق البحار والّسواحل والحفاظ على السواحل؛

 ع. تدابير لمكافحة الأمراض البشريّة والحيوانيّة؛

ّدرات والمخف. القبول في مهنة الطب والمهن المساعدة لها وكذلك في قانون الصيدليّات والأدوية والمنتجات الطبيّة والأدوية 

 والّسموم؛

 ؛هاص. الجدوى الإقتصاديّة للمستشفيات وتنظيم تكاليف

ق. قانون المنتجات الغذائيّة )بما في ذلك الحيوانات المستخدمة في إنتاجها( وقانون الكحول والتبغ والمواد الغذائية الأساسيّة 

البذور والنباتات الزراعية والغابات وحماية النباتات من وعلف الحيوانات بالإضافة إلى الإجراءات الوقائيّة المتعّلقة بتسويق 

 الأمراض والآفات وحماية الحيوانات؛

وخدمات الأرصاد الجويّة والطرق البحريّة والممرّات المائية  يّةمساعدات الملاحوالالّداخلية ر. الملاحة البحرية والّساحلية و

  الداخلية المستخدمة في حركة المرور العامة؛

ابل سوم مقفضلاً عن تحصيل الّر للمسافات البعيدة  حركة السيّر المرورّي والنقل البري وإنشاء وصيانة الطرق السريعةش. 

 ؛رق العامة وتخصيص الإيراداتاستخدام المركبات للّط 

 الخلايا؛اء والأنسجة والّطبيّة وتحليل المعلومات الوراثية وتعديلها وكذلك تنظيم زرع الأعض اتت. خلق الأجّنة البشرية بالمساعد

 ث. إستغلال الموارد الطبيعية و / أو الوقود الأحفوري في البر والبحر.

 في حالة وجود اختلاف أو تباعد أو تضارب أو تناقض بين قانون الكانتونات والقانون الفيدرالي، يسود قانون الكانتونات دائًما.( 2)

 

 : تعديل القانون الأساسي55المادّة 

عليق المبرّر أو الإنسحاب الّتام والّصريح من هذه الإّتفاقية بسبب عمل أو أعمال حربيّة أو تقاعس عن باستثناء حالات التّ  (1)

ة، لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي أو إلغاؤه أو تعليقه كليًا أو جزئيًا بموجب أي قانون أو أي العمل يشّل الحكومة الفيدراليّ 

ت الكانتونات(  إلا بموافقة جميع برلمانات الكانتونات بعد استفتاء ينّظمه كّل كانتون وينطوي على انضمام جزء منه )أي حكوما

 غالبيّة الّسكان المعنييّن.

الأصوات الُمدلى بها و / أو  (2/3)يتطّلب أي تعديل لهذا القانون الأساسي موافقة برلمانات الكانتونات الأربعة بأغلبية ثلثي  (2)

  على صعيد الكانتونات. إستفتاء

 

 الّدخول حيز التنفيذ -: الإعلان الّرسمي 56المادّة 

اليّة لتكون الفيدر سمية الجريدة الّر بو / أو  الخاّصة بالكانتونسمية في الجريدة الّر  القوانين والمراسيم والقرارات كاّفةنشر تُ  (1)

 ُمعلنة للجميع.

 .ةسميّ والقرارات والمراسيم والبلاغات حيز التنفيذ إلا بعد نشرها في الجريدة الّر  لا تدخل القوانين والأنظمة (2)

 ة جريدتها الرّسمية الخاّصة بها.لفيدراليّ ة ولسميّ كانتون جريدته الّر  ( لكلّ 3)

 

 كانتونمن جانب ال: الإجراءات الّتنفيذّية 57المادّة 

 .يّ ة طالما أّن هذه القوانين الفيدراليّة لا تتعارض مع أي قانون كانتونالخاصّ تدرج الكانتونات القوانين الفيدراليّة في قوانينها 

 

 الّرقابة الفيدرالّية -: الإدراة الكانتونّية 58المادّة 

 .إنشاء الّسلطات اللّازمة وتنظيم إجراءاتها الإداريّة عليهافلقوانين الفيدرالية من تلقاء ذاتها، لالكانتونات  فيذتنبغية  (1)
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 .ة، بموافقة حكومات الكانتونات، إصدار أحكام إدارية عاّمةيمكن للحكومة الفيدراليّ  (2)

ّقق من إرسال مفوّضين للتح ويجوز لها الكانتونات فيتمارس الحكومة الفيدراليّة الرّقابة على تطبيق القوانين الفيدراليّة ( 3)

 ذلك.

نتونات للقوانين الفيدراليّة وإذا لم يتم تصحيح هذه الثغرات، تقرّر الحكومة ( إذا وجدت الحكومة الفيدراليّة ثغرات في تطبيق الكا4)

 ة. الفيدراليّة ما إذا كان هذا الكانتون قد انتهك القانون. يمكن استئناف قرار الحكومة الفيدراليّة أمام المحكمة الّدستورية الفيدراليّ 

 

 بناء  على تكليف من الفيدرالّية: الإجراءات الّتنفيذّية من جانب الكانتون 59المادّة 

ة ن الفيدراليّ القواني  ما لم تنصّ لطات من اختصاص الكانتونات إنشاء السّ  بقىة، يلقوانين الفيدراليّ اذ الكانتونات تنفّ  ماعند( 1)

 .ادرة على خلاف ذلكالصّ 

 .ةات البلديّ ات والجمعيّ أن تعهد بأي مهمة للبلديّ  الفيدراليّةيمكن للقوانين  لا (2)

ة نيّ د لموظفي الخدمة المدتوفير تدريب موحّ و ة عامةخاذ ترتيبات إداريّ تّ إة أن تطلب من الكانتون مكن للحكومة الفيدراليّ ي (3)

 .ينوغيرهم من الموظفين العموميّ 

وحسن  ذالإنفاة ة لتشمل شرعيقابة الفيدراليّ تمتد الّر ن صلاحيّاتها الحصريّة أو المشتركة، ق بالمسائل التي تقع ضمما يتعلّ  في (4)

 .توقيته

  .لطاتن إلى جميع السّ قارير والوثائق وإرسال مفوضيّ تقديم التّ  الفيدراليّة، قد تطلب الحكومة الغرضلهذا 

 

 : الإدارة الفيدرالّية60المادّة 

يّة التي سات الفيدرالالقوانين من خلال الّسلطات الإدارية الخاصة بها أو من خلال الشركات أو المؤسّ  الفيدراليّةالإدارة عندما تنّفذ 

م ون المعني على أي حكبقدر ما لا يحتوي القان الأحكام الإدارية العامة الفيدراليّةالحكومة  تسنّ ، ن العام أو الخاصالقانو يحكمها

   القانون المعني. يخالف ذلكبقدر ما لا لطات على إنشاء السّ  تنصّ معين كما 

 

 : الموادّ 61المادّة 

مثل  يدراليّةالف المرافقوإدارة بعض الفيدراليّة  الخارجيّةوة الماليّ الشؤون إدارة مسؤوليّة  الفيدراليّةتتوّلى الّسلطات الإدارية  (1)

 .الموانئقل البحري و المطارات والنّ 

 رطة. الخاّصة بالشّ تصالات الإلمعلومات ول المركزيّة مكاتبالإنشاء سلطات الجيش الفيدرالي و الفيدراليّ يمكن للقانون  (2)

بر( 3) الصّندوق الوطني للّضمان الإجتماعي( التي يتعّدى اختصاصها حدود  أيّ كاّفة المؤّسسات الحكوّمية و / أو الإجتماعية ) ُتعت 

القانون العام. يمكن لسلطات الكانتونات إنشاء مؤّسسات مماثلة تهدف إلى  بموجب فيدراليّةسات مؤسّ  بمثابةالكانتون الواحد 

  . الواحد العمل حصريًا ضمن حدود الكانتون

كون خاص التي يالعام أو القانون الجديدة بموجب ة فيدراليّ سات مؤسّ ركات وشإنشاء للقانون الفيدرالّي أن ينّص على مكن ي (4)

 بشأنها.ة سلطة تشريعيّ  فيدراليّةلل

 

 : القّوات المسّلحة62المادّة 

  .اتلميزانيّ االقوانين وفي في  ةنظيميّ التّ  اهيّتوهيكل عديدها وُيحّدد حصًرادفاعيّة حة لأغراض القوات المسلّ الفيدراليّة  تؤّسس( 1)

العاّمة  ة حماية الممتلكاتبصلاحيّ حة ع القوات المسلّ ، تتمتّ  لى طلب سلطات الكانتونات، وبناءً عالطوارئ لحرب أوأثناء حالة ا( 2)

  .فاعيةالدّ ا تهلإنجاز مهمّ  على الّنحو الواجبوممارسة وظائف مراقبة حركة المرور  والخاّصة

 ممتلكاترطة لحماية الالشّ دعم مهام حة ، يجوز أيًضا تفويض القوات المسلّ ثناء حالة الحرب أو الطوارئ، أبالإضافة إلى ذلك

   .ةلطات المختصّ حة مع السّ تتعاون القوات المسلّ في هذه الحالة،  .العاّمة والخاّصة

ظام الأساسي الّديمقراطي الحر للفيدراليّة أو على كانتون ما، يجوز من أجل تجّنب الخطر الوشيك على الوجود أو على النّ  (3)

لعامة احة لدعم الشرطة في حماية الممتلكات للحكومة الفيدراليّة، إذا كانت قّوات الشرطة غير كافية، أن تستخدم القوات المسلّ 

  ة أو حكومة الكانتونات ذلك.إذا طلبت الحكومة الفيدراليّ  حة إلّاات المسلّ لقوّ الا يتّم الّلجوء إلى  والخاصة.
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بموافقة من الحكومة الفيدراليّة، يجوز أن تّنص القوانين الفيدراليّة المتعّلقة بالدفاع، بما فيها الّتجنيد في الخدمة العسكريّة  (4)

ة لفرعيّ هياكلها الإدارية او الفيدراليّة وحماية الّسكان المدنييّن، على أن يتم تنفيذها كليًا أو جزئيًا  إّما من قبل الّسلطات الإدارية

 الكانتونات.و من قبل أ

 حتفاظ بقواتالإلكانتون على ا دائمة. كليّةذات هيمحترفة  عسكريّة اتعاعن قط نايةك حة الفيدرالية هيالقوات المسلّ ( 5)

 .الفيدراليّةقة بين الكانتونات وبين عين من خلال خدمة عسكرية منسّ حتياط و / أو المتطوّ نود الإحة من جمسلّ 

 

 الفيدرالّيةالأصول : إدارة 63المادّة 

 الفيدراليّة كاّفة. أصولالّتحتيّة وال ىالإدارة الفيدراليّة على البنتشرف ( 1)

 ة.ب موافقة الحكومة الفيدراليّ يتطلّ  فيدراليّ موجب قانون ب لفيدراليّة إلى الكانتوناتيمكن تفويض مسؤوليّات الإدارة ا (2)

مثل حتية )لبنية التوبناء مرافق جديدة وتحسين استخدام الموارد و / أو ا جديدة أصولستثمار في إالنفراديًا إكانتون  لكلّ  يحقّ ( 3)

 الآثارإجمالي  ةقل العام وما إلى ذلك( بعد دراسصالات والموانئ والكهرباء والنّ تّ إياح والمياه والوطاقة الرّ مسية الطاقة الشّ 

  ة.لطات الفيدراليّ أو السّ  ة و /دون موافقة الحكومة الفيدراليّ من وذلك  المترّتبة عنها

 أو من قبل مستثمرين من القطاع الخاص ذاتهلة من موارد الكانتون مموّ  (i)يمكن القيام بمثل هذه الإجراءات إلا إذا كانت لا  (4)

اها الحكومة تتبنّ ة التي ياسة القطاعيّ تفاق مع السّ الإ في (iii)املة لحكومة الكانتون و ياسة القطاعية الشّ تتماشى مع السّ  (ii) و

 ة.الفيدراليّ 

  امها.لتأدية مه الخاص بالقطاع الإستعانةية )حسب مقتضى الحال( لبلدّ لكانتون و / أو للو / أو  ةلفيدراليّ لحكومة اليجوز  (5)

 

 

 بالّسكك الحديدّيةالّنقل  – الجوي الإدارة الفيدرالّية للّنقل -: الّنقل الجّوي 64دّة الما

لّنقل اات إدارة النقل الجوي و / أو يجوز تفويض مسؤوليّ و  ة والنقل الجويكك الحديديّ إدارة السّ  الفيدراليّةلطات ى السّ ولّ تت( 1)

  لحساب الإدارة الفيدراليّة. ة إلى الكانتونات التي تعمل كك الحديديّ السّ ب

 العقارات للكانتون.  . منًعا للإلتباس، تبقى ملكيةةة الفيدراليّ كك الحديديّ السّ  خصخصة إدارةيمكن  (2)

ين ب القوانين المعتمدة وفًقا للتطلّ ت( 3) كون الموافقة الفيدرالية تة. ة موافقة الحكومة الفيدراليّ ( من هذه المادّ 2( و )1)فقرت 

ة الحديديّ  ككنقل خطوط السّ بأو  هاأو تقسيم هاأو دمج ةة الفيدراليّ كك الحديديّ مشاريع السّ  قة بحلّ مطلوبة أيًضا للقوانين المتعلّ 

  ي عن هذه الخطوط.ة إلى أطراف ثالثة أو التخلّ الفيدراليّ 

 

 صالاتتّ إال -البريد : 65المادّة 

طات للسّ على ا. الفيدراليّةالأراضي مناسبة في جميع أنحاء صالات تّ إة توافر خدمات بريدية والفيدراليّ  الحكومة ضمنت (1)

لسكان ا الحكومة الفيدراليّة غير قادرة على توفير هذه الخدمات الأساسية لجميع أن تتحّمل هذه المسؤولية إذا كانت يّةالكانتون

مة تّتصف بها الخد ذيال بأي شكل من الأشكال المستوىأو إذا كان مستوى الخدمة المطلوبة من قبل سكان الكانتون يتجاوز 

 ة.  التي تقّدمها الجهات الفيدراليّ 

ة لطات الإدارية الكانتونيّ تمارس السّ و ة ( من هذه المادّ 1في الفقرة ) الُمشار إليهاة الخدمات ة أو الخاصّ ركات العامّ الشّ  توّفر (2)

  .ةاسلكيّ ة واللّ لكيّ صالات السّ تّ إيادية في مجال البريد والالوظائف السّ  )حسب مقتضى الحال( الفيدراليّةأو 

 إلخ.  نيّة من مكاتب بريد أو شبكات تواصلعلى السلطات الفيدراليّة الإستعانة بالبنى الّتحتيّة الكانتو( 4)

 

 مصرف لبنان -: المصرف المركزي الفيدرالّي 66 المادّة

 .ى مصرف لبنانمّ س  المُ المركزي  مصرفسم البإ ة وعملات  نقديّ  اصدر أوراقً يُ  مصرف   للفيدراليّة( 1)

 المتعّلقة بكانتونه.ة قدية والماليّ النّ  الّشؤون منها يدير كلّ كانتونيّة ة مركزيّ  ( مصارف4يضّم مصرف لبنان أربعة ) (2)

 حاكم.الكانتون مركزي في  مصرف لكلّ  (3)

 ُمشار إليهم أعلاه.  حكّام( 4ف من أربعة )يتألّ و  إدارة مصرف لبنانمركزي ال مجلس  ال وّلىيت (4)

إلى سًنا ناوب بين أعضائه من الأكبر ( بالتّ 1ة سنة واحدة )مصرف لبنان هو رئيس المجلس المركزي المنتخب لمدّ  حاكم (5)

  أصغرهم.
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 .جميع القرارات بالإجماعُتّتخذ  (6)

 .( سنوات4ة أربع )المركزي في الكانتون لمدّ  مصرفلل حاكًما رئيس وزراء الكانتون الجديد يعيّن (7)

ن يعيّ و  (الّتاريخ المحّدد لذلك أو قبلهسواء في المركزي في الكانتون برحيل رئيس وزراء الكانتون ) مصرفال حاكمنتهي مهام ت (8)

 .خلًفا له حاكًمارئيس الوزراء الجديد 

 

 رة الموارد المائّيةا: إد67المادّة 

مائيّة التي الة على جزء من الموارد ياسة الفيدراليّ سّ الكانتون مسؤولاً عن تطبيق  يكون كلّ و ة الموارد المائيّة دير الفيدراليّ ت( 1)

 ؤوليّة.هذه المسمباشرة  أو قد تتحّمل هية إدارة الموارد المائيّ  أن تحّمل الكانتون مسؤوليّة ةيمكن للفيدراليّ . أراضيهتقع ضمن 

 وغيرها.طاقة ات السدود ومحّط الّ مثل  المرافق المائيّة، إدارة وتطوير وبناء فاق مع الكانتوناتتّ إ، بالةالفيدراليّ لطات ى السّ ولّ تت (2)

ات توليد الطاقة بعد إجراء دراسات دود أو محّط السّ إنشاء و ةالمائيّ وارد الم هابما في حسين استخدام مواردهلكل كانتون ت يحقّ  (3)

 لطات الفيدرالية. ة و / أو السّ دون موافقة الحكومة الفيدراليّ من  الّناتجة من ذلكحول التأثيرات الإجمالية 

مع  لا تتعارض (ii)و  ذاته لة من موارد الكانتونمموّ  (i)ستثمارات الجديدة إتكون هذه ال عندمايمكن القيام بمثل هذا الإجراء فقط 

  ة.ياسة القطاعية العامة للحكومة الفيدراليّ السّ 

 

 الفيدرالّية ريعةرق السّ الّط  - عادّيةرق الالّط : 68المادّة 

وذلك وفًقا للّطرف الذي  فيدراليّة( iii)و أة كانتونيّ   (ii)و أ بلديّة (i)أو ها رق السريعة على أنّ والّط العاديّة رق يتم تصنيف الّط  (1)

 أو الّتصّرف.  نازل أو الّتحويلغير قابلة للتّ ه الممتلكات هذوتكون ُتناط به إدارتها. ومنًعا لأي إلتباس، تبقى الطرقات ُملكًا الكانتون 

 في الحالات المحّددة.  ريعةالسّ و العاديّةالطرق بعض  بإدارة الفيدراليّة قوم الّسلطةت (2)

برتُ  (3) ين عبين التي تربط رق السريعة والّط العادية رق الّط  عت  أو يلومتر كوذلك إبتداًء من آخر  لى أّنها فيدراليّةكانتون ين مختلف 

 ها كانتونيّة.على أنّ  عتبر، فتُ داخل الكانتوناتتلك الواقعة  أّماوالآخر.  كانتونالإداريّة الفاصلة بين الالحدود  خط قبل آخر تقاطع  من

 لة.ذات الصّ  أو الكانتونية الفيدراليّةلطات الإدارية أو الكانتونية على عاتق السّ  ق الفيدراليّةمسؤولية إدارة الطرّ  عتق (4)

 لإداة الّطرقات.شركة خاصة  تفويضكانتون للأو  فيدراليّةال إدارةيجوز لل (5)

 الفيدراليّة.لطات رق نيابة عن السّ الّط ى الكانتونات إدارة تولّ تيمكن أن  (6)

 كانتون معيّن بناًء على طلب من هذا الكانتون. طرق  إدارةى تولّ تأن  فيدراليّةإدارة الجوز للي(7) 

 

 مسؤولية الإنفاق -المهام المشتركة : 69المادّة 

بشرط أن تكون هذه ُتدعى لذلك  أن كما يجوز لمشاركة في ممارسة مسؤوليات الكانتوناتاطلب ت  أن  فيدراليّةللجوز ي (1)

 .الكانتوناتفي ة الظروف المعيشيّ  ة لتحسينة ضروريّ المشاركة الفيدراليّ تكون أن   (ii)و  ة للمجتمع ككلّ مهمّ  (i)ات المسؤوليّ 

  .فاق عليهاتّ ع العمليات المشتركة بنسب يتم الإتكاليف جمي ات مًعاوالكانتون الفيدراليّة تحّملت (2)

  .فاقيات لتعزيز العلوم والبحوث والتعليمتّ ات ضمن إطار إوالكانتون الفيدراليّةتعاون تيمكن أن  (3)

 .امتهاازمة لممارسة مسؤوليّ اللّ  معلوماتيّةأنظمة الالوتشغيل  رمجةفي تخطيط وب  ات والكانتون الفيدراليّةتعاون تيمكن أن  (4)

يّة الخاّصة الأنظمة المعلوماتلتبادل ازمة ة اللّ بات الأمنيّ تحديد المعايير والمتطلّ على ات والكانتون الفيدراليّةفق تّ يمكن أن ت (5)

 ا.مبكّل منه

ى الخدمات إل لجميع الموّظفين والمستخدمينامل الوصول الشّ  إمكانيّة الفيدراليّةالحكومة  وتنّظم الفيدراليّ قانون ال فرضي (6)

 وذلك من خلال تقنيّات الإنترنت )خدمات الحكومة الإلكترونيّة الّشاملة(. الفيدراليّةة الإداريّ 

 . وتحسينه امن أجل الّتحقق من أداء إدارة كّل منهم نتائجهاوالكانتونات إجراء دراسات مقارنة ونشر  فيدراليّةيجوز لل (7)

 إستثناء.من دون الكانتونات اللّازمة لها من كاّفة معلومات تطلب الفيدراليّة ال (8)
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VII- الّسلطة القضائّية 

 

 : الّتنظيم القضائي70المادّة 

 .لطة القضائية منوطة بالقضاةسّ ال (1)

 .ةلطة القضائيّ السّ  الفيدراليّةوالمحاكم  الفيدراليّةستورية ، تمارس المحكمة الدّ الفيدراليّ على المستوى  (2)

 .ةلطة القضائيّ السّ  يّةمحاكم الكانتونالو يّةة الكانتونستوريّ تمارس المحكمة الدّ  ،مستوى الكانتوناتعلى  (3)

 

 الفيدرالّيةة ستوريّ ختصاص المحكمة الدّ : إ71المادّة 

  الفيدراليّة في المسائل الّتالية:ر المحكمة الدستورية تقّر ( 1)

  ؛أ. تفسير هذا القانون الأساسي

  ؛ي مع هذا القانون الأساسيالكانتونّ الفيدرالّي أو خلافات أو شكوك بشأن توافق القانون  .ب

 ؛ةالفيدراليّ ة الأخرى أو تطبيق الحكومة مع القوانين الفيدراليّ  يقانون الكانتونّ الخلافات أو شكوك بشأن توافق   .ج

 د. خلافات بشأن حقوق وواجبات الفيدراليّة والكانتونات؛

  ؛ونات أو بين الكانتونات المختلفةوالكانت الفيدراليّةت القانون العام الأخرى بين نزاعا. ه

  ؛سيّةحقوقها الأساأحد لسلطة عامة في كانتون آخر إنتهاك  على أساسة التي يمكن رفعها من قبل أي كانتون أو بلديّ  الّشكاوى. و

خر أو كانتون آ فيدراليقانون  إنتهاكة على أساس ات بلديّ جمعيّ  ة أوكاوى التي يمكن رفعها من قبل أي كانتون أو بلديّ الشّ  .ز

  حّقها في الحكم الذاتي؛ل

في  ائيالنظام القض أمام عم  ُيس والإدارة الكانتونيّة ما ةكّل نزاع إداري ضمن الكانتون أو بين بلديات كانتون واحد أو بين بلديّ  .ح

 ؛ىة أخر فيدراليّ أو أي محكمة  الفيدراليّة دستوريةعلى المحكمة الّ  ولا يمكن عرضهالكانتون 
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 الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المسائل. ط

 .الفيدراليّ فها بها القانون أيًضا في المسائل الأخرى التي يكلّ  الفيدراليّةتفصل المحكمة الدستورية  (2)

 

 الفيدرالّيةة ستوريّ المحكمة الدّ  : هيكلّية72المادّة 

 ( منهم.2)  برلمان كانتون عضوين كلّ  فيدراليّين ويّعين( قضاة 8من ثمانية ) الفيدراليّةستورية المحكمة الدّ  تتأّلف( 1)

 الكانتونيّة.  البرلمان أو الحكومةولا  الفيدراليّةأن يكونوا أعضاء في البرلمان أو الحكومة  يحّق لهؤلاء القضاةلا  

 .الفيدراليّ للقانون  هاوإجراءات الفيدراليّةالمحكمة الدستورية  تنظيم عخضي (2)

 

 : المحاكم الفيدرالّية العليا73المادّة 

والمحكمة الإدارية الفيدراليّة ستورية : المحكمة الدّ وهي (5العليا الخمس ) الفيدراليّةمحاكم العدل  تؤّسس الفيدراليّة( 1)

ستورية ليا دعمحاكم  صفتهاالفيدراليّة بجتماعية إالفيدراليّة والمحكمة الومحكمة العمل الفيدراليّة والمحكمة المالية الفيدراليّة 

 ة.جتماعيّ إوعمل و ةية وماليّ إدار و

ومة الحكمن  بالإجماعاختيار قضاة كل من هذه المحاكم بشكل مشترك بقرار  مّ يتبإستثناء المحكمة الّدستوريّة العليا،  (2)

 الفيدراليّة.

فاصيل تخضع التّ و ة للحفاظ على توحيد القرارات( من هذه المادّ 1شار إليها في الفقرة )المُ  للمحاكمإنشاء غرفة مشتركة يتّم  (3)

 للقانون الفيدراليّ 

  .ة أخرىإنشاء محاكم فيدراليّ  فيدراليّةيمكن لل (4)

  

 : إستقلال القضاء74المادّة 

 ون ولا يخضعون إلا للقانون.القضاة مستقلّ ( 1)

أو نقلهم  اتً أو مؤقّ  اأو تعليق عملهم نهائيً  ةرئيسيّ  مهن اّلتي ُتعتبر همفي مناصب مدى الحياةنين القضاة المعيّ يجوز فصل لا ( 2)

ع أن لمشرّ يمكن ل دها القانون.قاعد قبل انتهاء ولايتهم  إلا بحكم قضائي و فقط للأسباب وبالطريقة التي يحدّ أو إحالتهم إلى التّ 

 .نين مدى الحياةتقاعد القضاة المعيّ  يضع حدوداً لسنّ 

شرط ب  ، يجوز نقل القضاة إلى محكمة أخرى أو عزلهم من واجباتهمصلاحيّاتهاة المحاكم أو في حالة حدوث تغيير في هيكليّ  في

  .احتفاظهم براتبهم الكامل

 

 توجيه الإّتهام -الوضع القانوني للقضاة : 75المادّة 

أن تأمر  ةستورية الكانتونيّ ، يجوز للمحكمة الدّ ما كانتون دستورأحكام هذا القانون الأساسي أو مبادئ  فيدراليّ انتهك قاض   إذا( 1)

 ا المنصب.سًما آخر لهذإن القاضي ذي عيّ يقترح الكانتون الّ و  ويكون بالّتالي مستقيلًا بحكم الواقع بنقل القاضي أو تقاعده أو عزله

في  من قبل وزير العدل في الكانتون ولجنة برلمانية الكانتونات على أن يتم اختيار قضاة الكانتونات بشكل مشترك د تنصّ ق (2)

 لهذا الغرض.نها يتم تعييّ  الكانتون

لمحكمة اقضائية إلى ال توجيه الإّتهاماتقرار  يعود، وأجهزتها وإدارتها الفيدراليّةبالحكومة  ذات الّصلةق بالأحكام ما يتعلّ  في (3)

ه توجيقرار يعود ، فوأجهزتها وإدارتهابحكومة الكانتون  المتعّلقةة ق بالأحكام الفيدراليّ ما يتعلّ  في أّماالفيدراليّة. ستورية الدّ 

  .ستورية في الكانتونإلى المحكمة الدّ قضائية ال الإّتهامات

 

 : الخلافات الّدستورّية ضمن الكانتون76المادّة 

 .الخلافات الّدستوريّة ضمن الكانتونفي حصًرا يّة الكانتونستورية المحكمة الدّ تبّت 

 

 : سيادة القوانين الكانتونّية77المادّة 

وانين لم تتوافق مع الق في حال كانتونال في ستوريةدّ المحكمة التها التي أقّر الكانتونات والقرارات والأحكام  قوانين تسود( 1)

 .ةالفيدراليّ والأحكام 
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تورية سقيد بقرار صادر عن المحكمة الدّ ، عدم التّ تفسير هذا القانون الأساسي عند، كانتونيةستورية دحت محكمة اقترذا إ( 2)

الحكم. يوًما من تاريخ صدور  90ستشارة هذه الأخيرة ومحاولة الحصول على موافقتها في غضون إعليها أولاً  يتعيّن الفيدراليّة،

 ة.ة الكانتونيّ ستوريّ قرار المحكمة الدّ  سود، يريحةفي غياب الموافقة الصّ 

 

 ستثنائيةإحظر المحاكم ال: 78المادّة 

 لا يجوز استبعاد أحد من اختصاص قاضيه الشرعي. كما ُتحّظر المحاكم الإستثنائيّة( 1)

 .محاكم إلا بموجب القانونلا يمكن إنشاء  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-  الميزانّية -المسائل المتعّلقة بالّضرائب 

 

 ةالمسؤوليّ  -ظام المالي النّ  - ّنفقاتتوزيع ال :79المادّة 

طالما أن هذا القانون الأساسي هم اتن ممارسة مسؤوليّ عفقات الناتجة النّ  كّل على حدةوالكانتونات  لفيدراليّةاالإدارة ل موّ ت (1)

 .على خلاف ذلك لا ينصّ 

 من ذلك. النفقات الناتجة هذه الأخيرة لموّ ت، الفيدراليّةالإدارة عندما تعمل الكانتونات نيابة عن (2) 

عن  لآخراا مسؤولاً تجاه كل منه ا ويكونالتي تتكبدها سلطات كّل منهالإدارية  قاتّنفوالكانتونات ال الفيدراليّةالإدارة ل موّ ت(3) 

 مة الرّشيدة.كالّسليمة والحوالإدارة 

امات لتز الّناجمة عن إنتهاك الإكاليف التّ  الفيدراليّة الحكومة لتحمّ ت، والمسؤولياتلاحيات وزيع الداخلي للصّ فًقا للتّ و(4) 

 إنتهاك كلّ تكلفة الكانتون  تحّمليذات طبيعة فيدراليّة و نتهاك طالما أّن هذا الإالمفروضة على لبنان بموجب القانون الدولي 

ب إليه  أو يتسبّب بضرر للكانتونات الأخرى. ُينس 

 .تهميزانيّ  توازنكانتون ملزم بكّل (5) 

 

 : غياب الإعانات الفيدرالّية80المادّة 
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 ه.مقيميالضرائب الخاصة بمواطنيه وكانتون  كلّ  يرفع (1) 

صات من عائدات الضرائب الفيدرالية الحصول على مخصّ بلأي كانتون  ، لا يحقّ ستثنائي بخلاف ذلكإإتخاذ قرار ما لم يتم  (2) 

 .لأي غرض كان

 

 قانون الضرائب في  ةالفيدراليّ لطات سّ ال: 81المادّة 

على  ريبيّةضّ حتكارات القة بالجمارك والحقوق والإبالسلطة الحصرية للتشريع في المسائل المتعلّ  الفيدراليّةالإدارة ع متّ تت( 1)

 الفيدراليّة.مستوى 

ى الكانتون أو إل جزئيًاأو ّلي ا ك عائداتها تعودرائب التي قة بالضّ المتعلّ  الفيدراليّةالقرارات /أو المراسيم و/أو ب القوانين وتتطلّ (2) 

  .ات موافقة حكومة الكانتونالبلديّ 

  

 في قانون الضرائب ّيةلطات الكانتونسّ : ال82المادّة 

 .الضرائب الكانتونية بالكامل إلى الكانتون وتعود رائبلطة الحصرية للتشريع بشأن الضّ لكل كانتون السّ  (1)

تي لا تتشابه فيه هذه الضرائب إلى حد كبير مع الضرائب الوبقدر ما  طالماة يّ رائب المحلّ شريع بشأن الضّ سلطة التّ كّل بلديّة ل(2) 

 .راتل الضريبة المفروضة على شراء العقاة تحديد معدّ ات بصلاحيّ البلديّ  تتمّتع الفيدرالّي.مها قانون الكانتونات أو القانون ينّظ 

 

 ستثماراتإة للالمساعدات الماليّ : 83المادّة 

البلديات أو  أوكانتونات ستثمارات ذات الأهمية الخاصة للإأو أكثر مساعدة مالية لل امنح كانتونً تأن  فيدراليّةلا للحكومة يجوز (1)

 ة لـ :اتها والتي تكون ضروريّ جمعيّ 

 ؛قتصادي العاموازن الإختلال التّ إب جنّ تأ. 

 ؛قتصاديةفاوتات الإمستوى التّ  الحّد من  .ب

   قتصاديّ مو الإتعزيز النّ  .ج 

 .ات التي تنتمي إلى كانتونات مختلفةتعزيز المشاريع المشتركة بين البلديّ  .د 

ات ة أو حالبيعيّ رث الّط شريعي في حالة الكواالتّ  امنح مساعدة مالية حتى خارج نطاق اختصاصه فيدراليّةحكومة الجوز للي (2)

 ة للكانتون.ر بشكل خطير على القدرة الماليّ ة الخارجة عن سيطرة الحكومة والتي تؤثّ ستثنائيّ إوارئ الالّط 

 

 

 

 

 عائدات الإحتكار الّضريبيّ  -توزيع الإيرادات الّضريبّية : 84المادّة 

 :الفيدراليّةإلى وإيرادات الضرائب التالية  ّضريبيّةحتكارات الإتعود حصيلة ال (1)

 الجمركيّة؛أ. الرّسوم 

  ؛مركباتريبة الفيدرالية على الالضّ ضريبة الشحن البري الفيدرالية و ب.

  ؛أمين والكمبيالاتسمالية والتّ أّ الّر ة على الأرباح والمعاملات الضرائب الفيدراليّ ج. 

  ؛ى الممتلكات وتسوية رسوم الضرائبرة علضرائب غير متكّر  .د

    ؛ركاتوالشّ خل الدّ على  ةالفيدراليّ ريبة ضّ ال .ه

 .دةضرائب أخرى على بنية تحتية عامة محدّ  و.

 الضرائب التالية إلى الكانتون:تعود إيرادات  (2)

  ضريبة الأملاك؛أ. 

  ؛إرثضريبة ال .ب

 مركبات؛ضريبة ال .ج

  ؛سات القمارضريبة على مؤسّ . د

 ؛مركباتضريبة الكانتونات على الشحن البري وال. ه
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  ؛أمين والكمبيالاتأسمالية والتّ على الأرباح والمعاملات الّر ضرائب الكانتونات و. 

  ؛ركاتب الكانتونات على الّدخل والشّ ضرائ .ز

  ضريبة على القيمة المضافة؛. ح

  .دةمحدّ بنى تحتيّة ضرائب أخرى على ط. 

 البلديّات: الضرائب التالية إلىتعود إيرادات ( 3)

  ضريبة الأملاك؛أ. 

  ؛إرثضريبة ال ب.

 ضريبة المركبات؛ .ج

 د. ضريبة على مؤّسسات القمار؛ 

 على الشحن البري والمركبات؛ بلديّةه. ضريبة ال

  على الأرباح والمعاملات الرّأسمالية والتأمين والكمبيالات؛ بلديّةو. ضرائب ال

  على الّدخل والشركات؛ البلديّةضرائب  .ز

 .تحتيّة ىضرائب أخرى على بن. ط

ضمان و ينللمكّلفالمفرطة سوم ب الّر وتجنّ  والكانتون من أجل تحقيق توازن عادل فيدراليّةة للحتياجات الماليّ إتنسيق ال يتمّ ( 4)

 توحيد مستويات المعيشة في جميع أنحاء الكانتون.

 تعتبر إيرادات ونفقات البلديات والجمعيات البلدية أيًضا من إيرادات ونفقات الكانتون. (5)

 

 

 بينها ضامنالتّ  -ة بين الكانتونات الماليّ  سويةالتّ : 85المادّة 

رة سّ بشروط مية الخاصّ  هامن أموالو / أو قروض  للفيدراليّة أن تمنح إعانات، يجوز فقة صريحة من الكانتونات المانحةبعد موا( 1)

   .ةة العامّ حتياجاتها الماليّ إلمساعدتها على تلبية  اعيفة ماليً للكانتونات الضّ 

على توليد  ًداجقدرة منخفضة ذات ة البلديّ  جمعيّاتهااتها أو بلديّ  تكونالتي يًا عيفة مالالإعانات لتلك الكانتونات الضّ مكن منح ي( 2)

  ة.ريبيّ الإيرادات الضّ 

 

 المحاكم المالّية -لكانتونات ل: الإدراة المالّية للفيدرالّية و86المادّة 

 الفيدراليّة.رائب إدارة عائدات الضّ  الفيدراليّةة لطات الماليّ ى السّ تتولّ ( 1)

ة في الكانتونات لطات الماليّ ى السّ تتولّ  .رائب في الكانتوناتة في الكانتونات إدارة عائدات الضّ لطات الماليّ ى السّ تتولّ  (2)

 .ةرائب البلديّ ات إدارة عائدات الضّ والبلديّ 

طات تعمل لهذه السّ  ، فإنّ الفيدراليّة إلىكليًا أو جزئيًا  تي تعودالالضرائب إدارة رائب في الكانتون سلطات الضّ توّلى عندما ت (3)

  الفيدراليّة. نيابة عن 

 .إدارة الضرائبمجال ة في والكانتونيّ  الفيدراليّةة لطات الضريبيّ عاون بين السّ ع التّ جّ ، ُيش  بقدر ما يكون ذلك فعالاً  (4)

لكانتون )أو اإلى  اتبلديّ ال من  -ة البلديّ  لجمعيّاتا لبلديات أواإلى إيراداتها حصريًا  عودالتي ت -يمكن تفويض إدارة الضرائب  (5)

   البلدية( كليًا أو جزئيًا. جمعيّاتات أو الالكانتون إلى البلديّ  من

 

 ّيةوالكانتون الفيدرالّيةة إدارة الميزانيّ : 87المادّة 

 .منهم ات كلّ إدارة ميزانيّ ب ما يتعّلق في بالإستقلال الّذاتيوالكانتونات  لفيدراليّةا الإدارة تمّتعت (1)

 (.بالميزانيّة عجزُيسم ح ال)لا متوازنة والكانتونات  لفيدراليّةاالحكومة تكون موازنات  (2)

  :وحكومات الكانتونات ما يلي لفيدراليّةار الحكومة توفّ  (3)

 ؛ات من خلال هيئة مشتركةوالكانتون لفيدراليّةاة ائمة على إدارة ميزانيّ قابة الدّ الّر  أ.

  ؛اءات الكشف عن خطر عجز الميزانيّةشروط وإجر  .ب

  .ةمعالجة العجز في الميزانيّ مبادئ إنشاء وإدارة برامج ج. 
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 : الميزانّية الفيدرالّية والكانتونّية88المادّة 

ج( 1)  . فقاتالإيرادات والنّ جب أن تكون متوازنة من حيث اّلتي ي فقات في الميزانيةجميع الإيرادات والنّ  ُتدر 

 ة لكلّ على أحكام منفصل ة الأولى وينصّ نة الماليّ صدر قبل بداية السّ يقانون موجب ة واحدة أو أكثر بة سنة ماليّ د ميزانيّ تحدّ  (2)

   .ةنوات الماليّ السّ مة على مقسّ   أجزاء مختلفة من الميزانية على فترات مختلفةتطبيق القانون على  قد ينصّ . سنة

 المنصوص عنها. ترةللفوالميزانيّة نفقات ق بإيرادات وتتعلّ  على أحكام  ا إلّ  يزانيّةقانون الم شتمللا ي (3)

 .المقبل الميزانيّةى صدور قانون أحكامه لن تنتهي حتّ  أنّ  الميزانيّةد قانون يجوز أن يحدّ (4) 

 

 تةة المؤقّ إدارة الميزانيّ : 89المادّة 

 يّةالكانتونو أ ة و / الفيدراليّ  ات، يمكن للحكومالية بموجب قانوند ميزانية الّسنة التّ عتماإة، نة الماليّ ، في نهاية السّ ذا لم يتمإ( 1)

 :بما في ذلك نفيذحيز التّ  قانون ى دخولازمة حتّ فقات اللّ ل جميع النّ تحمّ 

  ؛سات المنشأة بموجب القانونالحفاظ على المؤسّ أ. 

  ؛الإجراءات التي يسمح بها القانون . تنفيذب

  ؛ةلتزامات القانونية للكانتونات و / أو ا الفيدراليّ ج. تلبية الإ

ي ف لهامبالغ تّم تخصيص  التي لهذه الأغراض ناء والمشتريات وتقديم مزايا أو خدمات أخرى أو إعاناتمشاريع الب مواصلة .د

 .ابقالعام السّ يزانيّة م

لفقرة يها في اسوم المشار إلرائب أو الّر ة من الضّ دّ دة والمستم  الذي تسمح فيه الإيرادات المستندة إلى قوانين محدّ  إلى الحدّ  (2)

قصى أ ة بحدّ ات الحاليّ ازمة لمواصلة العمليّ قتراض الأموال اللّ إللحكومات الفيدراليّة و /  أو الكانتونيّة ، يجوز ةمن هذه المادّ  (1)

  ابقة.السّ يزانيّة يصل إلى ربع المبلغ الإجمالي للم

 

 الّنفقات: زيادة 90المادّة 

 ةجديد قاتنفي إلى ة أو التي تؤدي أو ستؤدّ ة التي تقترحها الحكومة الفيدراليّ الميزانيّ  نفقاتلقوانين التي تزيد من ا بتتطلّ 

  نخفاض الإيرادات.إي إلى ي أو ستؤدّ هذا المطلب أيًضا على القوانين التي تؤدّ  وينسحب ةفيدراليّ الحكومة الموافقة 

 موافقة ةجديد نفقاتي إلى تؤدي أو ستؤدّ حكومة الكانتون أو التي ة التي تقترحها الميزانيّ قوانين التي تزيد من نفقات ال بتتطلّ 

   ي إلى انخفاض الإيرادات.ي أو ستؤدّ هذا المطلب أيًضا على القوانين التي تؤدّ  سحبينو  حكومة الكانتون

 

  ق منهاحقّ التّ  -عرض الحسابات : 91المادّة 

ى البرلمان سنويًا إل ةو / أو الفيدراليّ  ةالكانتونيّ الحكومة م قدّ ت، ةحكومة الفيدراليّ الو / أو  يّةحكومة الكانتونال إبراء ذّمةل ن أجم( 1)

 يون.والمصروفات والأصول والدّ إيرادات الابقة بجميع ة السّ نة الماليّ عن السّ بات الكانتوني و / أو الفيدرالي حسا

ق من قّ حستقلال القضائي بالتّ إع أعضاؤها بالالتي يتمتّ و ةفي الكانتون و / أو الفيدراليّ  تدقيق الحساباتتقوم محكمة ( 2)

 ال. ة بشكل صحيح وفعّ ة العامّ ة يديران الماليّ وتحديد ما إذا كان الكانتون و / أو الفيدراليّ  اتالحساب

إجراء  ةو / أو الفيدراليّ  ةالحسابات الكانتونيّ تدقيق ، يجوز أيًضا لمحكمة ًقا للجملة الأولى من هذه الفقرةدقيق وفلأغراض التّ 

 ة.الفيدراليّ و / أو  يّةالكانتون الإدارة تحقيقات مع سلطات خارج

 

 قتراضإحدود ال: 92المادّة 

ات نفقي إلى أن تؤدّ  شأنهالتزامات الأخرى التي من إمانات أو الالضّ  أو الّدين سنداتأعباء ل وتحمّ  قتراض الأموالإ يقتضي( 1)

المبالغ يد تحدمع الحالة(  فيدرالّي )حسبقانون و / أو  يّ كانتونقانون  موافقة صريحة بموجبالمستقبلية ماليّة نوات الخلال السّ 

 . ةالمعنيّ 

 إضافيّة.  إستدانةوذلك قبل إحتساب أي عجز عدم وجود أي  أي  فقاتخل والنّ الدّ الموازنة بين توازن  بغيين( 2)

ة بشكل خطير بالقدرة الماليّ  ة أو حالة طوارئ غير عادية خارجة عن سيطرة الحكومة وتضرّ في حالة وقوع كارثة طبيعيّ  (3)

    المعني. بهذا الشأن من البرلمانعلى أساس قرار الإستدانة  ، يجوز تجاوز حدّ للكانتون
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IX-  الإنتقال  -الإرث 

 

 المواطنة -ة إعادة الجنسيّ  -بناني" "اللّ  عريفت: 93المادّة

ة سيّ لجنا يحمل كّل منبناني" بالمعنى المقصود في هذا القانون الأساسي هو "اللّ  فإنّ  القانون على خلاف ذلك  لم ينصّ  ما( 1)

 أحفاده.  بنانية أو اللّ 

هم أبًدا اعتبار  لن يتمّ و لبة عند الّط أن يستعيدوا الجنسيّ  الهجرة حكمبجنسيّتهم الذين فقدوا لأحفادهم ن وبنانييّ للّ  ( يجوز2)

 .تهممحرومين من جنسيّ 
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 جغرافّيته - للكانتون الحدود الإدارّية رسيمت: 94المادّة 

 أقضيةابقة )أي الالوسيطة السّ  إداراتجميع ال ُتلغى. تشكّلهاات التي لبلديّ ا من( 4أربعة )ال تتكّون كّل من الكانتونات

 والمحافظات(.

 

 : الّترسيم الجديد لبيروت95المادّة 

بكافة  عمدينة مفتوحة تتمتّ )سوليدير( وسط بيروت . تكون منطقة والمدينة المفتوحة لفيدراليّةروت هي العاصمة ابي( 1)

 اتها إلى أي بلدية أخرى.لا يجوز لها تفويض صلاحيّ وة كانتونيّ وصاية دون سلطة من ة المستقلّ ة ات البلديّ صلاحيّ 

)رميل، الصيفي، المرفأ، المزرعة، الأشرفيّة، الباشورة، عين المريسة، مينة الحصن ...(  الحاليّة بيروت أحياء  أما في ما يخصّ ( 2)

(: واحدة 2) تينبلديّ  فهي توّزع على  منطقة سوليدير(، الوسط التجاريأعلاه ) المنصوص عنهاالعاصمة الفيدراليّة  حدود بإستثناء

 حسب المعايير نفسها المعتمدة لتوزيع البلديّات على الكانتونات.  ي والأخرى للكانتون المسيحيّ نّ تابعة للكانتون السّ 

 

 المهاجرون - ّنازحونال -اجئون اللّ : 96المادّة 

 .اتتفويضها إلى البلديّ  ويتمّ  بالإقامة على عاتق سلطات الكانتونات قةع المسائل المتعلّ تق (1)

 .على عاتق سلطات الكانتون ّنازحيناجئين والمهاجرين وغيرهم من القة باللّ تقع المسائل المتعلّ (2) 

في كّل ما يّتصل بالإقامة الشرعية أو غير الشرعيّة لغير الّلبنانيّين على  فعلعن ال تقاعسه وأأفعاله مسؤوليّة كانتون التحّمل ي(3) 

يل، التراخي في إنفاذ القانون، رفض الّتسج التوطين بحكم الواقع أو بحكم القانون، المرور، تسهيل أو تشجيع) الأراضي الّلبنانيّة 

ات ويعترف بإمكانية ترّتب تبعذلك عواقب على تحّمل يوافق و ( من كانتون إلى آخر الّتشجيع الإيجابي أو الّسلبي على الإنتقال

ماليّة باهظة عليه من جراء الضرر على الإدارة الفيدرالية والكانتونات الأخرى بما قد يتسبّب بملاحقة قضائية جزائية وماليّة ويكون 

  سبب جائر للإنفصال. 

 

 اريخ إنتقال الّصلاحيات الّتشريعّية: ت97المادّة 

 .شريعية المعترف بها بموجب هذا القانون الأساسي القوانينالهيئات التّ  ُتصِدر، فيدراليّ للبرلمان ال جلسةل أوّ  ( إثر1)

تها بموجب اة والتي تنتهي صلاحيّ ستشاريّ إة بصفة ة التشريعيّ كة في العمليّ شريعية المشار  سات التّ الهيئات والمؤسّ  حلّ يّتم  (2)

 .ارًا من ذلك التاريخعتبإة من هذه المادّ  (1)الفقرة 

 

 تطبيق القوانين القائمةالمحافظة على : 98المادّة 

ون ها لا تتعارض مع هذا القانسارية المفعول طالما أنّ  فيدراليّ الل جلسة للبرلمان القوانين المعمول بها قبل انعقاد أوّ بقى ت( 1)

 .الأساسيّ 

قوق مع مراعاة جميع حو بشرط ألا تتعارض مع هذا القانون الأساسي نافذة ةبنانيّ ة اللّ المعاهدات التي أبرمتها الجمهوريّ  تبقى (2)

 .ةواعتراضات الأطراف المعنيّ 

 . ة و / أو حكومات الكانتوناتبين الحكومة الفيدراليّ  التي لم يتّم إلغاؤهاالقوانين تنقسم  (3)

 فإنّ  ،قة وديباجتها( قانوًنا فيدراليًاابة السّ ستوريّ دّ صوص الة )الموروثة( )بما في ذلك النّ ن أجل أن تصبح القوانين الحاليّ م (4)

ثل هذه الموافقة (. في حالة عدم وجود م4ة الأربعة )ة وكذلك موافقة المجالس الكانتونيّ ضروريّ  فيدراليموافقة البرلمان ال

  الكانتونات الأربع.برلمانات ُيلغى كّل نّص لم يحظ  على موافقة  الّنصوص.ُتلغى كاّفة ، ةريحة والعامّ الصّ 

اه غير كّل ما ير شريعات القائمة في إطاره التشريعي الخاص و / أو لرفض جهًدا تشريعيًا لدمج التّ  يّ برلمان كانتون يبذل كلّ  (5)

 مقبول.

 

 : الإمتثال99المادّة 

 .يتم إلغاؤهالم  ماكانتونيّة أو  فيدراليّةقوانين على أّنها ة بنانيّ ة اللّ قوانين الجمهوريّ  صّنفتُ ( 1)

 .أو ُيلغى كانتونيّ بقانون ب هذا القانون الأساسي بموج فيدراليّ ه كقانون ُيستبدل القانون الذي لا يمكن تبنيّ  (2)

 .فاوض بشأنهاولية أو ُيعاد التّ ُتلغى المعاهدات الدّ (3) 
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 ... حدةوالأمم المتّ ول العربيّة مثل جامعة الدّ ة ة" فوق الفيدراليّ وليّ جميع المحافل "الدّ  الفيدراليّةة لبنان تغادر جمهوريّ (4) 

 

 ةجراءات القانونيّ إال -عليمات صدار التّ إ - ستمرار سريان القانون: إ100المادّة 

 يدراليّ فقانون كانتون أو قانون  حتى ينصّ قائمة لطة هذه السّ  ظلّ ت، اري سلطة إصدار التعليماتبقدر ما يمنح القانون السّ  (1)

 على خلاف ذلك.

تصاصات خإ، يتم نقل هذه الةة عامّ سلطة إصدار قواعد إداريّ  فيدراليّ ة التي تظل سارية كقانون قدر ما تمنح الأحكام القانونيّ ب( 2)

 . ذلك تفاق مع حكومات الكانتوناتإة بالر الحكومة الفيدراليّ تقّر . في حالة الشك، أنة في هذا الشّ لطات المختصّ إلى السّ 

 

 القائمة ةالخدمات العامّ  -سات الإدارية المؤسّ زيع : تو101المادّة 

أو منفعة م خدمة ة التي تقدّ الخاصّ ة أو العامّ ة أو ة أو الكيانات الحكوميّ من الوكالات الإداريّ  تقسيم كلّ  يتمّ ة، قاعدة عامّ ك( 1)

ية" )بما ية وغير المادّ كل كانتون نصيبه من الأصول "المادّ  (. يأخذ4) ةأربعال على الكانتونات( بالتساوي )بالمعنى الأوسع ةعامّ 

 ة(.ة ثقافيّ مجموعة إثنيّ  الموظفون من كلّ في ذلك 

  .من ميزانيّة الكانتونلكانتونات العاملين في الإدارة مواطني ا ُتسّدد رواتب جميع( 2)

تّم الذين و المركزي سابًقا ن في القطاع العاميالكانتون العامليقرّر كل كانتون ما إذا كان سيحتفظ بهؤلاء الموّظفين )مواطنو  (3)

كاليفها دفع توية تعويض كانتون خّط  كلّ يضع عقد عملهم مع إدارة الكانتونات.  سينهيأو  (همكانتوننقلهم إلى القطاع العام في 

 ه الخاّصة.من موارد

 .ات(ة )ضرائب الكانتونات والبلديّ من موارده الخاصّ  لسلطتهالخاضعة  الإدارة والخدمات العامة يمّول كّل كانتون (4)

أو قرض لتمويل الخدمات العامة في الكانتونات أو عجز الموازنة في  إعاناتأو تمويل أو  فيدراليّةلا ُيسمح بأي ضريبة  (5)

 .الكانتونات

ّل كاّفة  (6) ونات في تتفاقية المشاركة بين الكانتخضع لإسات وجميع العقود التي لا مات والإدارات والمؤسّ الوكالات والمنّظ ُتح 

لا ُيسمح بأي مدفوعات من الميزانية الفيدرالية لهذه  ،. لذلكحيز الّتنفيذ دخول هذا القانون الأساسيأشهر من تاريخ  6غضون 

 .الكيانات

ّل كاّفة  (7) بين  تفاقياتإتستند إلى اّلتي لا وما ة التي لا تخضع مباشرة لكانتون ة أو الخاصّ سات القانونية العامّ المؤسّ ُتح 

  . ويتّم تصفيتها الكانتونات

يتّم لم ( ii)أو ما لم تكن تابعة مباشرة لكانتون  (i)سة بموجب القانون العام أو الخاص إذا حتفاظ بأي شركة أو مؤسّ إلا يمكن ال

   .بشأنها فاقية بين الكانتوناتتّ إبرام إ

 

 الوطنّية: تقاعد موّظفي الخدمة 102المادّة 

 اتذ أو نقلهم إلى مناصب همعملأو إيقاف  إلى الّتقاعد( ّثابتونالقضاة ال بمن فيهمة )في الخدمة المدنيّ موّظ إحالة وز يج (1)

فيدرالي الأولى للبرلمان ال الجلسة( أشهر من 6في غضون ستة )وفي وقت دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ  منخفض أجر

، على ختلاف الحالإع مراعاة ما يقتضيه ، م. ينطبق هذا الحكمة لواجباتهمة أو المهنيّ خصيّ المهارات الشّ إذا لم يكن لديهم 

 .ة أو القضاة الذين لا يمكن إنهاء عملهمن بأجر بخلاف موظفي الخدمة المدنيّ ين العمومييّ الموظفّ 

يجوز إلغاء فترات الإشعار التي تزيد عن تلك المحّددة في إراديًا، الذين يمكن إنهاء عملهم  دينقالمتعا فينحالة الموّظ في ( 2)

 .الإتفاقيّات الجماعية خلال ذات الفترة

 .هالميزانيّتقيام بذلك وفًقا لتقديرها و، فيمكنها الفي إعادة توظيف هؤلاء الموظفين ة الكانتونترغب سلط ( إذا كانت3)

وإن لم يصدر هكذا قانون أو مرسوم ُتلغى  ةالمختصّ  لفيدراليّةهات افاصيل بمرسوم و / أو قانون صادر عن الجد التّ تحدَّ  (4)

 شهرًا من تاريخ هذا الّدستور. 12الوظائف بالكامل بعد 

  في الحقوق والواجبات: الإرث 103المادّة 

 .لتزاماتهاإأخذ أصولها وتبنانية وواجباتها وة اللّ حقوق الجمهوريّ  ترث الفيدراليّة

 

 ةالممتلكات الوطنيّ : الإرث في 104المادّة 
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ات / ( عمليّ 4أربع ) توّزع علىفيدراليّة أصولاً لتصبح  الُمدارة أو الُمدارة من الّدولة الّلبنانيّة المركزيّة ةالأصول الوطنيّ  نًقلتُ ( 1)

 .كيانات منفصلة

اليّة فيدر في المهام الإدارية غير الموكلة إلى ال صة في البداية لاستخدامها بشكل أساسيهذه الأصول كانت مخصّ  بما أنّ  (2)

 .عن هذه المهاماّلتي باتت مسؤولة  لطات دون تعويض إلى السّ من نقلها  يتمّ بموجب هذا القانون الأساسي، 

ات بموجب نوالكانتباتت تنّفذها بقدر ما يتم استخدام هذه الأصول في المهام الإدارية التي إلى الكانتونات الاصول  يتم نقل (3)

  .نقل ممتلكات أخرى إلى الكانتونات فيدراليّةيمكن لل .هذا القانون الأساسي

بنانية ف الجمهورية اللّ تحت تصرّ  ات البلديّةجمعيّ الات أو ة أو البلديّ ينيّ التي تضعها الجماعات الدّ والممتلكات  أصوللتعود ا(4) 

 ة. الخاصّ  ا الإداريّةلأغراضه طالما لا تحتاج إليها الفيدراليّةالجمعيّات البلديّة ات أو البلديّ إلى هذه الكانتونات أو 

  ليها.إذا احتاجت إ مع حكومة الكانتون على استخدامها تتفاوض الفيدراليّة

 

 بين الكانتونات أراضية في حالة تغيير الالملكيّ : 105المادّة 

الأخرى التي لم أو الخاص سات القانون العام أو مؤسّ  المعنويّينأو الأشخاص المركزيّة  لمملوكة من الّدولةأصول االنقل تُ  (1)

 .هذه المهامباتت تؤدي سة التي ركة أو المؤسّ تعد موجودة إلى الكانتونات أو الشّ 

ول طالما أنها ليست جزًءا من الأص نقل الممتلكات غير المنقولة للكيانات التي لم تعد موجودة إلى الكانتون الذي توجد فيهتُ  (2)

 .ةمن هذه المادّ  (1)المذكورة في الفقرة 

الفيدراليّة ن ة أو بيفاق بين الكانتونات المعنيّ تّ ف فيها موضوع إصرّ ة أو التّ يكون نقل الملكيّ ف، أّما في ما يخّص النواحي الأخرى (3)

 .ةوالكانتونات المعنيّ 

 

 المطلوبات -يون القديمة دّ : ال106المادّة 

ريّة جمهوإلى  لم تعد قائمةوسات أخرى خاضعة للقانون العام أو أي شركات ومؤسّ  المركزيّة ديون الجمهوريّة الّلبنانيةُتنقل ( 1)

 لبنان الفيدراليّة.

 .على هذه الكيانات الجديدة التي تم إنشاؤهاأيًضا على الكانتونات  باتت مقّسمةيتم توزيع ديون الإدارات التي  (2)

ساتها وكذلك بنانية أو مؤسّ ة اللّ ، على ديون الجمهوريّ إختلاف الحال، مع مراعاة ما يقتضيه ةمن هذه المادّ  (1)تسري الفقرة (3) 

أو  ليّةالفيدرابنانية إلى ة اللّ الجمهوريّ  أصول نقلقة بسات الأخرى التابعة للقانون العام والمتعلّ ركات والمؤسّ على ديون الشّ 

 .ساتهاة أو مؤسّ بنانيّ ة اللّ الجمهوريّ  إّتخذتهان الإجراءات التي ماتجة يون النّ الدّ وكذلك لبلديات الكانتونات أو ا

 

  الفيدرالّية : الجلسة الأولى للحكومة107المادّة 

 الفيدرالي. لبرلمان ل الجلسة الأولى نعقادإيوم  جلستها الأولى فيالحكومة الفدرالية  عقدت

 

 الكانتونات في الّترشح للإنتخاباتق موّظفي : ح108المادّة 

اضون رواتب ن الذين يتقفين العمومييّ ة وغيرهم من الموّظ تقييد حق موظفي الخدمة المدنيّ والكانتونيّة  ة لقوانين الفيدراليّ ليجوز 

 ة. البلديّ أو يّة و الكانتونأالفيدراليّة نتخابات ات المسّلحة والقضاة في الترّشح للإعين والقوّ ن والمتطوّ والمهنييّ 

 

 وناب العدل اللبنانيّ تّ : ك109المادّة 

انتون قانون الكإلى أخرى( كما هي موجودة حاليًا )بالإضافة إلى مهن  كتاّب العدلالتي تحكم مهنة  لأنظمةفي ا يستند كّل تغيير

 من حكومة الكانتون. أو مرسوم  

 

 

 

 

 عويض عن إنهاء المهام المشتركةتّ : ال110المادّة 
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اح عن الإفص يتمّ و  مة في إطار المهام المشتركةالخدمات المقدّ  تكلفةة مع حكومات الكانتونات على الحكومة الفيدراليّ فق تتّ 

ذا ه عارضأن تم هذه المدفوعات ، يمكن لأي حكومة كانتون لا تتسلّ رةوفي حالة المدفوعات غير المبّر  .هذه المدفوعات للجميع

 .الأمر

 

 أعمالال سييرتإدارة ى ال إنتقالال -ة الفيدراليّ  أصولال: 111المادّة 

وليس  سؤوليّةم ي منربط كانتوًنا بآخر هاّلتي تكهرباء ، إلخ(  اتشبكو صالاتإتّ ومرافق حديد  كسكقات وطر كاّفة الأصول ) (1)

 وُتسّمى ب "الاصول الفيدراليّة".  يةدرالّ يفللسلطة ااملكيّة 

 .فيدراليّة إدارة أي ممتلكاتة ة مختصّ هيئات مستقلّ للكانتونات أو ليجوز  فيدرالّي،بناًء على طلب  (2)

ا هكانتون آخر لستخدام عرقلة إأو  اهمن أو إعاقة استخدام أو للحدّ  ةفيدراليّ  ولللإضرار بأص ما كانتون  محاولة من قبل إّن كّل  (3)

برإليها  هوصولأو تقييد  امنه تهستفادوإ  رقإغلاق الّط  من خلالاقة القانون الأساسي. أي تقييد لتزويد الّط نتهاك مباشر لهذا إ ُتعت 

رّاء ذلك من جرة لكانتونات المتضرّ ل يحقّ نتهاكًا مباشًرا لهذا القانون الأساسي. إل لأنابيب أو أي إجراء مماثل يشكّ أو إغلاق خطوط ا

 ة.ة الفيدراليّ فاقيّ تّ إاب من النسحإة للحصول على تعويض أو حتى القانونيّ الومنها إجراءات كاّفة التخاذ إ

 عيدستتأن  ةفيدراليّ إدارة ال، يجوز للةللأصول الفيدراليّ  ما كانتوننتون أو في حالة إساءة استخدام ناًء على طلب الكاب (4)

ليّة الإدارة المباشرة لطات الفيدراي السّ لب تولّ لن يتّط . الفيدرالية بشكل مباشرأصول ة للشغيليّ ة والتّ نفيذيّ ة والتّ ة الإداريّ المسؤوليّ 

إعتراض رار للعدم وجود مثل هذا القالتذّرع بد من الحكومة الفيدراليّة. لا يمكن لأي كانتون فيدراليّة أي قرار محدّ ال من الأصوللأي 

   .الفيدرالية أصوللإدارة الالمباشرة ة المسؤوليّ  السلطة الفيدراليّة لتحمّ  على

تحّمل تة التي الفيدراليّ  أصولة تخطيط وبناء و / أو تعديل بعض ال، مهمّ ةالفيدراليّ ، بناًء على طلب الكانتونى د يتولّ ق (5)

 ة عنها.ة الإداريّ المسؤوليّ الفيدراليّة 

ي لا والت هلة ة الحيويّ غيير و / أو إدارة بعض الأصول الفيدراليّ خطيط و / أو الإنشاء و / أو التّ ة التّ مهمّ  ى الكانتوند يتولّ ق (6)

 .الحفاظ عليهاة الفيدراليّ الإدارة ستطيع ت

 

 بيروت –المصادقة على القانون الفيدرالّي : 112المادّة 

 .على هذا القانون الأساسي( 4برلمانات الكانتونات الأربعة ) تصادق

 

 : دخول القانون الاساسي حيز الّتنفيذ113المادّة 

 نهوعلى صّحة مضموة ل على المصادقة على هذا القانون الأساسي في جلسة علنيّ جتماعه الأوّ في إ الفيدراليّ البرلمان  يؤكّد( 1)

 .ويصدره

 .نفيذ في نهاية يوم صدورهيدخل هذا القانون الأساسي حيز التّ (2) 

 .ةة الفيدراليّ سميّ نشره في الجريدة الّر يتّم  (3)

 

 القانون الاساسي : مّدة114المادّة 

 .2099تموز  30في  عليه صويت، للتّ ف منها لبنانت الأربعة التي يتألّ ، الذي ينطبق على الكانتوناهذا القانون الأساسي حاليُ  (1)

رام إبالقانون الأساسي وفي حالة عدم ستفتاء( رفض هذا إ)عن طريق ال هذه المرحلةر واحد أو أكثر من الكانتونات في إذا قّر  (2)

 الكانتونات إعلان استقلالها.، يجوز لهذه فاقية جديدةتّ إ
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X-  القومية ّسردّيةالو القوم حقوق –ة ينيّ ات الدّ الجمعيّ  -الّدين 

مارسة م ياسيةّ ة والسّ الحقوق والواجبات المدنيّ  قيّدلا ت. نتماء إثني ثقافيإو بمثابة هويّةفي لبنان هو مذهبي ال نتماءالإ (1)

 ة.ينيّ الدّ  ّشعائرال

ستقلاً ة لشغل الوظائف العامة مة والأهليّ ياسيّ ة والسّ ع بالحقوق المدنيّ متّ ، يكون التّ فيدراليّ كانتون وعلى المستوى ال في كلّ ( 2)

 .ةينيّ عن المعتقدات و / أو الممارسات الدّ 

 شخص ما في إنتسابحقيق في في التّ  لطات الحقّ للسّ  ويكون ينيةعن معتقداته الدّ  الإفصاحُيطلب من أي شخص  لن (3)

منصوص عليه في ائي إحصأو بموجب مسح  هذا الّشخص أو واجبات حقوق في حال إعتمدت على ذلكديني فقط تنظيم 

 .القانون

 قسمة أو أداء أي دينيّ أنشطة المشاركة في  دينية أوإشهار أي شرائع أو دينّي  فرضعلى أداء أي لا يجوز إجبار أي شخص (4) 

 .ديني

حتجاج إون في لبنان. لا يجوز لأي شخص الكانت لكلّ  القوميّة ّسرديّةوالالهوية من عناصر ين عنصر حاسم الدّ  أنّ م به من المسلّ ( 5)

 لجهة الا سيّموكانتون عديل قانون أو أي حق من حقوق الإنسان أو "حق" آخر لمحاولة ت أحكامهأي من ببهذا القانون الأساسي أو 

 الإطاحة أو تعديل بمفاهيم الهويّة الكانتونيّة والمواطنة والإنتساب والترّشح إلخ ... أو أي من الحقوق والموجبات المرتبطة بها. 

أو  يّةتونمحكمة الكانلا صلاحيّة للكانتون أساسيًا.  لكلّ والمذهب ين اريخ والدّ والتّ القوميّة  ّسرديّةالحق في الحفاظ على ال دّ ُيع  ( 6)

التي وضعها الكانتون للحفاظ  أنظمةلتعديل القوانين وال اتد أو مجموعافر أطلب من مأي للإستماع إلى المحكمة الفيدرالية 

   .وعناصرها الوطنيّة تهرديّ سعلى 

 .صانةينية مُ ات الدّ ية تكوين الجمعيّ حرّ ( 7)

ا اتهؤوليّ بمسوتضّطلع  في حدود القانون الذي ينطبق على الجميع ينية شؤونها وتديرها بشكل مستقلّ ات الدّ م الجمعيّ تنّظ  (8)

 دون مشاركة الكانتون أو المجتمع المدني.من 

 .ة للقانون المدنية وفًقا للأحكام العامّ ة القانونيّ ة الأهليّ ينيّ الدّ  جتمعاتمالتسب تك (9)

 .ينيةمكانة المجتمعات الدّ  ذاتالتي تهدف إلى الترويج لمعتقد فلسفي لها  جتمعاتمال (10)

  .تشريعات الكانتوناتمن بة لتنفيذ هذه الأحكام قد تكون مطلوالتي إضافية ال تنبثق كاّفة الإجراءات (11)

 المخصصة لأغراض هاممتلكاتو وأصولهاالدينية على مؤسساتها  جمعيّاتأو ال مجتمعاتالة وغيرها من حقوق الملكيّ حقوق ( 12)

 .مكفولة العبادة أو التعليم أو الأعمال الخيرية

الكانتونيّة في أوجهها المختلفة )الهندسة والّلغة والزّي والشعائر الدينيّة والتنظيم الزمني للحياة الهوية حماية  ُتصان (13)

 . وغيرهبطاقة البريدية" بموجب قانون "ال الإجتماعية والدينية ...( وذلك

ة ت العامّ اسجون أو المؤسّ خدمات دينية وأعمال رعوية في الجيش أو المستشفيات أو السّ  ينية بتوفيرالدّ  مجتمعاتُيسمح لل( 14)

 دون أي قيود. يها وذلك منالأخرى( بقدر ما توجد حاجة إل
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XI- مبادئ سلطات الكانتونات والحكم 

 

 الفيدراليالإرث  -: الإرث الكانتوني 115المادّة 

 قع ضمنت التيالماديّة غير و  اديّةالموكاّفة الأصول والمرافق حتية التّ  ىة ووسائل الإنتاج والبنبيعيّ لأراضي والموارد الّط ا( 1)

فها في الكانتون ويجب تعري ة مشتركة للمواطنينن والتي هي ملك لحكومات الكانتونات هي في جوهرها ملكيّ كانتون معيّ نطاق 

 ".يّةالكانتونا "الملكيّة على أنهّ 

أو إلى كيان آخر تصريًحا خاًصا من برلمان الكانتون بموافقة  فيدراليّةسة عامة ب أي نقل لممتلكات الكانتونات إلى مؤسّ يتطلّ ( 2)

 وذلك إن وجب أن تنشأ عليها أي بنى تحتيّة فيدراليّة بحرًا وجًوا وبرًا.  (3/2) لثينأغلبية الثّ 

ر أو تعبر من كانتون إلى آخالتي ات معدّ وال الماديّةوغير  الماديّةالّتحتية  والبنىة ووسائل الإنتاج بيعيّ والموارد الّط لأراضي ا( 3)

ة تلكات الفيدراليّ هذه المملا يمكن الّتصّرف ب. تّمم للإّتصالق بالجزء المعلى الأقل فيما يتعلّ  ةدراليّ ية فتربط كانتوًنا بآخر هي ملكيّ 

 فيدراليّة.اللطات إلا بإذن صريح من السّ  منها( أو نقلها أو إدارتها من قبل سلطات الكانتونات)أو جزء 

 

 ة للحياةبيعيّ حماية الأسس الّط : 116المادّة 

 تهوبيئ افتهوثق وروايته القوميّةة( قافية المعنيّ الثّ إثنيّة الوطني )أي تراث المجموعة ال تحمي تراثه اقوانينً كل كانتون صدر ي( 1)

عدالة من ه وفق القانون والوذلك كلّ أجيال القادمة تجاه ال تهدراكًا منه لمسؤوليّ إة الحياتيّ  وأسسه ةباتيّ ة والنّ ة والحيوانيّ بيعيّ الّط 

 ستوري.حترام النظام الدّ إمع  ة والقضائيةنفيذيّ خلال الإجراءات التّ 

ذلك يشمل و فاظ على الهوية الثقافية للكانتونتشجيع سلطات الكانتونات على إصدار قوانين "البطاقات البريدية" للح مّ يت (2)

 والّلغة والّلباس والّطعام والموسيقى ... التاريخ المعماري والّسردي

بوع قافية للكانتون )تنظيم الأسلهوية الثالبعد الزمني لتشجيع سلطات الكانتونات على إصدار قوانين للحفاظ على  يتمّ  (3)

 .كل كانتون(وذلك بما يتناسب مع ثقافة والعطلات الرسمية والعطلات المدرسية  والشهور 

 

 : نقل الّسلطات الّسيادّية117المادّة 

 جالس البلديّة.مالبالكامل إلى  القائمقامو / أو إلى المحافظ لاحيات الممنوحة حاليًا نقل الصّ تُ ( 1)

 ربعةالأللكانتونات  لّتجارةدة من سجلات اة بنسخة موحّ لطات الفيدراليّ تحتفظ السّ ( و1)  كانتون سجل تجاري واحد لكلّ  يكون(2) 

(4.) 

 .غيرهاولية أو ختصاصات إلى المنظمات الدّ لا يمكنها نقل إوبالتالي  السيّادةب الّسلطة الفيدراليّةع تمتّ ت لا( 3)

ادية إلى يلطات السّ ، نقل السّ من دون موافقة الحكومة الفيدرالية، ووظائفها، يجوز للكانتوناتفي حدود سلطات الكانتونات  (4)

 .سات العابرة للحدودالمؤسّ 

منظمات مثل جامعة الدول  الإنسحاب منويشمل ذلك  الحياد التام للبنان تكفل الفيدراليّة، لاممن أجل الحفاظ على السّ  (5)

 .دة الأطرافالعربية وغيرها من المنظمات المتعدّ 

 .وليحكيم الدّ يتم تسوية النزاعات بين الكانتونات عن طريق التّ  (6)

 

 البلدّيات -: الّدساتير الكانتوتّية 118المادّة 

تحكمه سيادة القانون بالمعنى المقصود في هذا  ةيمقراطيّ دّ ال ةجمهوريّ مبادئ الستوري للكانتونات مع ظام الدّ يتوافق النّ ( 1)

 .القانون الأساسي

ة رة وحّر ة ومباشنتخابات عامّ يتم اختيارها في إ مجلس بلدي خلالمن  )المقيمين( ةان البلديّ تمثيل سكّ  ، يتمّ ةبلديّ  في كلّ  (2)

 .ةيّ ومتساوية وسرّ 

 تسمية ة )الذين يطلق عليهمأي كانتون( والمقيمين في هذه البلديّ ة )جواز سفر صادر عن بنانيّ للأشخاص حاملي الجنسية اللّ  يحقّ  

 . ةنتخابات البلديّ في الإ صويت( التّ مقيمينكان السّ ال
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ب (3) خ   من دون سواهم.  ةالكانتون في الكانتون الذي تقع فيه البلدية لشغل مناصب البلديّ  ومواطن ُينت 

تها الخاصة ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون الكانتونات. ة على مسؤوليّ يّ ؤون المحلّ تنظيم جميع الشّ ات للبلديّ يحّق  (4)

حديد ت ويحّق لهاقتصادية إة على أساس القدرة الريبيّ دات الضّ تحديد الإيرا تتمّتع البلديّات أيًضا بالّتمويل الذاتي من خلال

ي حدود ف في الإدارة الذاتية أيًضا بالحقّ  اتالبلديّ  تجّمعع تمتّ يات والأسس التي يتم فرض هذه الضرائب على أساسها. المعدلّ 

 . دها قانون الكانتوناتصلاحياتها التي يحدّ 

 الّشخصيّة المعنويّة في القانون العام.بالبلديّة وكانتون الالفيدراليّة والّدولة تتمّتع  (5)

 

 : الأحزاب السّياسّية119المادّة 

 يدراليّ فلا يجوز لأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء أو تقاعس كانتوني أو بلدي أو و يةة بحرّ كن تشكيل الأحزاب السياسيّ يم (1)

ي ف د أو يعيق الحقّ أو يقيّ  يحدّ  آليّة إداريّةتقييد هذا الحق. يعتبر باطلاً أي طلب لتسجيل قانون أو قرار أو مرسوم أو إجراء أو 

 .التعبير السياسي

 .ةيمقراطيّ ة بالمبادئ الدّ اخلية للأحزاب السياسيّ الدّ  ّنظام/الأنظمةلتزم الي (2)

   .ة للمساءلة العامة عن أصولها ومصادر أموالها واستخدامهاياسيّ تخضع الأحزاب السّ  (3)

قويض إلى ت أهدافها أو أعضائهاالأحزاب الّسياسيّة التي تسعى من خلال كاّفة  والكانتوني الفيدراليالمالي  ّتمويلال حر م من تُ 

البّت في هذا . إذا تم للخطر لفيدراليّةأو تعريض وجود كانتون أو جمهورية لبنان ا ظام الديمقراطي الأساسي الحرّ إلغاء النّ أو 

 .مة لهذه الأطرافة والمدفوعات المقدّ ريبيّ ف جميع المعاملات الضّ تتوقّ ، لحرمانا

 

 : الّسلطات السيادّية للكانتون120المادّة 

 على خلاف ذلك. صّ ن  ما لم يُ  الكانتونات على عاتق الكانتونات اممهة ممارسة قع مسؤوليّ ت

 

 الوظائف العاّمة -: المواطنة الكانتونّية 121المادّة 

 .ة في كانتونهمالحقوق والواجبات السياسيّ ي الكانتونات بجميع مواطنيتساوى  (1)

 .ةوإنجازاته المهنيّ  هاراتهلاته وموفًقا لمؤهّ  هانتونداخل كمنصب عام أي  الترّشح إلىأي مواطن في الكانتون يحّق ل (2)

 

 مّدة ولايته -: إنتخاب رئيس وزراء الكانتون 122المادّة 

ة نتخابيّ ة الإالعام المباشر من قبل الهيئ قتراعالذي ُينتخب بالإ نفيذية لكل كانتون منوطة برئيس وزراء الكانتونت التّ لاحياّ الصّ ( 1)

 .واب(نتخاب النّ لة إة المخوّ نتخابيّ الهيئة الإ نفسفي الكانتون )وهي 

 .( سنوات4أربع ) الولايةة مدّ  (2)

يت في صو له التّ  يحقّ إذا كان  في الكانتون لمنصب رئاسة الوزراءكانتون ما مواطني من  ةلبنانيّ حامل هويّة أي جوز إنتخاب ي (3)

 . ( عاًما30ثلاثين )ال يفوقما ة في الكانتون ويبلغ من العمر شريعيّ نتخابات التّ الإ

 .ةة في الحكومة الفيدراليّ ا كامل العضويّ رئيس وزراء كانتون عضوً  يكون كلّ  (4)

 ويحّدد وظائفهم./ الوزراء  الأمناء عدد رئيس وزراء يختار كلّ  (5)

 

 : عدم الّتوافق123المادّة 

س لأو الانتماء إلى مجسة أي وظيفة أخرى مدفوعة الأجر أو أي تجارة أو مهنة ممار يجوز لرئيس وزراء الكانتون خلال فترة ولايته  لا

 بح.لرّ تبغي الشركة  رقابةإدارة أو مجلس 

 

 الدستورّيةأداء اليمين  -الفيدرالّية الّسلطة : تعيين وإقالة وزراء الكانتونات و124المادّة 

 .ويقيلهمرئيس وزراء الكانتون وزراء الكانتونات  يعيّن (1)

 .يهم مناصبهمد تولّ مجّر  ي رئيس وزراء الكانتون ووزرائه اليمين أمام برلمان الكانتونيؤدّ  (2)

 

 : الّتصويت على الّثقة125المادّة 
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لاثين ة في غضون ثالبرلمان الكانتوني للتصويت على الثق إلىرئيس الوزراء المنتخب مع فريقه الكامل من الوزراء  يحضر( 1)

 .نتخابه رئيًسا للوزراء( يوًما من إ30)

لاثين بمهلة أقصاها ثد تعيينهم ى فريقه )الوزراء( مهامهم بمجّر يتولّ و  ى رئيس الوزراء الجديد مهام منصبه فور انتخابهيتولّ  (2)

وزراء والرئيس الوزراء المنتخب حديًثا ل كون، ي(. في غضون ذلكصويت على الثقةح للتّ )أي قبل الترشّ نتخابه ( يوًما من إ30)

 ينالوا الّثقة. إلى أن بهايحتفظون و   "تسيير الأعمالسلطات محدودة في "نون المعيّ 

، يجوز ،(" أو تصويًتا لاحًقا بالثقةاليمين الّدستوريّة" علىالحكومة أي  لتشكيل)سواء كان تصويًتا تنال الحكومة الثقة إذا لم ( 3)

( 90نتخابات عامة في غضون تسعين )إوالدعوة إلى ( يوًما 21البرلمان الكانتوني في غضون واحد وعشرين ) حلّ  رئيس الوزراءل

 يوًما بعد هذا الحل.

قتضاء إجراء إ( يوًما من تاريخ 90خلال تسعين )في ة نتخابات عامّ إرئيس الوزراء وحكومته من إجراء  ني حالة عدم تمكّ ف( 4)

كومة الكانتون ح وتبقى قبالمعنى الضيّ  تسيير الأعمال الجارية" "، فهي تعتبر تلقائيًا حكومة ، الحل ، ...( نتهاء الولايةإنتخابات )إال

 قة.نتخابات المناسبة وحصول حكومة الكانتون على الثّ إإلى حين إجراء ال على هذا الّنحو

 

 صويت بحجب الثقةالتّ : 126المادّة 

  .وزراءمن قبل رئيس الالمعيّنين  يّةحكومة الكانتونالعبير عن عدم ثقته بواحد أو أكثر من وزراء مكن لبرلمان الكانتون التّ ي (1)

 صويت لإقالة وزير  ما أو أكثر.رلمان الكانتون التّ يمكن لب (2)

( يوًما 15) في غضون خمسة عشر)المخلوعين( ، يلتزم رئيس الوزراء باستبدال الوزير )الوزراء( المخلوع في مثل هذه الحالة (3)

 .صويتمن التّ 

تسيير الأعمال "تستقيل حكومته وتدخل مرحلة ، ق برئيس الوزراء نفسه أو يشملهحجب الثقة يتعلّ بعلى اقتراح  ّتصويتال ذا تمّ إ (4)

عوة والدّ صويت بحجب الثقة ( يوًما بعد التّ 21البرلمان الكانتوني في غضون واحد وعشرين ) يجوز لرئيس الوزراء حلّ و  الجارية" 

  .( يوًما بعد هذا الحلّ 90ة في غضون تسعين )نتخابات عامّ إإلى 

 

 حكومة الكانتون: مّدة ولاية 127المادّة 

 ستورية.( سنوات وتنتهي على أي حال عندما يؤدي رئيس وزراء الكانتون اليمين الدّ 4ة ولاية حكومة الكانتون أربع )دّ م

 

 : نائب رئيس الوزراء128المادّة 

 نائبًا له.من وزراء حكومته ن رئيس وزراء الكانتون وزيرًا يّ يع (1)

 .عند إستقالتها وأمع إنتهاء ولاية الحكومة وزير أي ولاية مّدة تهي تن (2)

 

 : المسائل المتعّلقة بالّسلطة التشريعّية الحصرّية للكانتون129المادّة 

 :ق بما يلية فيما يتعلّ حصريّ  ةالكانتون بسلطة تشريعيّ ع يتمتّ 

 ة؛المدنيّ  أ. الحماية

  ؛ب. الإقامة في الكانتون

  ؛وكّل ما يتعّلق بالهويّة عليم والمناهج الّدراسيّة والتراث الثقافيلتّ ا .ج

  غة؛لّ الد. 

   ؛ات المائيةوالممّر احلية السّ وة ة الجبليّ كك الحديديّ والسّ ية ة المحلّ كك الحديديّ والسّ   قل العام غير الفيدراليه. النّ 

 ؛من الضوضاء تلوث الهواء والحدّ  والّسيطرة علىص من النفايات التخلّ  و.

 ؛الكانتونات وّظفيالحقوق والواجبات القانونية لم .ز

  ؛لعام الأخرى وكذلك قضاة الكانتونسات القانون اات ومؤسّ البلديّ  .ح

  ؛الّصيد .ط

 ؛بيعيةبيعة وإدارة المناظر الّط الّط حماية  .ي

  ؛ونيتالكانخطيط لتّ ا .ك

  ؛بيعية في الكانتوناتوالموارد الّط ة إدارة الموارد المائيّ . ل
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 ؛دبلوم في هذه المؤسساتصول على القبول في مؤسسات التعليم العالي وشروط الح. م

  ؛وكّل حقوق الملكيّة الفكريّة شركاتب والنّ ناعية وحقوق الة الصّ حقوق الملكيّ . ن

  ؛العقارية والقيود وتصاريح البناءة الأراضي والعقارات والمعاملات ملكيّ  .س

 .ذكارية الأخرىدينية والآثار التّ المقابر والمواقع الّ  .ع

 الأخرى التي لم يحصرها هذا الدستور بالسلطة الفيدرالية. وكافة المجالات . التجارة والصناعة والخدماتف

 

 

 : طوارئ داخلّية130المادّة 

 أصولستخدام أفراد وإن آخر أو طلب كانتو منستدعاء قوات الشرطة إ( هابأو أكثر من نوّ  ٪75لأي كانتون )بموافقة  مكني (1)

 تون.كانللة أو يمقراطي للفيدراليّ ظام الدّ فقط لمواجهة خطر وشيك على النّ  فيدراليّ لطات الإدارية الأخرى و / أو الجيش الالسّ 

ة الشرطة في ذلك الحكومة الفيدراليّ  نشرقد ت، الوشيكقادر على مكافحة هذا الخطر غير و كان الكانتون غير مستعد أإذا  (2)

 .وحدات من الجيش الفيدراليّ  بالإضافة إلىالكانتونات الأخرى تحت أوامرها الخاصة  منالكانتون وقوات الشرطة 

 صدر، أن تازم لمكافحة هذا الخطربالقدر اللّ ، ةالفيدراليّ ، يجوز للحكومة حدود الكانتون الواحدالخطر إلى ما وراء  ذا امتدّ إ (3)

 لحكومات الكانتونات. توصيات

 

 : إسم الكانتون131المادّة 

 أو تغييره. الإسم الخاص بهمن نوابه(  %51كل كانتون )بموافقة  يقرّر

 

 : لغة الكانتونات132المادّة 

رسمية الأبجديّة الغة لّ وال( ات)و / أو الأبجدي الّتحّدث بهاتم تدريسها وغات التي يمن نوابه( اللّ  %51كل كانتون )بموافقة  يقرّر

 للكانتون.

 

 : الّسجلّات133المادّة 

، مركباتلوسجل اجل الجنائي والسّ جل العقاري والسّ  جاريجل التّ السّ  لا سيّماات المختلفة جلّ إعداد السّ  يّةكانتون مسؤول كلّ يتحّمل 

 إلخ.

 

* 

* * 
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