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ت�سدير

الحتاد الربملاين الدويل

نيابة عن  الحكومة  الثالث للربملانات. هدفها يتمثل يف مساءلة  الوظائف األساسية  الربملانية هي إحدى  الرقابة 

الشعب. وهي جزء حيوي من نظام الضوابط والتوازنات الذي مينع أي أحد من مامرس السلطة املطلقة يف نظام 

دميقراطي. 

املتحدة  األمم  وبرنامج  الدويل  الربملاين  االتحاد  يشرتك يف نرشه  الذي  الثاين،  العاملي  الربملاين  التقرير  هذا  يقدم 

اإلمنايئ، بحثا وتحليال متعمقني عن حالة الرقابة الربملانية الراهنة وسبل تعزيزها يف وقت أصبحت فيه الدميقراطية 

كأسلوب للحكم والربملان كمؤسسة رئيسية لها موضع شك. وهو أحدث إصدار من مجموعة مؤلفات لالتحاد 

الربملاين الدويل تسهم يف وضع معايري دولية للربملانات الدميقراطية. وقد ساهم أكرث من 150 برملانا يف هذه الطبعة، 

مؤكدين عىل األهمية التي يولونها ملهامهم الرقابية.

وكام يبني التقرير، قد تشكل الرقابة تحديا عمليا. فالعوامل السياسية، والوصول إىل املعلومات، واملوارد البرشية 

للرقابة  بيئة مواتية نوعا ما  لتهيئة  الربملان، تتضافر جميعها  التي يحظى بها أعضاء  املتنوعة  واملالية، والحوافز 

واملساءلة. ومع ذلك، كام يتضح من أمثلة عديدة يف شتى أجزاء التقرير، تتصدى الربملانات ويتصدى الربملانيون 

لهذه التحديات. ويدركون بشكل متزايد أن الرقابة مهمة لتحقيق األهداف الشخصية فضال عن الفوائد الجامعية 

للمجتمع. 

ولهذه  الربملانية،  الرقابة  تعزيز  بغية  الربملان  وأعضاء  الترشيعية  للهيئات  التوصيات  من  جملة  التقرير  يقدم 

التوصيات أهمية مامثلة بالنسبة إىل األحزاب السياسية، سواء أكانت يف الحكومة أو يف املعارضة، وكذلك منظامت 

بعناية واتخاذ  التقرير  الواردة يف هذا  التوصيات  املعنية إىل دراسة  أدعو جميع األطراف  إنني  املدين.  املجتمع 

اإلجراءات الالزمة يف سياقها. وسيواصل االتحاد الربملاين الدويل القيام بدوره من خالل عمله مع الربملانات والرشكاء 

لوضع املعايري وبناء القدرات. 

ومن املالئم أن ُينرش هذا التقرير الثاين مبناسبة الذكرى العرشين العتامد اإلعالن العاملي بشأن الدميقراطية من 

قبل االتحاد الربملاين الدويل يف عام 1997. يحدد اإلعالن العاملي املبادئ والعنارص الجوهرية للدميقراطية، باعتبارها 

مثال أعىل وأسلوبا للحكم. ومنذ ذلك الحني، اسرتشدنا يف عملنا بسؤال بسيط: كيف نستطيع أن نساعد عىل وضع 

هذه املبادئ موضع التنفيذ، حتى يتسنى للجميع املشاركة يف القرارات التي تؤثر عليهم؟

فكل من يؤمن بالدميقراطية ينبغي عليه املشاركة يف الجهود الرامية إىل ترسيخ ثقافة الرقابة واملساءلة. فالرقابة 

الفعالة تعزز أهمية الربملان يف العامل الحديث ومساهمته الشاملة يف رفاه الشعوب. إن تعزيز نظام الرقابة يقوي 

املؤسسة الربملانية، ويجعلها بالتايل تحظى بقدر أكرب من الرشعية.

 مارتن تشونغونغ 

 األمني العام

االتحاد الربملاين الدويل
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برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

يف سبتمرب 2015، اجتمع قادة العامل يف األمم املتحدة يف نيويورك العتامد خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

وأهداف التنمية املستدامة. ُتقر خطة عام 2030 “بالدور األسايس للربملانات الوطنية من خالل سن الترشيعات 

واعتامد امليزانيات ودورها يف ضامن املساءلة عن التنفيذ الفعال ألهداف التنمية املستدامة”. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ هو أكرب جهة تنفيذية لربامج تعزيز الربملانات يف العامل، إذ يساعد الربملانات يف جميع 

أنحاء العامل عىل بناء قدراتها للمساعدة يف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وبالتايل املساهمة يف بناء 

مجتمعات سلمية وشاملة من أجل التنمية املستدامة.  بصفته املنظمة العاملية للربملانيني، كان االتحاد الربملاين 

الدويل وال يزال رشيًكا رئيسًيا يف هذا العمل. 

يف عام 2012، عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واالتحاد الربملاين الدويل معا عىل إصدار التقرير الربملاين العاملي 

األول، الذي ركز عىل الطبيعة املتغرية للتمثيل الربملاين. وقد أعّد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واالتحاد الربملاين 

الدويل هذا العام التقرير الربملاين العاملي الثاين، الذي يركز عىل الرقابة الربملانية وسلطة الربملان ملحاسبة الحكومة. 

ويرّس برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أنه قد أسهم يف املوارد والخربات والدروس املستفادة من برامج الدعم الربملانية 

عرب شبكته العاملية املتألفة من املكاتب القطرية، وذلك يف كل من التقريرين. كام أنه استفاد من مراكز السياسات 

العاملية ومراكزها ومكاتبها اإلقليمية فضال عن مكتب السياسات الكائن يف مقره. 

وشاملة،  للمساءلة  وقابلة  فعالة،  مؤسسات  بناء  الرضوري  ومن  للربملان.  أساسية  وظيفة  الحكومية  الرقابة  إن 

عىل النحو الذي تم تحديده يف هدف التنمية املستدامة السادس عرش )السالم والعدل واملؤسسات القوية(. إن 

مهمة الرقابة الربملانية أمر بالغ األهمية لضامن حصول الناس عىل الخدمات األساسية، ومن ثم فهي حاسمة لبناء 

املساءلة. فإن الربملان، من خالل واليته التمثيلية، هو الكيان املناسب الذي ينبغي من خالله قيادة عملية الرقابة. 

يعرب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمه رشكاؤنا يف التنمية للمساعدة عىل بناء 

وإدامة البنية التحتية التي يحتاجها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ من أجل إعداد هذا التقرير مع االتحاد الربملاين 

الدويل، باإلضافة إىل منتجات املعرفة العاملية الرئيسية األخرى. ومل يكن من املمكن إعداد هذا التقرير دون التزام 

الربملانيني وموظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عرب العامل الذين يعملون عىل دفع التنمية البرشية املستدامة إىل 

األمام، مبا يف ذلك من خالل تحسني الحوكمة.

 وأنا عىل ثقة من أن هذا التقرير سيسهم إسهاما كبريا يف تحقيق التنمية البرشية املستدامة، عىل النحو املتوخى 

يف خطة عام 2030، وأرجو أن تبحث الربملانات يف جميع أنحاء العامل بجدية نتائج التقرير وتوصياته.

 أخيم شتايرن

 مدير 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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يتناول التقرير الربملاين العاملي الثاين موضوع دور الربملان يف الرقابة عىل 

الحكومة، وقدرة الربملان عىل مساءلة الحكومة عن أفعالها وقراراتها.

الرقابة الربملانية غري مفهومة بشكل جيد كمجال محدد للنشاط مقارنة 

باملهام “األساسية” األخرى للربملان يف مجال صنع القوانني والتمثيل. ولكنها 

مهمة جدا وتستحق مزيدا من الرتكيز من الربملان والحكومة واملواطنني 

واملجتمع الدويل.

ُتحّسن الرقابة الربملانية نوعية الحكومة. إذ أنها تساعد عىل مراقبة السلطة 

التنفيذية، وبالتايل تسهم يف تعزيز الدميقراطية. وعىل الصعيد العاملي، من 

املتوقع أن تدعم الرقابة الربملانية التقدم الذي تحرزه البلدان نحو تحقيق 

األهداف املحددة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

ولذلك، حان الوقت للتطرق إىل جزء متزايد األهمية من املشهد الربملاين 

باستخدام نهج منظم وقائم عىل البحوث.

إىل  التقرير  يف  الواردة  والتوصيات  واالستنتاجات  التحاليل  استندت  وقد 

عملية بحث واسعة النطاق شملت الربملانات والربملانيني ومامريس التنمية 

أنحاء  جميع  من  واألفراد  الصلة  ذات  املنظامت  من  والعديد  الربملانية 

العامل. ولذلك فإن التقرير يستند إىل املامرسة الربملانية والخربة.

أنه  الربملانات، حيث  بالفعل يف  الرقابة  إجراء  كيفية  التقرير  يصف هذا 

استبيانات أجريت يف 103 غرفة  بيانات من  الوصف إىل  يستند يف هذا 

الرقابة لدى أكرث  بلدا، وهي دراسة استقصائية لتصورات  برملانية يف 85 

من 350 عضو برملاين يف 128 برملان ودراسات حاالت ُقطرية ومقابالت مع 

أكرث من 80 برملانيا من مختلف أنحاء العامل. ويحلل هذا التقرير العوامل 

التي تدعم أو تعرقل الرقابة ويقرتح سبل تحسني فعالية الرقابة الربملانية، 

من أجل تعزيز الربملانات وتحسني الحوكمة.

ويريد االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أن يكون هذا 

التقرير عمليا ومفيدا. ولهذا السبب، يتضمن التقرير العديد من األمثلة 

باإلضافة  بلدانهم،  يف  بالرقابة  الربملان  وأعضاء  الربملانات  قيام  كيفية  عن 

هذا  يحفز  أن  ونأمل  الرقابة.  منهج  حول  الربملان  ألعضاء  نصائح  إىل 

التقرير العمل عىل تعزيز الدور الرقايب للربملان. ويتوقف التطور اإليجايب 

املستقبيل للربملانات، إىل حد كبري، عىل ما ميكن أن توفره الرقابة للشعوب 

التي تخدمها هذه الربملانات.

هيكل التقرير

بعض  وتقديم  الربملانية  الرقابة  بتعريف  املشهد  األول  الفصل  يحدد 

تحليال  يقدم  ثم  والربملانيني.  للربملانات  املتاحة  الرئيسية  الرقابة  أدوات 

من  وغريها  املالية  واملهام  القوانني،  وصنع  والتمثيل،  الرقابة  بني  للصلة 

عن  الكشف  ويتم  للرقابة.  السيايس  الطابع  عن  فضال  الربملان،  مهام 

الربملان  أعضاء  ذلك  عن  يعرب  كام  صعبة  الرقابة  تجعل  التي  التحديات 

العمود  عليها  التغلب  وكيفية  التحديات  هذه  تحليل  ويشكل  أنفسهم. 

الفقري لهذا التقرير.

يتمثل يف  العنرص األسايس  الفعالة.  الرقابة  الثاين عىل أسس  الفصل  يركز 

الرقابة متأصلة بشكل آمن يف  التي تضمن كون  القوية  الربملانية  الوالية 

الهياكل األساسية للدولة والدستور والقوانني والقواعد اإلجرائية للربملان. 

الربملان،  كرئيس   - الرقابة  يف  املشاركني  الربملانيني  أدوار  تكون  أن  يجب 

واملعارضة، وأعضاء الربملان - واضحة لهم وللفاعلني الخارجيني الرئيسيني، 

فالتعاون  اإلعالم.  ووسائل  املدين،  واملجتمع  الحكومة،  املثال،  سبيل  عىل 

الحكومي رضوري لعمل الرقابة. ويجب أن يكون لدى الربملان موارد مالية 

وبرشية كافية للرقابة، وأن ميارس السيطرة املستقلة عىل هذه املوارد التي 

متنحها الحكومة. ونظرا ألهمية الرقابة، من املالئم أن يتمكن الربملان من 

فرض عقوبات لضامن أداء السلطات العامة مبسؤولياتها.

يتناول الفصل الثالث مامرسة الرقابة حسب تقارير الربملانات والربملانيون. 

تتم هذه املامرسة يف الربملان أساسا عن طريق عمل اللجان وأنشطتها يف 

والفرص  الربملان  داخل  للرقابة  املخصص  املجال  ولكن  العامة،  الجلسات 

املتاحة للمعارضة للمشاركة بشكل هادف هي رشوط مسبقة هامة وتشمل 

كال املجالني. يركز الربملانيون عىل العمل يف اللجان بشكل رئييس ويجرى هذا 

العمل يف طائفة واسعة من املجاالت القطاعية والشاملة التي تنخرط فيها 

الحكومة. تتم مناقشة الرتكيبة والصالحيات واملوارد الالزمة واملتاحة للجان 

حتى تقوم بعملها بنجاح، وكذلك العالقة بني عمل اللجان والربملان نفسه. 

ويف نطاق الجلسة العامة تتم الرقابة من خالل مجموعة من اإلجراءات، 

وال سيام االقرتاحات واألسئلة واالستجوابات، والرقابة املالية مبا يف ذلك الرقابة 

عىل امليزانية السنوية. يعترب التدقيق يف ميزانية الدولة أولوية قصوى بالنسبة 

إىل الربملانات، وتتم مناقشة إمكانية تدخل الربملان يف املراحل املختلفة، مثل 

تؤدي  أن  الربملانية  الرقابة  بإمكان  والتنفيذ.  والتعديل  والفحص  الصياغة 

دور املحرك يف دفع التحسينات النوعية عىل امليزانيات، مثل تعميم مراعاة 

املنظور الجنساين، وللربملان أيضا مسؤولية هامة يف ضامن صحة البيانات 

الرئيسية التي تستند إليها افرتاضات امليزانية الحكومية.

يفحص الفصل الرابع بدقة عمليات الرقابة الربملانية يف ثالثة مجاالت ذات 

تحديات  تطرح  التي  األمن،  قطاع  عىل  الرقابة  وهي  أال  خاصة،  أهمية 

خاصة من حيث الوصول إىل املعلومات املتعلقة باألمن القومي؛ والرقابة 

لحقوق  الدويل  القانون  مبوجب  الدول  بها  تتعهد  التي  االلتزامات  عىل 

اإلنسان؛ والرقابة عىل الجهود الوطنية الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التي قررتها األمم املتحدة.

بيئتها  ضمن  الربملانات  بها  تعمل  التي  الطرق  الخامس  الفصل  يعرض 

األوسع نطاقا، مبا يف ذلك عالقاتها مع هيئات الرقابة األخرى، مثل املكاتب 
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الوطنية ملراجعة الحسابات ومؤسسات حقوق اإلنسان وأمناء املظامل. غالبا 

القيام برقابة هادفة عىل تقديم مقرتحات  الربملان عىل  ما تتوقف قدرة 

الحكومة للعامل األوسع، ماّم يجعل طبيعة عالقة الربملان مع مجموعة من 

هذه  رؤى  إىل  الربملان  ويحتاج  قصوى.  أهمية  ذات  الخارجيني  الفاعلني 

الهيئات الخارجية وخربتها الستكامل وإثراء أنشطتها الرقابية واستنتاجاتها.

واآلليات الداخلية مهمة أيضا. تتم مناقشة املجموعات الحزبية واملجموعات 

املشرتكة بني األحزاب مثل التكتالت النسائية كأدوات ميكن أن تساعد الهدف 

الشامل املتمثل يف تطوير ثقافة برملانية بناءة سعيا إلنجاز الرقابة. ويعتمد 

النواب أيضا عىل مبادرتهم الخاصة لجمع املعلومات من املصادر ذات الصلة، 

مبا فيها الحكومة، وخاصة عندما يفتقر الربملان إىل املوارد؛ كام ميكنهم أيضا 

النظر يف نرش القضايا عرب وسائل اإلعالم. وعندما ال تسمح اإلجراءات الرسمية 

للربملان بالقيام بتدقيق مالئم، يأخذ النواب أنفسهم زمام املبادرة ويلجأون 

إىل الطرق غري الرسمية التي متكنهم من أداء مهمتهم.

يركز الفصل السادس عىل أعضاء الربملان )وهو بالفعل موجه لهم مبارشة(، 

مع مناقشة الدوافع العديدة للربملانيني املنخرطني يف الرقابة. وترتاوح هذه 

أو  العامة  السياسة  أهداف  تحقيق  إىل  الناخبني،  مساعدة  من  الدوافع 

املزيد من الحوافز الشخصية للتنمية املهنية والتقدم. يتم تحديد املعايري 

التي يستند إليها النواب لتقييم أداء الحكومة، ويتم أيضا تحديد وتحليل 

يف  مبا  الرقابة،  سياق  يف  الحكومة  عىل  تأثري  إلحداث  الربملان  صالحيات 

مع  للربملان  املبارشة  العالقة  أهمية  عىل  التأكيد  ويتم  العقوبات.  ذلك 

الجمهور يف اكتساب النفوذ من أجل الرقابة الناجحة، واألهمية املركزية 

للترصف الربملاين األخالقي والسمعة لضامن قبول الجمهور لنتائج الرقابة. 

التوصيات  اإلبالغ عن  بها  يتم  التي  الطريقة  إىل  االنتباه  التقرير  ويلفت 

الفصل  ويختتم  بالرقابة.  املتعلقة  التحقيقات  الناتجة عن  واالستنتاجات 

بسيناريو للتغيري يعرض حوافز متعددة من شأنها أن تشجع النواب عىل 

النواب  التوجيهية ملساعدة  املبادئ  بالرقابة، ويقدم مجموعة من  القيام 

الذين يقبلون القيام مبهمة الرقابة.

النتائج الرئي�سية

تلخص خامتة التقرير املبادئ األساسية للرقابة. فاملبدأ األول، الذي يرتكز 

عملية  عن  عبارة  الفعالة  الربملانية  الرقابة  أن  هو  آخر،  يشء  كل  عليه 

صارمة وبناءة، قامئة عىل األدلة، تهدف إىل تحسني جميع جوانب املجتمع 

والحكم الوطني.

وتتلخص النتائج الرئيسية للتقرير فيام ييل:

yy تعّد الرقابة الربملانية نشاطاً سياسياً وستظل كذلك. ال يوجد حيز سيايس

للرقابة يف كل مكان. من األهمية مبكان أن تتمكن املعارضة أو أحزاب 

األقليات يف الربملان من املشاركة الكاملة يف الرقابة عىل الحكومة.

yy يظل نظام الرقابة الفعال ُطموحا لكثري من الربملانات. تتطلب الرقابة

الفعالة الجمع بني والية قوية، وموارد برملانية كافية، ومشاركني راغبني 

أمام  عائق  أكرب  هي  املوارد  قلة  أن  الربملان  أعضاء  يؤكد  وملتزمني. 

الرقابة الفعالة.

yy يعرب النواب عن التزامهم بالرقابة ويعرتفون بأنها متثل جزءا مهام من

العملية، كثريا ما تشكل مسائل األولويات  عملهم. لكن يف املامرسة 

والقدرات عائقا، فضال عن االعتبارات السياسية، ملشاركتهم يف أنشطة 

فإنها  ونظم؛  قواعد  مجرد  من  أكرث  الفعالة  الرقابة  تتطلب  الرقابة. 

تعتمد عىل مشاركني نشطني وراغبني ومستعدين ملنح أنشطة الرقابة 

مستوى عال من األولوية وااللتزام عىل مدى فرتة طويلة من الزمن. 

يشري هذا التقرير إىل أن أنشطة الرقابة أساسية ملساعدة النواب عىل 

خدمة ناخبيهم وتحقيق أهدافهم السياسية وإعطاء دفعة ملسارهم 

السيايس.

yy .والعرشين الحادي  القرن  يف  الربملان  ألهمية  رئييس  مؤرش  الرقابة 

تساعد الرقابة الربملانية عىل تحقيق العديد من النتائج التي يقدرها 

املواطنون بدرجة عالية، مثل النزاهة يف الحياة العامة، والتوزيع العادل 

واملساواة  العام،  اإلنفاق  يف  املال  مقابل  والقيمة  الوطنية،  للموارد 

محاسبة  البرشية. ومن خالل  للتنمية  متكافئة  وفرص  الجنسني،  بني 

تصحيحية يف  تدابري  اتخاذ  إىل  والسعي  املشاكل،  وتحديد  الحكومة، 

الربملان  يقدم  واإلدارة،  والسياسات  امليزانية  الترشيعات ومخصصات 

خدمة حيوية للمجتمع.

yy املستدامة لعام 2030 مجموعة من األهداف التنمية  تتضمن خطة 

الهامة لجميع البلدان. متثل خطة عام 2030 تحديا وفرصة للربملانات 

لتطوير دورها يف العمل مع الحكومات لتحسني رفاهية جميع الناس.

يختم التقرير بتقديم توصيات بشأن اإلجراءات العملية التي يتعني عىل 

الربملانية.  الرقابة  لتعزيز  اتخاذها  السياسية والنواب  الربملانات واألحزاب 

كام أن التوصيات تكتيس أهمية كبرية بالنسبة إىل الحكومات واملجتمع 

املدين والجهات الفاعلة األخرى التي لها مصلحة يف الرقابة الفعالة.
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اإن�ساء الرقابة كاأولوية عليا للربملان

اإلشارة إىل أن الربملان ملتزم بوظيفته الرقابية.- 1
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الرقابة الربملانية

تشكل الرقابة عىل الحكومة، أي محاسبة السلطة التنفيذية، إحدى املهام 

امليزانية  سيام  )ال  القوانني  اعتامد  جانب  إىل  للربملان،  الثالث  األساسية 

السنوية( ومتثيل الناخبني. وهذه الوظائف األساسية مرتابطة. بينام يتمتع 

الربملان والحكومة بصالحيات مختلفة، فإن الرقابة الربملانية سمة أساسية 

لنظام الضوابط والتوازنات يف الدميقراطية. 

والرفاهية  الحريات  تعزيز  الربملانية يف  للرقابة  األساسية  األهداف  تتمثل 

بني الناس وتحسني الحوكمة. تقوم عمليات الرقابة بتقييم أثر اإلجراءات 

الحكومية عىل املجتمع، والتأكد من توفري املوارد املناسبة لتنفيذ الربامج 

الحكومة  لسياسة  السلبية  أو  املقصودة  غري  اآلثار  وتحديد  الحكومية، 

وعملها، ومراقبة تنفيذ االلتزامات الوطنية والدولية. 

ولتحقيق هذه األهداف الصعبة، يجب عىل الربملانات الحديثة أن تحاول 

للمساءلة  وخاضعة  ومتاحة  وشفافية  متثيال  أكرث  مؤسسات  تصبح  أن 

أصحاب  واسعة من  آراء طائفة  تكون  أماكن حيث  تصبح  وفعالة،1 وأن 

املصلحة ليس فقط مرحب بها وإمنا أيضا رضورية.

ومع استمرار تطور الربملانات ووظائفها األساسية، تساعد الرقابة الربملانات 

والحكومة.  الوطنية  للسياسة  الحيوية  النقاشات  يف  أهميتها  إظهار  عىل 

ومن خالل الرقابة، تزيد الربملانات من قدرتها عىل اإلسهام يف تحقيق تقدم 

اجتامعي واقتصادي مستدام. 

تتمتع جميع الربملانات بقدر معني من السلطة ملساءلة الحكومة. وتختلف 

أيضا  بالرقابة بشكل كبري، وتختلف  للقيام  الربملانات  تتبعها  التي  الطرق 

التدقيق  مدى  وكذلك  برملان،  كل  يستخدمها  التي  واإلجراءات  األدوات 

املطبق. بيد أن الرقابة الصارمة والبناءة القامئة عىل األدلة ليست واحدة 

يف كل مكان. ويف بعض السياقات، قد ال يكون هناك مجال سيايس للرقابة. 

بعض الربملانات لها اإلرادة الالزمة للقيام برقابة أكرب وأفضل، ولكنها تفتقر 

بعض  يف  الرقابة  تقترص  وقد  ذلك.  لتحقيق  واملالية  البرشية  املوارد  إىل 

أداة حزبية  أو مجرد  الحاالت عىل استجواب متواضع ومناقشة عرضية، 

إللقاء اللوم. 

ومع ذلك، أصبحت الرقابة جزءا بارزا من عمل الربملانات وتسعى لجعلها 

ذات صلة بعامل اليوم. 

تعريف الرقابة الربملانية  1-1

للربملان وظيفة رقابية دستورية فريدة. وهو الفاعل الوحيد الذي يتمتع 

بوالية سياسية منحها له الشعب ملراقبة إدارة الدولة من قبل الحكومة.

الربملان والربملانيون،  التي يقوم من خاللها  الوسيلة  الربملانية هي  الرقابة 

نيابة عن الشعب، مبساءلة الحكومة يف الفرتة ما بني االنتخابات. املساءلة 

.Beetham, 2006: 10  1

خاللها  من  للرقابة  الخاضعة  الهيئة  تقوم  التي  املحادثة”2  “عملية  هي 

العنارص  من  واملساءلة  الرقابة  تعترب  وقراراتها.3  وأعاملها  خياراتها  بتربير 

الرئيسية للواليات الدميقراطية التكميلية التي متنح للحكومة والربملان.

ينبغي فهم األدوار املتميزة واملستقلة للربملان والحكومة فهام جيدا. تقدم 

خالل  من  الحكومة  الربملان  ويحاسب  للمواطنني؛  الخدمات  الحكومة 

االستجواب ومراجعة اإلجراءات والسياسات الحكومية وتقديم التوصيات 

من أجل التغيري.

ميكن القول إن الرقابة واملساءلة تشمل ثالثة التزامات أساسية متشابكة، 

أال وهي: 

yy التزام السلطات العامة، وبالدرجة األوىل الحكومة، بتقديم معلومات

عن قراراتها وأعاملها وتربيرها أمام الربملان والشعب 

yy التزام الربملان مبراجعة قرارات وأعامل الحكومة أو السلطات العامة

األخرى وتقديم توصيات بناءة ومالمئة 

yy التزام املسؤولني باإلجابه بشكل مناسب عن استنتاجات الربملان حول

املسألة قيد التدقيق. 

الرقابة الربملانية هي خالصة مجموعة واسعة من املصالح. الربملان ليس 

ليست  الحكومة  عىل  الربملان  رقابة  فإن  ولذا  ومتامسكة،  موحدة  هيئة 

عملية جامدة. تتأثر الرقابة بالتنافس بني األحزاب والنواب، وكيفية نظر 

الجمهور العام إليها وتفاعله معها.4 

�سلطات الرقابة

السلطة  أوال،  الربملاين:  السياق  يف  كثرية  معان  عىل  “السلطة”  تنطوي 

املالية  واملوارد  الصلة  ذات  القانونية  الوالية  امتالك  أي  القدرة،  بصفتها 

املتمثلة  السلطة  ثانيا،  والبرشية والتنظيمية لالضطالع باملهام الرضورية. 

يف االستقاللية: أي، وجود استقاللية كافية إزاء الحكومة ألداء الرقابة عليها 

بصفة فعالية، وبالتايل الحفاظ عىل الضوابط والتوازنات الدستورية. 

العالئقية أهمية واضحة. ال يتعلق  السلطة  الصدد، تكتيس قضايا  وبهذا 

النسبية للربملان والحكومة، بل يتعلق أيضا  ذلك فقط مبسألة السلطات 

مبسألة توازن القوى بني مختلف األطراف وداخلها. وبالفعل، فإن تشكيل 

السلطة الحزبية هو الذي غالبا ما يحدد العالقة بني الربملان والحكومة.

اليزال املقتطف التايل من دليل االتحاد الربملاين الدويل لعام 2006 املعنون 

“الربملان والدميقراطية يف القرن الحادي والعرشين” صحيحا:5 

.Kinyondo, Pelizzo and Umar, 2015  2

لقد كان تعريف الرقابة الربملانية موضوعا للنقاش منذ فرتة طويلة، وهناك العديد من   3
.(Rockman (1985) :التعريفات املختلفة. انظر، عىل سبيل املثال

.Beetham, 2006: 128  4

.Beetham, 2006: 115  5

الف�سل الأول:
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“بطبيعة الحال، يجب عىل الربملانات تحقيق التوازن بني التعاون 

مع السلطة التنفيذية املنتخبة والرقابة عليها؛ ألن العرقلة املحضة 

الفرتة  يف  احتامال  األكرث  الخطر  لكن  الجمهور.  تخدم  ما  نادرا 

سواء  لها،  مربر  ال  التي  التنفيذية  السلطة  هيمنة  هو  املعارصة 

من خالل االفتقار إىل القدرة الربملانية أو عدم رغبة الربملانات يف 

مامرسة الصالحيات التي تتمتع بها”.

اأدوات الرقابة وعملياتها 

تعكس البنى السياسية واإلجرائية داخل الربملانات وتعزز الهدف الرئييس 

املتمثل يف محاسبة الحكومة. تتم الرقابة باستخدام إجراءات مثل استجواب 

الوزراء شفويا وخطيا؛ وبحث املسائل املتصلة بالسياسات واملالية داخل 

التغيري؛ والنظر  امليزانية( وتقديم توصيات من أجل  اللجان )مبا يف ذلك 

القوانني  تحدثه  الذي  األثر  وتقييم  املواطنون؛  يقدمها  التي  العرائض  يف 

عىل أرض الوقع. يتضمن الفصل الثالث مناقشة مفصلة لوسائل التمحيص 

األساسية هذه، وتعرض األمثلة يف كامل أجزاء هذا التقرير.

الدور الرقابي لأع�ساء الربملان

تتألف الربملانات من أعضاء، وتتوقف الرقابة الربملانية الفعالة بشكل حاسم 

عىل االستخدام البناء من قبل هؤالء األفراد ألدوات التدقيق املتاحة لهم. 

الوالية  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  الرقابة  يف  البناءة  باملشاركة  االلتزام  إن 

الدستورية لتمثيل مختلف مصالح املجتمع. وهو جزء من “عقد الثقة” 

جميع  عاتق  عىل  الرقابة  مسؤولية  تقع  ولذلك  واملواطنني.  النواب  بني 

أعضاء الربملان، سواء أكانوا أعضاء يف الحزب السيايس الحاكم أم ال. 

إن العضو الفعال يف الربملان هو الذي يناقش الحكومة وغريها باستمرار 

ويدقق يف عملها. وكام يقول أحد السياسيني:

“النائب الذي ال يحب االطالع فهو نائب غريب حقا”. 

ميشال أندريه، عضو مجلس الشيوخ، فرنسا

نطاق الرقابة الربملانية

ميكن اعتبار نطاق الرقابة الربملانية عىل أنه: “مراجعة ومراقبة واإلرشاف 

السياسات  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  العامة،  والهيئات  الحكومية  الهيئات  عىل 

والترشيعات وامليزانيات”.6 وبعبارة أخرى، املواضيع التي يحق إخضاعها 

اإلدارات  وإنفاق  والربامج  السياسات  فقط  ليست  الربملانية  للرقابة 

الحكومية، بل أيضا تلك املتعلقة بالوكاالت األخرى املسؤولة عن تقديم 

بعض  يف  الشائع  من  ذلك،  عىل  وعالوة  للمواطنني.  اليومية  الخدمات 

البلدان أن تطلب اللجان الربملانية األدلة خالل إجراء الرقابة من املجتمع 

يدرس  وغريها.  الخاص  القطاع  وهيئات  األكادميية  واألوساط  املدين 

الربملانيون عىل نحو متزايد أثناء قيامهم بالرقابة الربملانية أثر الترشيعات 

عىل املجتمع. وبالتايل فإن النطاق الرشعي للرقابة الربملانية يتسع باتساع 

.Yamamoto, 2007: 9  6

حدود املجتمع. وال ينبغي استبعاد أي قطاع من الرقابة، حيث أنه عىل 

الربملان مامرسة الرقابة يف جميع األوقات، مبا يف ذلك يف حاالت الطوارئ 

الوطنية.

اجلهات الرقابية الأخرى

الربملان ليس الرقيب الوحيد عىل عمل الحكومة. تعمل الربملانات يف بيئة 

من  وكثري  مختلفة.  وقدرات  مصالح  ذات  أخرى  هيئات  تحوي  مكتظة 

هذه الهيئات لديها املوارد التي تحتاجها الربملانات إلجراء رقابة فعالة. من 

مصلحة الربملان ببناء رشاكات مفيدة مع الجهات الرقابية األخرى.

مع  دوره  مالءمة  كيفية  يف  الربملان  تواجه  التي  التحديات  أحد  ويتمثل 

دور املدققني اآلخرين. ففي بعض األحيان، قد يبدو أن الربملان يتنافس 

واملفوضني  املستقلني  وشبه  املستقلني  املظامل  أمناء  من  مجموعة  مع 

واملنظمني وهيئات مراجعة التدقيق الذين غالبا ما يكون مجال تركيزهم 

ضيقا وخاصا بقطاع محدد وتشمل اختصاصاتهم معظم القطاعات التي 

تغطيها مسؤولية الربملان. كام يتعني عليه أن يتعامل مع مجموعة متنوعة 

من املعلقني املستقلني والخاصني، وخاصة املجتمع املدين ووسائل اإلعالم. 

الخارجيني  الفاعلني  هؤالء  مع  العالقة  مناقشة  الخامس  الفصل  يتناول 

وتأثريهم عىل الرقابة الربملانية. 

باإيجاز: تعريف الرقابة الربملانية

جانب  من  املتشابكة  االلتزامات  بعض  واملساءلة  الرقابة  تقتيض 

الربملان )املراقب( والحكومة )الكيان الخاضع للمساءلة(. 

له  يحق  حتى  بالرقابة  للقيام  قانونية  والية  إىل  الربملان  يحتاج 

الرقابة.  واالستقاللية ملامرسة  القدرة  عن  فضال  الحكومة،  مساءلة 

الرقابة مسؤولية أساسية تقع عىل عاتق جميع أعضاء الربملان. ومع 

ذلك، فهم ال يتحملون هذه املسؤولية وحدهم: فالربملان واحد من 

عدة جهات رقابية يف املجتمع )وإن كان له دور دستوري فريد(. 

مع هذه  وثيق  بشكل  العمل  الربملان  من  الفعالة  الرقابة  تتطلب 

الهيئات األخرى، التي تشمل مؤسسات التدقيق، والهيئات الوطنية 

لحقوق اإلنسان وأمناء املظامل، فضال عن منظامت املجتمع املدين.

اأثر الرقابة الفعالة   2-1

إذن، ملاذا نسعی جاھدین وراء الرقابة الفعالة؟ بالنظر إىل جميع متطلباتها 

ورشوطها املسبقة، ما الفائدة من الرقابة الربملانية الفعالة؟ وأيضا، كيف ميكننا 

أن نبلغ األثر اإليجايب للرقابة إىل أفراد الجمهور وغريهم من أصحاب املصلحة؟

يف غياب الرقابة الفعالة، قد تحدث إشكاليتني: تصبح الدول قوية بشكل 

متنوعة،7  الدولة  بقوة  املتعلقة  األدبيات  تصبح ضعيفة جدا.  أو  مفرط، 

 Francis Fukuyama, 2004, State-building: Governance and World Order in :انظر مثال  7
 the 21st Century, Ithaca, NY: Cornell University Press; Barry Buzan, 1991 (second
 edition), People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the
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دون  تحكم  أنها  عىل  مفرط  بشكل  القوية  الدول  تصف  أساسا  ولكنها 

بصورة سلطوية دون  القرارات  ُتتخذ  الدول،  النوع من  ضوابط. يف هذا 

اللجوء إىل الشعب وهي ›قمعية‹. ويف الدول الضعيفة جدا، ال تستطيع 

املؤسسات بناء توافق سيايس، وتكون عرضة ألشكال مختلفة من البحث 

الفاسدة إىل الحصول عىل أكرب قدر من  النخب  الريع حيث تسعى  عن 

الحالتني، تكون  العامة. ففي كلتا  الخاصة عىل حساب املصلحة  املصالح 

الهوة كبرية بني النخب والشعب، ويتسم صنع القرار بالرداءة.

وهام:  إيجابيتان  نتيجتان  الفعالة  للرقابة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 

الرقابة  بني  مبارشة  صلة  هناك  السياسات.  وتحسني  العمليات  تحسني 

الفعالة والعملية الدميقراطية: فالرقابة الفعالة تجلب املزيد من الناس 

إىل صنع القرار ويف هذه الحالة تعكس القرارات مصالح املجتمع ككل 

عىل نحو أفضل؛ وتحسن املساءلة والشفافية وتقلل من الفساد؛ وتعزز 

قوية  صلة  أيضا  وهناك  ومتثيلية.  جامعة  كمؤسسة  الربملان  رشعية 

السياسات  تصبح  والبرشية:  االقتصادية  والتنمية  الفعالة  الرقابة  بني 

للمراجعة  نتيجة  فعالية  أكرث  الحوكمة  وتصبح  معززة  والترشيعات 

والتعديل. 

تقيس  التي  املؤرشات  من  مجموعة  عىل  التعليق  الربملانيني  من  ُطلب 

نتيجة  العامة،  السياسة  نتائج  ويف  الدميقراطية،  العملية  يف  التحسينات 

للرقابة. ويرد تفصيلها أدناه.

حت�سني العملية الدميقراطية

ميكن قياس التحسني يف العملية الدميقراطية نتيجة للرقابة الفعالة، عىل 

سبيل املثال:

yy التوصيات التي تقدمها اللجان أو الهيئات الربملانية األخرى التي يجري

تقييمها عىل أساس مزاياها، وتقبلها الحكومة أو ترفضها عىل أساس 

ردود عقالنية ومعلنة.

yy املناقشات املساهمة يف  للربملانات متّكن من  أفضل  إتاحة معلومات 

الربملانية وإجراء مزيد من التحقيق يف مسائل السياسات والترشيعات.

yy.التقليل من الفساد وسوء اإلدارة بني املوظفني العموميني

yy قواعد يخالفون  الذين  الربملان  أعضاء  ضد  تأديبية  إجراءات  اتخاذ 

السلوك أو املعايري الوزارية.

yy .تحسني صورة الربملان لدى الجمهور

شجعت الرقابة الحكومات عىل املزيد من شفافية.

]الرقابة[،  منشور  املثال، يف  أنه، عىل سبيل  لالهتامم هو  “املثري 

يتم نرش التقرير الصادر عن اللجنة السياسية، ولكن أيضا يف كثري 

الهيئات  تصدرها  التي  والتقارير  العلمية  التقارير  الحاالت،  من 

املتخصصة. تنرش االستنتاجات السياسية والتحاليل األساسية”.

ستيفان روسيني، عضو الجمعية الوطنية، سويرسا

تضمن الرقابة أيضا مراجعة السياسات والربامج الحكومية بغية تحسينها. 

ففي النمسا، تم تعزيز املساواة بني الجنسني بفضل تحسني عملية الرقابة.

“عىل مدى السنوات الخمس املاضية، ُطلب من كل وزير تقديم 

املرأة.  وضع  عىل  تنفيذه  أثر  وكيف  القانون،  عن  سنوي  تقرير 

املالية، يطلب  املقبلة مع وزارة  الوزراء ميزانيتهم  يناقش  عندما 

منهم تقديم هذا التقرير. وعليهم أن يثبتوا ما قاموا به لتعزيز 

وضع املرأة. تلك هي سياستنا الجنسانية”. 

رينهولد لوباتكا، عضو الجمعية الوطنية، النمسا

الربملانات يف  أن  أيضا  يعني  املستدامة  التنمية  العاملي ألهداف  التطبيق 

جميع أنحاء العامل تنظر يف دورها لضامن تحقيق هذه األهداف من قبل 

دولها.

التنمية  أهداف  تحقيق  من  تتأكد  أن  وزارة  كل  عىل  “يتعني 

وزارة  لكل  الفرصة  أتيح  للجمعية،  رئيسة  وبصفتي  املستدامة. 

للقدوم إىل الربملان ورشح اسرتاتيجياتها لتحقيق هذه األهداف. ثم 

يصبح األمر موضوعا للنقاش، فيطرح النواب املزيد من األسئلة، 

وميكنهم املساهمة يف استكامل االسرتاتيجيات. هناك وقت لإلدالء 

ببيان وبإمكنهم استغالل ذلك الوقت للتقدم بأفكار جديدة”. 

مايا هانومانجي، رئيسة الجمعية الوطنية، موريشيوس

كثريا ما تعتمد الحكومات عىل الربملان لتعزيز مصداقيتها وبقائها، ويجب 

عىل الوزراء تقديم ما هو مقبول للربملان وإال تعرضوا للسقوط. يف الغالب، 

التهديد مبثل هذا اإلجراء وإمكانية اللجوء إليه يف أي وقت هو الذي يأيت 

بالنتائج.

تعمل  أن  تستطيع  ال  الربملانات  بأن  االفرتاض  أوافق عىل  ال  “أنا 

ميكن  بالطبع  أنشطتها.  تدعم  ال  الحكومة  كانت  إذا  بفعالية 

بذلك  القيام  يريد  كان  إذا  ما  هو  فالسؤال  يترصف.  أن  للربملان 

من  العديد  فقد  بذلك.  سيقوم  الظروف  من  ظرف  أي  ويف 

يترصفوا  مل  ألنهم  الترشيعية  الفرتة  نهاية  قبل  مناصبهم  الوزراء 

بشكل صحيح خالل عمليات الرقابة الربملانية. لذلك أدت الرقابة 

الوزراء  تغيريات عىل مجلس  بإجراء  املستشار  قيام  إىل  الربملانية 

ألن العمليات الربملانية كشفت ترصفات الوزير”. 

نوربرت المريت، رئيس البوندستاغ، أملانيا

يف نهاية املطاف، الربملان القوي يجرب الحكومة عىل أداء أفضل من الذي 

كانت قد تأديه لو مل ميكن باإلمكان مساءلتها أو مراجعتها أو معاقبتها.

أفضل  الحكومة  ستكون  قوية  واملعارضة  قويا  الربملان  كان  “إذا 

وال تتجرأ الحكومة عىل الغطرسة وتقول:” لقد فزنا يف االنتخابات، 

فسنفعل ما نريد”.

ديفيد كارتر، رئيس مجلس النواب، نيوزيلندا
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لعل أكرث مظاهر الرقابة الفعالة وضوحا تلك التي تتجىل يف السياسة أو 

عىل  األمثلة  من  عددا  النواب  ذكر  فقد  للمراجعة.  الخاضعني  الترشيع 

فعالية الرقابة يف التأثري عىل مخصصات امليزانية وضامن “القيمة مقابل 

املال”.

بشأن  الوزير  قدمه  الذي  القانون  مرشوع  اللجنة  “عارضت 

الحالة  تلك  كانت  لتغيريه.  توصيات  وقدمت  التقاعد  مدخرات 

قانون  تغيريات عىل مرشوع  إجراء  تم  نوعها، حيث  من  األوىل 

]الحزب  مع  ذلك  فعلنا  لكننا  قبل،  من  ذلك  يحدث  مل   - مايل 

الحاكم[”. 

روبرت ألفريد ليس، عضو الجمعية الوطنية، جنوب أفريقيا

“قامت لجنة امليزانية مؤخرا بزيارة هيئة اإليرادات لتقييم أدائها 

للفساد يف  أن هناك مصادر  لنا  ثبت  لقد  اإليرادات.  يف تحصيل 

جمع  عند  اإليرادات.  قطاع  هو  الهامة  القطاعات  وأحد  بلدنا. 

يف  لذلك  الفساد.  أيضا  هناك  يحدث  املواطنني  من  اإليرادات 

الجوانب  بعض  والحظنا  مؤخرا  الهيئة  بتقييم  قمنا  الصدد  هذا 

اإليجابية والسلبية يف األداء. هناك بعض املمتلكات التي ترضرت، 

 ... والشمس  املطر  من  وترضرت  صحيح،  بشكل  ترتيبها  يتم  مل 

فقمنا بالفخص واتخذنا بعض التدابري التصحيحية.” 

وركو آينيو، عضو مجلس االتحاد، إثيويب

أظهرت املقابالت مع الربملانيني أمثلة إيجابية عن توصيات مفيدة قدمت 

إثر أعامل الرقابة، وتم قبولها من جانب الحكومة يف وقت الحق. 

“من األمثلة الجيدة عىل ذلك لجنة الطاقة. بفضل مهامها الرقابية، 

متكنت من التحقيق فيام اعتربته زيادات غري معقولة يف أسعار 

بإنتاج  املعنية  العامة  املرافق  يف  فعاال  تحقيقا  وأجرت  الطاقة. 

يف  النظر  إىل  الكهرباء[  ]مزودو  اضطر  وتوليدها.  ونقلها  الطاقة 

توصيات اللجنة لخفض األسعار”. 

جورجيدي أغاباو، نائب رئيس مجلس النواب، الفلبني

يف اليابان، تم تحديد مسألة تتعلق بالخصوصية أثناء املراجعة.

ترسبت  بسيط،  برشي  خطأ  بسبب  أنه  مؤخرا  اكتشفنا  “لقد 

مع  حاولت  اليابان.  يف  لشخص  التقاعدي  املعاش  معلومات 

زماليئ يف الربملان النظر يف سبب هذه املشكلة، وتحديد الشخص 

املسؤول، والبحث عن حل”. 

شينامي نيشيمورا، عضو مجلس النواب، اليابان

تقدم هذه األمثلة القليلة املختارة إىل النواب صورة عن فوائد الرقابة عىل 

العملية الدميقراطية ونتائج السياسات يف املجتمع.

الإطار 1: الدميقراطية دون رقابة؟

ماذا سيحدث لو مل تكن الرقابة موجودة؟ تخيل وضعا افرتاضيا حيث 

التحقيق  اللجان  الوزراء، وال تستطيع  النواب استجواب  ال يستطيع 

يف السياسات الحكومية، وال يستطيع الربملان مواجهة الحكومة. هذا 

ما قد يحدث.

ستكون الحكومة قادرة عىل اتخاذ القرارات دون أن تخىش االحتجاج. 

ولن تحتاج إىل مراعاة مصالح املجتمع املختلفة، ألنها لن تواجه أي 

التشاور  عام؛ سيضحى  نقاش  هناك حاجة إلجراء  تكون  ولن  تحد. 

مجرد مامرسة سطحية، إن وجد عىل اإلطالق.

الراجعة. ولن يكون للحكومة أي وسيلة لفهم  ستختفي املعلومات 

وستكون  املواطنني.  عىل  أعاملها  أثر  أو  الواقع،  أرض  عىل  الحقائق 

خضوعا  وأقل  شفافية  أقل  وعمليات  فعالة  غري  سياسات  النتيجة 

للمساءلة. سيزدهر الفساد يف غياب الرقابة. ستحظى القلة بالسلطة 

عىل حساب الكرثة.

إذا علم املرء أنه قد ُيسأل وقد يجرب عىل تربير أعامله فذلك يحدث 

أكرب  إحدى  فهذه  وإداراتها.  الحكومة  أوساط  يف  مختلفة  عقلية 

مساهامت الرقابة يف الدميقراطية. ليس من قبيل الصدفة أن اإلجراء 

األول الذي ُيتخذ عقب انقالب غالبا ما يكون حل الربملان أو تعلقه.

باإيجاز: تاأثري الرقابة الفعالة

الرقابة الفعالة تضع الشعب واحتياجاته، ومصالحه وتجاربه يف لب 

السياسة. إنها تحسن األداء الحكومي يف جميع مجاالت السياسات. 

هناك أمثلة كثرية عىل تغيري السياسات كنتيجة لرقابة يقظة. تساعد 

الرقابة الربملانية أيضا عىل دعم التنمية املستدامة واحرتام حقوق 

اإلنسان.

زيادة  الرقابة  فوائد  تشمل  الدميقراطية.  العملية  تعزز  الرقابة 

املعرفة وفهم السياسات الحكومية؛ وزيادة إمكانية الحصول عىل 

وامليزانيات  السياسات  يف  التدقيق  وزيادة  والبيانات؛  املعلومات 

قبل  من  شموال  أکرث  ومشارکة  املال”؛  مقابل  “القيمة  لضامن 

مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة وباألخص أفراد الشعب.

إقامة الصلة بني الرقابة والوظائف   3-1

األساسية األخرى للربملان
التمثيل، وسن  الربملانية األساسية:  الوظائف  املناسب فصل  قد يبدو من 

القوانني والرقابة، فضال عن دور الربملان فيام يتعلق بامليزانية. ولكن، هناك 

تفاعال كبريا بني هذه الوظائف يف املامرسة العملية.
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التمثيل

يقتيض التمثيل الفعال انخراط النواب يف حوار مستمر مع املواطنني لفهم 

آرائهم ووجهات نظرهم، واالستجابة النشغاالتهم وشكاويهم، واالستفادة 

الربملان  عمل  أن  من  والتأكد  املحلية،  باملواضيع  الوثيقة  معرفتهم  من 
يعكس سياق حياة الشعوب وواقعها.8

الضغط لالستجابة لالنشغاالت املحلية يعطي حافزا قويا لكثري من النواب 

قد  املثال،  سبيل  الحكومي. عىل  النشاط  الرقابة عىل  يف  بقوة  لالنخراط 

تجريها  التي  التحقيقات  أن  من  ويتأكدون  الربملانية  األسئلة  يطرحون 

اللجان الربملانية تهم دوائرهم االنتخابية بصفه خاصة. وينطبق هذا بوجه 

خاص حينام تكون ملشكلة محلية تداعيات وطنية أوسع نطاقا. وكام الحظ 

التقرير الربملاين العاملي األول، بشأن الطبيعة املتغرية للتمثيل الربملاين:

“آليات الرقابة هي األنسب ملعالجة القضايا النظامية. إن التمييز 

بني املشكلة الفردية التي ميكن حلها واملشكلة التي تتعلق بقضايا 

أوسع نطاقا أمر مهم. وقد تشمل هذه القضايا األوسع نطاقا سوء 

تقديم خدمة ما أو سوء تنفيذ سياسة حكومية أو قانون غري فعال 

أو خاطئ”.

من  املعلومات  لجمع  رسمية  وغري  رسمية  إجراءات  النواب  يستخدم 

إطار  يف  الحكومية،  والربامج  السياسات  وفعالية  كفاءة  بشأن  الناخبني 

تقييمهم الخاص.

“ميكن تعريف الرقابة الفعالة بأنها القدرة عىل التأكد من صحة 

ما تقوله الحكومة. وتعدُّ مشاركة املواطنني يف اإلشارة إىل املجاالت 

التي تنطوي عىل مشاكل أمر بالغ األهمية. بإمكان أعضاء الربملان، 

“ماذا  الحكومة،  يسألوا  أن  شيئا غري سوي،  أو سمعوا  رأوا  كلام 

يحدث؟” ماذا تفعلون لحل هذه املشكلة؟ أو “كيف تستخدمون 

املال العام؟”

الجمهورية  النواب،  مجلس  عضو  أرياس،  ليسيلوث  أورفيلينا 
الدومينيكية

من وجهة نظر املواطن، تتيح التحقيقات الرقابية الربملانية سبيال للتعبري عن 

وجهات النظر حول إدارة الحكومة للشؤون العامة. وهذه الشهادة املبارشة 

للمواطنني وسيلة قيمة إلضفاء الطابع اإلنساين عىل الحكم الوطني.

إىل  التحقيقات  ختام  يف  الربملانية  اللجان  عن  الصادرة  التقارير  تقدم 

الجمهور مصادر موثوقة للمعلومات واستنتاجات متوازنة حول ما تقوم 

املحتمل  األثر  أيضا  األحيان  املعني ويف كثري من  القطاع  الحكومة يف  به 

لإلجراءات الحكومية محليا )حسب املوضوع(.

منذ  حدثت  التي  التطورات  اليِقظة  الربملانية  اللجان  ترصد  ما  غالبا 

التحقيقات السابقة للتحقق من وفاء الحكومة بالتزاماتها. ويسمح هذا 

بسري مهمة التمثيل والرقابة إىل األمام حسب االقتضاء.

االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحد اإلمنايئ، 2012.  8

السياسية إلجراء  اإلرادة  النواب  متنح  االنتخابية  الدوائر  “خدمة 

الرقابة. يتلقى النواب يف موزامبيق طلبات ومطالب من الناخبني 

بشأن تقديم الخدمات وذلك ما يوفر لهم الحافز السيايس للتحقق 

من تنفيذ الحكومة للسياسات وامليزانية. يضطلع النواب بالرقابة 

وعندما  ناخبيهم.  ملصالح  أفضل  متثيل  إىل  تؤدي  الرقابة  ألن 

دوائرهم  املوزامبيقيون  النواب  يزور  الربملان يف جلسة،  ال يكون 

الناخبني. )يف املجموع، يخصص 35 يوما مدفوع  ويتحدثون مع 

يسأل  ثم  االنتخابية(،  الدوائر  إىل  بالزيارات  للقيام  سنويا  األجر 

وأين  ومتى  ستوفرها  التي  الخدمات  هي  ما  الحكومة  النواب 

ستقوم بذلك ويبلغوا هذه املعلومات لناخبيهم”.

والتنمية،  الحكم  بشأن  البحوث  مركز  مدير  شينغا،  كارلوس  د/ 
موزامبيق

تبدو  والدولية  الوطنية  الشؤون  يف  مواضيع  الربملانية  الرقابة  تشمل  قد 

وكام  ذلك،  ومع  لألعضاء.  املحيل  التمثيل  نشاط  عن  البعد  كل  بعيدة 

لوحظ من قبل، يتعني عىل األعضاء إبقاء دوائرهم االنتخابية يف االعتبار 

باستمرار. یقوي النواب الربملانیون الروابط بین الربملان واملواطنني الذين 

یمثلونھم من خالل ترسيخ أنشطة الرقابة يف الحیاة اليومية للمواطنین 

وانشغاالتهم.

الت�سريع

العامل  أنحاء  جميع  يف  حرصياً  الربملان  اختصاصات  من  الترشيع  يزال  ال 

تقريبا. هناك عدة نقاط من التداخل بني أنشطة سن القوانني يف الربملان 

التي  الرقايب  التحقيق  عملية  تكشف  ما  وكثريا  للربملان.  الرقابية  واملهام 

تقوم بها اللجان عن ثغرات محتملة أو عيوب قد تتطلب اتخاذ إجراءات 

الخرباء واملؤسسات  األدلة من مجموعة واسعة  اللجان  تتلقى  ترشيعية. 

ويدركون هذه املتطلبات الترشيعية متام اإلدراك.

“عندما كنت رئيسة لجنة، دعونا منظامت غري حكومية للحضور 

والتحدث. واقرتحت العديد من الترشيعات عىل أساس مقرتحات 

هذه املنظامت أثناء االجتامعات. مثال، إدخال تغيريات عىل قانون 

العقوبات، والعديد من املواد املتعلقة بحقوق اإلنسان، وحقوق 

هذه  بكل  القيام  عىل  قادرة  كنُت  وما  الطفل.  وحقوق  املرأة، 

األشياء دون مساهامتها”.

روال الفرا، عضو مجلس النواب، األردن

تشكل مراقبة تنفيذ الترشيعات جزءا من عدة أعامل تقوم بها الربملانات. 

من خالل التحقق من غرض القانون ونتائجه بإمكان الربملانات أن تحدد 

ما إذا كانت النتائج املرجوة قد تحققت، ومعرفة املجاالت التي تتطلب 

إجراءات تصحيحية.

“إننا نحتاج حقا إىل رقابة برملانية، ألننا ال نستطيع وضع ترشيعات 

فعالة وضامن تنفيذها بصفة فعالة إال إذا كانت لدينا آليات رقابية”.

آسييا تالبور، عضو الجمعية الوطنية، باكستان”
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)إجراء  الرقابة  يف  املستخدمة  اإلجراءات  تكون  قد  نفسه،  الوقت  ويف 

املتبعة  التحقيق، والحصول عىل األدلة، وما إىل ذلك( مامثلة لإلجراءات 

يف بعض الربملانات عند التدقيق يف مشاريع القوانني. إن قدرة الربملان عىل 

أمر  املصلحة  آراء مجموعة واسعة من أصحاب  بنجاح ومراعاة  التشاور 

مهم للرقابة الربملانية والوظيفة الترشيعية.

امليزانية

املالية  املوارد  توفري  هو  الربملانات  لتأسيس  التاريخية  األسباب  أحد  إن 

للسلطة التنفيذية. ويف املقابل، يتعني عىل الحكومة أن تقدم تقريرا إىل 

مهمة  تطوير  إىل  ذلك  أدى  وقد  األموال.  هذه  استخدام  بشأن  الربملان 

الرقابة يف الربملان. ال يزال الربملان يشارك عن كثب يف املسائل املالية مبا 

والنشاط  واملالية،  النقدية  والسياسة  السنوية،  الوطنية  امليزانية  ذلك  يف 

املرصيف، والرضائب، وتحديد القيمة مقابل املال يف اإلنفاق العام.

بالنسبة للعديد من الربملانات، امليزانية هي أهم بند يف الجدول الزمني 

املايل. وتعد امليزانية من أهم وثائق السياسة العامة واإلنفاق الحكومية، 

وتخصيصها  املوارد  خاللها جمع  من  تعتزم  التي  الوسائل  تحدد  إنها  إذ 

عرب مجموعة من الخدمات والربامج العامة. امليزانيات املوثوقة رضورية 

عىل  واملستنرية  الفعالة  الربملانية  الرقابة  تسهم  املوثوقة.  للحكومة 

مقرتحات امليزانية يف جانب أسايس من جوانب السياسة: وهو تخصيص 

املوارد املالية الشحيحة بدقة. إن عملية إعداد قانون املالية والتصويت 

تحديد  يف  بقوة  للمشاركة  فرص  للربملانيني  تتيح  تنفيذه  ورصد  عليه 

األولويات الوطنية.

ويف كثري من البلدان يتمثل الدور الربملاين التقليدي يف إقرار قانون املالية 

ثم تقييم النفقات مقابل امليزانية. ولكن عدد متزايد من الربملانات يتخذ 

خطوات للمشاركة يف وضع امليزانية يف أقرب وقت ممكن. ينبغي أن تكون 

امليزانية وثيقة حية ومقياسا لرقابة الربملان عىل األداء االقتصادي للحكومة 

عىل مدار العام.

“تنتظر كل هذه اللجان أن تتقدم الحكومة نفسها لرشح كيفية 

استخدام امليزانية املخصصة لها. اآلن، ومن خالل لجان التحقيق، 

أشري  أن  أود  امليزانية. ومع ذلك،  إنفاق  كيفية  نرى  أن  نستطيع 

إىل أن املبدأ هو أن تخضع امليزانية للتدقيق املستمر عىل أساس 

يومي، وأعتقد أن هذا صحيح”.

رشيف مومينا يس، رئيس املجلس الوطني االنتقايل، بوركينا فاسو

 باإيجاز: اإقامة ال�سلة بني الرقابة 

والوظائف الأ�سا�سية الأخرى للربملان

الربملان  إطار  يف  متاما  مندمجة  الرقابة  وظيفة  تكون  أن  ينبغي 

الحديث، وأن تتفاعل مع جميع الوظائف األساسية األخرى للربملان، 

كالتمثيل، وسن القوانني، واملشاركة يف وضع امليزانية. 

اإقامة ال�سلة بني الرقابة واأولويات   4-1

ال�سيا�سات ال�ساملة

كام هو مبني مبزيد من التفصيل يف الفصل الرابع، الرقابة الربملانية رضورية 

املستدامة  التنمية  مثل  العامة،  للسياسة  الشاملة  األولويات  لتحقيق 

واملساواة بني الجنسني.

التنمية الوطنية واأهداف التنمية امل�ستدامة

تتمثل األعامل الرئيسية لجميع الربملانات يف التنمية االجتامعية واالقتصادية 

الرقابة  الشعب.  ورفاهية  املجتمع  لنوعية  أساسية  وهي  لألمة.  والبيئية 

متس  الحكومية  السياسات  أن  من  للتأكد  الوسائل  إحدى  هي  الربملانية 

جميع قطاعات املجتمع - الرجال والنساء، واملناطق الحرضية والريفية، 

والشباب والكبار، والفئات الضعيفة واملهمشة - وأن لها آثار مفيدة عىل 

حياة الناس.9 تكشف الرقابة أوجه القصور وتشجع الحكومة عىل اتخاذ 

إجراءات تصحيحية.

لعام 2030،  املستدامة  التنمية  العامل يف سبتمرب 2015 خطة  اعتمد قادة 

إدراكا منهم للتفاوتات الهائلة التي ال تزال قامئة يف العامل، وتصميام منهم 

عىل اتخاذ إجراءات متضافرة للتصدي لها. يتضمن جدول األعامل مجموعة 

من األهداف واملقاصد )“أهداف التنمية املستدامة”( التي تتشاطرها جميع 

البلدان، بدءا من القضاء عىل الفقر املطلق إىل عكس اتجاه التغريات املناخية، 

ومرورا بتحقيق املساواة بني الجنسني، وتغيري أمناط االستهالك واإلنتاج. وقد 

قويا  التزاما  القائم وتحمل  الدويل  اإلنسان  إطار حقوق  بحزم يف  ُوضعت 

بضامن “عدم ترك أي أحد خلف الركب.” إن احرتام جميع حقوق اإلنسان 

هو املحك الختبار السياسة السليمة عىل جميع املستويات.

واألهم من ذلك، أن أهداف التنمية املستدامة تعني أن السالم والعدالة 

واملؤسسات القوية واملساواة بني الجنسني هي عوامل متكني رئيسية إذا 

ما أريد تحقيق جميع األهداف. ويوضح الهدف 16 من أهداف التنمية 

املستدامة، املعروف أيضا باسم “هدف الحكم”، أن الدميقراطية والتنمية 

من  العديد  إىل   16 الهدف  ويشري  جنب.  إىل  جنبا  تسريان  املستدامة 

العنارص الرئيسية للدميقراطية، مبا يف ذلك: تعزيز سيادة القانون والوصول 

وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وتطوير  3(؛  )املقصد  للجميع  العدالة  إىل 

للمساءلة وشفافة )املقصد 6(؛ وضامن اتخاذ القرارات املستجيبة والشاملة 

والتشاركية والتمثيلية )املقصد 7(؛ وضامن وصول الجمهور إىل املعلومات 

وحامية الحريات األساسية )املقصد 10(.

التنمية املستدامة محل العمل الذي تقوم به الربملانات  ال تحل أهداف 

لرتكيز  متجددا  ودافعا  إطارا  توفر  وإمنا  الوطنية.  للتنمية  دعام  بالفعل 

الجهود عىل الصعيدين الوطني والدويل عىل تحقيق االزدهار والرفاهية 

للشعوب. يدعى كل بلد إىل إدماج أهداف التنمية املستدامة يف التخطيط 

التي  املحلية  امللكية  أهمية  عىل  املفهوم  هذا  يؤكد  به.  الخاص  اإلمنايئ 

لحقوق  املتحدة  األمم  ومفوضية  املتحدة،  واألمم  الدويل،  الربملاين  االتحاد  مثال،  انظر   9
اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2014.
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الرقابة الربملانية

ن�سائح لأع�ساء الربملان: تعميم امل�ساواة بني اجلن�سني يف اأن�سطة الرقابة

ملاذا يجب اأن اأ�سارك؟

يقتيض تعميم مراعاة املنظور الجنساين تقييم السياسات 

عىل  التفاضيل  تأثريها  حيث  من  والربامج  والقوانني 

مراعاة  املهم  ومن  والفتيات.  والفتيان  والنساء  الرجال 

بني  املساواة  لتعزيز  الرقابة  أعامل  جميع  يف  ذلك 

يف  النظر  شأن  ومن  االجتامعي.  واإلدماج  الجنسني 

القوانني والسياسات القامئة لتحديد ما إذا كانت متييزية 

وضع  للربملانيني  يسمح  أن  التمييز  مظاهر  وتحديد 

توصيات ملعالجة تلك املشاكل.

ما الذي اأحتاجه؟

yy منظار جنساين - یجب دامئا مراقبة احتامل وجود

قضیة  أي  يف  التحقیق  عند  الجنسین  بین  التمییز 

سیاسیة.

yy مصنفة السياسات،  مجاالت  جميع  عن  بيانات 

حسب نوع الجنس )وغريها من املتغريات املتعلقة 

واإلعاقة  والعرق  السن  مثل  االجتامعي  باإلدماج 

والهوية الجنسانية والتوجه الجنيس(.

yy البحوث وإسهام منظامت املجتمع املدين والوحدات

والجامعات  الجنسانية  باملسائل  املعنية  املتخصصة 

الخاص  القطاع  ومنظامت  الفكرية  واملراكز 

والرشكات والرابطات التجارية ووسائط اإلعالم.

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy إجراء تقييم ذايت لقدرة الربملان عىل تعميم مراعاة

املنظور الجنساين.

yy وضع قامئة مرجعية لتعميم مراعاة املنظور الجنساين

واستخدامها بصورة منتظمة:

من املستهدف من سياسة أو برنامج أو مرشوع  ـ

مقرتح؟ من سيستفيد؟ من الخارس؟

من يتخذ القرارات؟ هل شارك الرجال والنساء  ـ

يف وضع حل ملعالجة هذه املسألة؟

كيف يتم توزيع املوارد؟ من الذي يوفر املوارد؟  ـ

عىل  الحصول  يتم  كيف  املوارد؟  يستخدم  من 

املوارد؟

الجنسانية  ـ العالقات  عىل  التدخل  يحافظ  هل 

القامئة أو يتحداها؟

yy أثناء أو  اللجان،  جلسات  يف  التالية  األسئلة  طرح 

املناقشات العامة:

هل تم التشاور مع املدافعني عن املساواة بني  ـ

الجنسني أثناء عملية وضع السياسة؟

للسياسة  ـ الجنساين  لألثر  تقييم  إجراء  تم  هل 

)التي متت مراجعتها أو تم اقرتاحها(؟

هل تم تصنيف البيانات املستخدمة يف تحليل  ـ

السياسة حسب نوع الجنس؟

واالقتصادية  ـ االجتامعية  التكاليف  هي  ما 

قيد  القانون  أو  للسياسة  والنساء  الرجال  عىل 

االستعراض؟

أو  ـ السياسة  بشأن  املقدمة  التوصيات  هل 

القانون تراعي نوع الجنس وهل هي محايدة 

جنسانيا أو ال تفرق بني الرجل واملرأة؟

yy:اإلعالن عن أي حالة متييز جنساين تم اكتشافها

تحدث مع الوزير املسؤول. ـ

العمل عىل إحداث التغيري داخل حزبك الخاص. ـ

جميع  ـ أعضاء  مع  الشبكات  عىل  اتصل 

املجموعات.

اطرح القضية عىل وسائل اإلعالم. ـ
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تضع عىل عاتق كل بلد مسؤولية ربط تخطيطه اإلمنايئ الوطني باإلطار 
الدويل.10

دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول / سبتمرب 2015 رصاحة إىل 

االضطالع بدور برملاين نشط يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 2030، 

مبا يف ذلك ضامن املساءلة عن التنفيذ الفعال ألهداف التنمية املستدامة.

 الإطار 2: ترقية الدور الرئي�سي للربملانات 

يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

الوطنية من  الربملانات  به  الذي تقوم  بالدور األسايس  أيضا  “نعرتف 

خالل سن الترشيعات واعتامد امليزانيات ودورها يف ضامن املساءلة 

واملؤسسات  الحكومات  اللتزاماتنا. كام ستعمل  الفعال  التنفيذ  عن 

واملحلية  اإلقليمية  السلطات  مع  التنفيذ  عىل  كثب  عن  العامة 

واملؤسسات دون اإلقليمية واملؤسسات الدولية واألوساط الجامعية 

واملنظامت الخريية ومجموعات املتطوعني وغريهم”. )الفقرة 45(

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة، 2015. 
تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

إلثبات  للربملانات  أخرى  فرصة  املستدامة  التنمية  أهداف  “فرتة”  متثل 

عام  خطة  تسخري  عىل  املساعدة  خالل  من  املواطنني  حياة  يف  أهميتها 

األكرث  املؤسسات  وبوصفها  لشعوبها.  الوطنية  التنمية  ملتطلبات   2030

متثيال للحكومة، تتحمل الربملانات مسؤولية خاصة يف ضامن عدم تخلف 

يف  املستدامة  التنمية  أهداف  إدماج  الربملانات  بدأت  الركب.  عن  أحد 

عملية  خصوصيات  مراعاة  مع  القوانني،  سن  وأنشطة  الرقابية  أنشطتها 

التي  املبادرات  بعض  الرابع  الفصل  يتناول  املستدامة.  التنمية  أهداف 

تتخذها الربملانات يف هذا الصدد.

امل�ساواة بني اجلن�سني

يستند الربملان الدميقراطي إىل حق االقرتاع املتساوي، ومن ثم فإنه يتضمن 

يف جوهره رشط املساواة بني الجنسني )وغريها من أنواع املساواة(، التي 

تشكل جزءا من مجموعة أوسع من حقوق اإلنسان العاملية، التي يقوم 
الربملان، بوصفه املؤسسة األكرث متثيال، بدور رئييس يف حاميتها وتعزيزها.11

املنظور  مراعاة  تعميم  خالل  من  الجنسني  بني  املساواة  الربملانات  تعزز 

الجنساين يف جميع العمليات الربملانية، مبا يف ذلك الرقابة عىل الحكومة.

أسئلة  الربملانات عىل طرح  الجنساين يف  املنظور  مراعاة  تعميم  وينطوي 

عن تأثري سياسات الحكومة وبرامجها ومخصصات ميزانيتها ونفقاتها عىل 

قد  كانت  إذا  ما  وتحدد  والفتيان.  الرجال  عىل  وكذلك  والفتيات  النساء 

أو متحيزة جنسانيا بشأن  الرجل واملرأة  تفرق بني  افرتاضات ال  ُوضعت 

أو  بالعملية  املستهدفون  هم  ومن  سياسة،  أو  عملية  من  املستفيدين 

املجموعات ستستفيد عىل نحو منصف.  إذا كانت جميع  السياسة، وما 

االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2017: 9.  10

ملزيد من املعلومات حول دور الربملان يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان، انظر االتحاد   11
الربملاين الدويل ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان لعام 2017.

وبهذه الطريقة، يعترب تعميم مراعاة املنظور الجنساين أداة رئيسية ليس 

فقط للنهوض باملساواة بني الجنسني بل أيضا من أجل رقابة فعالة يتحمل 

كل من الربملانيني والربملانيات املسؤولية عنها.

يقوم  من  إىل  النظر  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  التي  الرقابة  تشمل 

بعملية ما أو سياسة ما، وكيفية تنفيذها وألي غرض، وأخريا، التأكد من 

أن جميع هذه الجوانب تعزز املساواة بني الجنسني. وهذا النهج مالئم 

للرقابة عىل جميع مجاالت السياسة العامة، دون استثناء. بإمكان تعميم 

مراعاة املنظور الجنساين املساعدة يف تحديد املجاالت التي تتطلب اتخاذ 

إجراءات إيجابية أو تدابري أخرى لتصحيح اآلثار املستمرة للتمييز القائم 

عىل نوع الجنس الذي حدث يف املايض والحارض.

ويف حني أن مسؤولية الرقابة التي تراعي الفوارق بني الجنسني تقع عىل عاتق 

جميع أعضاء الربملان - رجاال ونساء - فمن املهم أن تكون املرأة، بوصفها 

الجنس األقل متثيال، قادرة عىل املشاركة يف عمليات االستعراض هذه، من 

حيث األعداد ومناصب السلطة. يكمن هذا الهدف يف صميم االسرتاتيجيات 

الرامية إىل زيادة نسبة النساء املنتخة يف الربملان ونسبة النساء اللوايت يشغلن 

مناصب قيادية برملانية )مثل رئيس برملان ورئيس لجنة ورئيس مجموعة 

برملانية(. ال يزال التكافؤ بني الجنسني يف الربملان بعيد املنال، إذ إأن نسبة 

النساء يف الربملانات يف العامل بلغت 23.3 يف املائة يف يونيو 12.2017 ميكن 

الرقابة املراعية لالعتبارات الجنسانية اآلن بدال من انتظار معالجة  تنفيذ 

هذا العجز. مشاركة املرأة يف السياسية أداة ميكن بفضلها زيادة املساواة بني 

الجنسني يف العملية السياسية ويف املجتمع بشكل عام.

باإيجاز: الربط بني الرقابة واأولويات ال�سيا�سات ال�ساملة

متكن الرقابة الربملانات من رصد األولويات الشاملة للسياسة العامة 

املستدامة  التنمية  أهداف  ذلك  يف  مبا  املستدامة،  التنمية  مثل 

واملساواة بني الجنسني. 

�سيا�سة الرقابة  5-1

‘السياسة’ مصطلح يفهم بطرق مختلفة من قبل أشخاص مختلفني. بينام 

يرى البعض أن السياسة دعوة نبيلة أو مرشفة، فإن املصطلح غالبا ما يحمل 

معان سلبية مرتبطة بالتالعب أو حتى الخداع. ويف األوساط األكادميية، 

نهجني  األقل  عىل  فهناك  عليه،  متنازع  مصطلح  أيضا  هي  “السياسة” 

مختلفني لتعريفه، أحدهام ينظر إىل السياسة باعتبارها ميدان واآلخر يرى 

أنها  عىل  السياسة  فهم  ميكن  واسع،  ومبعنى  عملية.  باعتبارها  السياسة 

“النشاط الذي يقوم الناس من خالله بوضع القواعد التي يعيشون وفقها 
ويحافظون عليها ويعدلونها”.13

االتحاد الربملاين الدويل، املرأة يف الربملانات الوطنية . تم االطالع عليه يف 21 يونيو 2017   12
.(http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm)

.Heywood, 2013: 2  13

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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الرقابة الربملانية

تنطوي الرقابة، باعتبارها نشاط سيايس، عىل التذبذب املستمر بني االتفاق 

التفاوض  يف  التوازن  هذا  رؤية  ميكن  و  والرصاع.  والتعاون  واالختالف 

املعارضة  أحزاب  ومعاملة  والحكومة؛  الربملان  بني  السلطة  عىل  املستمر 

للربملانيني  املزدوج  الدور  عن  الناشئة  والتحديات  بالرقابة؛  االضطالع  يف 

والحكومة  الربملان  بني  األساسية  والتوترات  أحزاب؛  وساسة  كربملانيني 

الناشئة عن أدوارها الدستورية املتناقضة. إن تنوع اآلراء الراسخة واملصالح 

بني األحزاب والنواب ُيعد سمة جوهرية للربملان والرقابة الربملانية.

يتم إنشاء “الفضاء السيايس” للرقابة من خالل التصميم املؤسيس للنظم 

السياسية واالنتخابية والحزبية، من بني أمور أخرى. ويشغل هذا الفضاء 

ويشكله كل من يشارك يف الحكم: األحزاب السياسية والحكومة والوزارات 

والوكاالت املستقلة وشبه الحكومية وكثري من املجموعات الخارجية، مبا 

فيها منظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم والناخبني وعامة الجمهور. 

وموارد  ميول  تشكل  أخرى،  مسائل  يف  الحال  هي  كام  الرقابة،  ويف 

من  والربملانيون  الربملانات  به  تقوم  ما  املجموعات  هذه  كل  وتفضيالت 

أعامل - وفرص نجاحها.

الت�سميم املوؤ�س�سي

الرقابة  السياسية. ومبا أن  الدساتري والقوانني اإلطار األسايس للنظم  تضع 

الربملانية تركز عىل النشاط الحكومي، فإن الكيفية التي يحدد بها الدستور 

العالقة بني الربملان والحكومة تأثر عىل كيفية القيام بالرقابة. وعند النظر 

بالتأثري  الواجب  االهتامم  إيالء  ينبغي  االنتخايب،  أو  الدستوري  التغيري  يف 

عىل الرقابة.

تختلف النظم السياسية اختالفا كبريا، ويؤثر هذا بشكل مبارش عىل درجة 

عىل  كبريا  تأثريا  السيايس  النظام  تصميم  يؤثر  الربملانية.  الرقابة  وطبيعة 

العالقات بني الربملان والحكومة. ففي النظام الربملاين للحكم )مثل “نظام 

وستمنسرت”(، الربملان هو الساحة التي تتم فيها مساءلة الحكومة والوزراء 

من قبل النواب نيابة عن الشعب. وتتم فيه معاقبة الحكومة عىل أدائها، 

الرئايس حيث  النظام  النهائية. ويف  بالرشعية  املقرتحات  تفوز  أيضا  وفيه 

ال تجلس السلطة التنفيذية يف الربملان، قد يتمتع الربملان أيضا بسلطات 

رقابة كبرية جدا.

“يف النظام الرئايس، يف الحاالت التي تكون فيها الهيئة الترشيعية 

الربملانية  الرقابة  تكون  الرئيس،  حزب  غري  حزب  سيطرة  تحت 

عرقلة  إىل  بسهولة  الحزبية  املنافسة  تتحول  وقد  عادة  صارمة 

يسيطر  حيث  الرئايس  النظام  ويف  الربملاين،  النظام  يف  واختناق. 

قد  معاكس:  اتجاه  هناك  السلطتني،  كلتا  عىل  نفسه  الحزب 

داخل  السلطة  بها  متارس  التي  الطريقة  بسبب  الرقابة  تضعف 

تثبط  األحزاب  بني  املنافسة  ألن  أو  االئتالف،  أو  الحاكم  الحزب 
املعارضة الداخلية عن ابداء الرأي املخالف”.14

تتطلب الرقابة قدرا من االستقالل املؤسيس للربملان ونصيبا من السلطات 

بعض  للحكومة  الربملانية،  النظم  فيها  مبا  النظم،  معظم  يف  الرسمية. 

.Beetham, 2006: 127  14

ومامرسة  الترشيعات  صياغة  املثال،  سبيل  )عىل  الترشيعية  السلطات 

السيطرة  ببعض  يتمتع  ما  غالبا  الربملان  أن  حني  يف  النقض(،  سلطات 

التعيينات  عىل  التصديق  املثال،  سبيل  )عىل  الحكومة  إدارة  كيفية  عىل 

الرتسيم  إن  فيها(.  العموميني والبت  املوظفني  إقالة  والنظر يف  التنفيذية 

الدقيق للحدود بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية ال يعتمد فقط 

السياسية  لإلرادة  اختبار  إىل  يتحول  ما  غالبا  ولكنه  القانون،  تفسري  عىل 

بني املؤسسات. وعندما يحدث مثل هذا االختبار لإلرادة، قد تصبح كيفية 

مامرسة صالحيات الرقابة مبعثا كبريا عىل الخالف.

تحدد األنظمة االنتخابية كيفية انتخاب الدوائر االنتخابية وكيفية حصول 

النواب عىل مقاعدهم. إن حجم الدوائر االنتخابية، وكيفية اختيار املرشحني 

كان  ولنئ  والرقابة.  التمثيل  أثر عىل  لها  عوامل  الفائزين  تحديد  وكيفية 

هناك تباين كبري بني البلدان، فقد ظهر منطان شائعان، يستخدمان يف عدد 
متساو تقريبا من البلدان.15

ففي  أكرب،  تنوع  وذات  كبرية  جغرافية  انتخابية  دوائر  فيه  األول  النمط 

هذا النمط ُتوزع املقاعد الترشيعية املتعددة عىل أساس التمثيل النسبي. 

انتخابية، والرتتيب  يقدم كل حزب قامئة مرتبة من املرشحني لكل دائرة 

فيها يحدد من قبل قيادة الحزب. واملرشحون يفوزون حسب ترتيبهم يف 

القامئة باملقاعد التي يحصل عليها الحزب وفقا لحصة التصويت. عندما 

يحدد قادة األحزاب املرشحني وترتيبهم يف القامئة، ميكنهم استخدام هذه 

السيطرة لفرض تفضيالتهم وانضباط أعضائهم. هذا النوع من النظام قد 

يثني أعضاء حزب األغلبية عن مامرسة الرقابة عىل الحكومة، ولكن يشجع 

أعضاء املعارضة عىل القيام بذلك.

“تظهر املقابالت أن النواب ال يعملون وال يتخذون القرارات بشكل 

مستقل، ولكن كقاعدة عامة، تتشكل آرائهم عىل أساس قرارات 

اختيارهم  أن  هو  ذلك  يف  الرئييس  والسبب  الحزب.  وسياسات 

يعتمد عىل الحزب. يتم اختيار أعضاء الربملان من قوائم الحزب 

فرصهم يف  وبالتايل  القامئة  مرتبتهم عىل  الحزبية  األجهزة  وتقرر 

انتخابهم للربملان”.

مركز البحوث والشفافية واملساءلة، رصبيا

النمط الثاين تكون فيه الدوائر االنتخابية أصغر حجام جغرافيا ميثلها عضو 

واحد وتكون أكرث متيزا. ُينتخب املمثلون إما بأغلبية بسيطة )نظام الفائز 

األول( أو عن طريق جولة ثانية بني كبار املرشحني. تتسم نظم بعض الدوائر 

ذات العضو الواحد بسمة أخرى وهي االنتخابات األولية لتحديد من سيكون 

مرشحا لكل حزب. وميكن هذا النوع من النظم توزيع النفوذ عىل نطاق 

أوسع ويعطي النواب والطامحني مجاال أكرب لالختالف مع قيادة الحزب.

االنتخايب.  نظامها  أو  دستورها  البلدان  بعض  األخرية، غريت  السنوات  يف 

فعىل سبيل املثال، انتقلت كينيا من نظام رئايس برملاين مختلط إىل نظام 

هناك  الوطنية.  الربملانات  بشأن  اإلنرتنت  عىل  الدويل  الربملاين  االتحاد  بيانات  قاعدة   15
التمثيل  بلدا تستخدم نظاما مختلطا يجمع بني عنارص  مجموعة أخرى من حوايل 35 

.(www.ipu.org/parline) النسبي ونظام الفائز األول

www.ipu.org/parline
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يقرتب من النموذج الرئايس. ومن ناحية أخرى، جربت العديد من البلدان، 

ال سيام البلدان الواقعة يف مناطق ما بعد الرصاع، نظم تشتيت السلطة 

)من خالل النظام الفيدرايل أو الالمركزية أو نقل السلطة( أو إنشاء غرفة 

نظام  لتكميل  االنتخابية  الدوائر  من  جديدا  نوعا  بوليفيا  أنشأت  ثانية. 

التمثيل النسبي التقليدي بهدف تحسني متثيل املصالح املحلية. وإذا كانت 

هذه التغيريات تستند إىل مجموعة من العوامل، فإنها تؤثر بالرضورة عىل 

نظام الضوابط والتوازنات املؤسيس.

الإطار 3: الرقابة الربملانية يف الدميقراطية النتقالية يف تون�ص

انتقالية منذ عام 2011 عندما  التونيس مبرحلة  السيايس  النظام  مير 
تزال  وال  السلطة.  من  السابقة  الحكومة  شعبية  انتفاضة  أزاحت 
جميع  تتصارع  حيث  تتغري  السلطات  مختلف  بني  السلطة  حدود 

الهيئات السياسية لتنفيذ الدستور الجديد الذي اعتمد عام 2014.

مينح الدستور الربملان والية واضحة للرقابة عىل الحكومة. لكن ُيجمع 
حد  إىل  الربملان  أن  عىل  الحزبية  املجموعات  جميع  من  الربملانيون 
اآلن ال يقوم بدوره الرقايب بفعالية. ينبغي أن يؤدي القانون األسايس 
للميزانية - الذي ما زال قيد النظر يف الربملان - إىل تحسني املعلومات 
عن أهداف السياسة العامة ومؤرشات أفضل لقياس األداء الحكومي.

بعض التحديات خاصة بتونس يف حالتها االنتقالية الحالية: عدم وجود 
تقاليد مامرسة الرقابة، واختالف الرأى حول هذا املفهوم، والغموض 
بشأن تفويض اللجان الربملانية للقيام بالرقابة. وهناك تحديات أخرى 
وصعوبة  اإلدارة،  مقاومة  الربملانات:  من  العديد  بني  شائع  هو  كام 
املناسب،  الوقت  يف  الحكومة  من  محددة  معلومات  عىل  الحصول 

ومحدودية قدرة اإلدارة الربملانية عىل دعم الرقابة.

أشار املشاركون يف مجموعة الرتكيز التابعة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
إىل رغبتهم يف أن يكون للربملان تفويضا أقوى ملراقبة تطبيق القوانني 
التي سنها واملراسيم التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية ملرافقتها. 
وأعرب الربملانيون عن اعتقادهم القوي بأن الترشيع والرقابة ال يختلفان 

نوعا ما؛ فال بد أن يكون هناك انسجاما بني الترشيع والرقابة.

أن  يجب  والرقابة.  الترشيع  بني  التمييز  عن  التوقف  الحكمة  “من 
متتد الرقابة لتشمل تطبيق القانون. وإال، فمن الذي يضمن التطبيق 
السليم للقانون؟ وما الذي يجب فعله يف حال فشل القانون بسبب 

عدم تطبيقه بشكل جيد؟”

نذير بن عمو، نائب حزب النهضة

وافق املشاركون يف مجموعة الرتكيز عىل 10 توصيات لتعزيز الرقابة. 

توسيع  واإلداري  املايل  االستقالل  املثال، من شأن ضامن  سبيل  عىل 

الحيز السيايس للرقابة؛ ومن شأن مطالبة الحكومة بأن ترفق مشاريع 

الربملانية  املداوالت  القوانني بوصف مفصل لرؤيتها وأهدافها تيسري 

وإعانة الربملان عىل تقييم مدى تحقيق القانون ألهدافه.

املصدر: مجموعة الرتكيز التي يرسها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف 
تونس، 2016. انظر: الرابط إىل تقرير مجموعة الرتكيز.

الأحزاب ال�سيا�سية

األحزاب السياسية رضورية للدميقراطية. فهي مؤسسات تجمع التفضيالت 

الحكومة  وتوحد  التصويت  خيارات  وتبسط  الجمهور  وتعبئ  الشعبية 

تشرتك  األحيان،  من  كثري  يف  الجامعية.  املسؤولية  إلسناد  وسيلة  وتوفر 

تريد  فهي  إضافية:  خصائص  يف  الربملانية  باملقاعد  تفوز  التي  األحزاب 

وتعبئة  الحكومية  السياسة  وتشكيل  إليه،  الوصول  أو  بالحكم  االحتفاظ 

أعضائها من خالل مامرسة قدر معني من االنضباط الحزيب. التنافس بني 

املسابقة  عنارص  يوفر  فهو  الربملانية.  البيئة  من  جزء  السياسية  األحزاب 

السياسية التي عادة ما تكون السمة املميزة للدميقراطية الحديثة.

وتوجهها  أصلها  واسع من حيث  نطاق  بينها عىل  فيام  األحزاب  تختلف 

ومصالحها األساسية. ويساعد نوع الحزب املتواجد يف السلطة عىل تحديد 

قدرة الربملان عىل االضطالع بأعامله األساسية. عىل سبيل املثال، غالبا ما 

تحتاج الحركات الثورية إىل الرسية وتتطلب الوحدة للنجاح. إن االنتقال 

يف  سيام  ال  بسالسة،  غالبا  يحدث  ال  سيايس  حزب  إىل  ثورية  حركة  من 

الحاالت التي كان فيها الحزب الحاكم يقود يف السابق النضال من أجل 

االستقالل أو الثورة، فإن انتقاده ينظر إليه أحيانا عىل أنه شكل من أشكال 

الفشل الشديد للدولة نفسها.

فتعمل  السيايس  ملسارهم  فرصا  الربملان  ألعضاء  األحزاب  توفر  ما  كثريا 

كـ “حارسة”، حيث أنها تحدد من يصل إىل السلطة ومن ال يصل إليها. 

تيسري  أو  واألقليات،  والشباب  كالنساء  معينة،  مجموعات  وصول  ومبنع 

وصولها، عىل سبيل املثال، تؤثر األحزاب عىل مدى مامرسة الرقابة نيابة 

عن تلك املجموعات.

الوالء  بني  لالختيار  أنفسهم مضطرين  الربملانيون  يجد  األحيان،  بعض  يف 

سيام  ال  بالسهل،  ليس  االختيار  وهذا  السيايس.  لحزبهم  والوالء  للربملان 

عندما ينتمي هؤالء األعضاء إىل الحزب الحاكم.

الرقابة واحلكومة

يتمّتع كلٌّ من الحكومة والربملان عادة بسلطات تكميلية. تنشأ الرقابة يف 

ذلك.  تعبري عن  واملسؤوليتني، وهي  السلطتني  بني هاتني  التفاعل  سياق 

بني  الهدف  ووحدة  املتبادل  التفاهم  تعزيز  عىل  ذلك  إدراك  ويساعد 

الحكومة والربملان، حتى يف ساحة املعارك السياسية.

فالحكومات التي تفوز يف االنتخابات تتمتع بتفويض دميقراطي للحكم، 

القانون. ويف  للربملان وسيادة  املحددة  الدستورية  األحكام  مبراعاة  ولكن 

نهاية املطاف، تشكل الحكومة والربملان جزءا من كيان حكم واحد يتقاسم 

عددا من السلطات.

وحزب  النائب،  العملية:  يف  املعنية  الجهات  جميع  الرقابة  تساعد  قد 

مريحة  غري  تكون  ما  غالبا  الرقابة  أن  ومع  ككل.  واملجتمع  األغلبية 

بني  البناءة  املشاركة  يف  واضحة  دستورية  مصلحة  فهناك  للحكومة، 

الربملانية،  الرقابة  مع  الحكومة  تتعاون  أن  املهم  من  والربملان.  الحكومة 

أساس  عىل  الربملانية  التوصيات  يف  والنظر  املعلومات  بتوفري  مثال  وذلك 
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الرقابة الربملانية

موضوعيتها. لو اعتربت األسئلة والتحديات من الربملان مجرد “نريان عدو” 

فوائد  تحظى  أن  املرجح  ومن  الحكومي.  األداء  لتحسني  الفرصة  ستفقد 

حني  الناخبني  باستحسان  والنتائج  السياسات  تحسني  حيث  من  الرقابة 

يصل موعد االنتخابات.

تساعد الرقابة الربملانية عىل إبقاء الوزراء يقظني. وحتى قبل إجراء الرقابة 

يف الربملان، فإن احتامل القيام بها أو التهديد بها يدفع الوزراء إىل التأكد 

من أن إداراتهم تعمل بشكل صحيح، لكيال يضطروا إىل رشح األخطاء أمام 

اللجنة الربملانية.

“املهم هو وضع الحكومة تحت الضغط. حتى وإن كان حزبك 

هو الحزب الحاكم”.

البارونة غلوريا هوبر، عضو مجلس اللوردات، اململكة املتحدة

ويف حالة إخفاق الحكومة يف التعاون بشكل مناسب يف الرقابة الربملانية، 

يجب عىل الربملان السعى إىل اتخاذ إجراءات تصحيحية برسعة، ال سيام، 

يف الحاالت القصوى، إمكانية فرض عقوبات )انظر الفصل الثاين(.

مشرتكة  مصلحة  السلطة  يف  تتواجد  التي  األحزاب  أو  الحزب  وألعضاء 

تثري  ما  غالبا  األغلبية،  لنواب حزب  بالنسبة  الحكم.  يف  البقاء  يف  وقوية 

عملية الرقابة تضاربا بني كونهم ينتمون إىل الحزب الحاكم وأداء دورهم 

املستقل كممثلني للشعب.

وكام يفعل الناس عموما عندما يواجهون مقتضيات متضاربة، فإن أغلبية 

األعضاء يسعون يف كثري من األحيان إىل تحقيق التوازن. يف العديد من النظم، 

يكون الوزراء أيضا ممثلني منتخبني وزمالء برملانيني. وبالتايل فإن الرغبة يف 

الحفاظ عىل العالقات وتطويرها أو رضا األقوياء قد تثنيهم عىل طرح األسئلة 

الصعبة أو القيام بأشكال أخرى من الرقابة. فليس من املستغرب أن تؤدي 

هذه الحالة إىل ثقافة الرقابة الذاتية بني أعضاء الحزب الحاكم.

مع االعرتاف بحقيقة العمل يف بيئة سياسية، بوسع أعضاء الحزب الحاكم 

استعامل طرق متعددة لالضطالع بدورهم الرقايب. بإمكانهم مثال انتهاج 

نواب  يستعمله  الذي  األسلوب  من  عدوانية  أقل  أو  حدة  أقل  أسلوب 

بناءة  قضايا  إثارة  يستطيعون  ذلك  ومع  الوزراء،  استجواب  يف  املعارضة 

ومستندة إىل األدلة. قد يرى النواب البسطاء الذين ينتمون إىل الحكومة 

أن التأثري غري الرسمي عىل الوزراء بديل أكرث حذرا من اإلحراجات التي قد 

تسببها الرقابة الرسمية. وقد يتخذ هذا النهج أشكاال مختلفة، مبا يف ذلك 

كتابة رسالة، أو طلب عقد لقاء، أو طرح سؤال يف لجنة.

الرقابة واملعار�سة

املتاحة(  غري  )أو  املتاحة  الفرص  يف  للرقابة  السياسية  الطبيعة  تتجىل 

لدى  الغالب،  يف  الرقابة.  أدوات  األقلية الستخدام  أو ألحزاب  للمعارضة 

أوجه  إىل  االنتباه  للفت  الرقابة  باستخدام  اهتامم خاص  املعارضة  نواب 

القصور يف الحكومة واقرتاح حلول بديلة، ويشعرون باملسؤولية عن هذه 

املهمة. تقوم املعارضة الربملانية املنظمة بهذا الدور الخاص ألنها غالبا ما 

تعترب نفسها الحكومة القادمة.

تتطلب املعارضة املنظمة بعض الحامية إذا ما أريد لها أن تقوم بعملها 

بفعالية يف الربملان. ميكن فرض هذه الحامية يف األنظمة أو االتفاق عليها 

ضمنيا أو كلتا الحالتني. وعىل أية حال، يجب عىل جميع النواب أن يفهموا 

والهياكل  الربملاين  الجدول  يف  فرص  عىل  الحصول  يف  حق  للمعارضة  أن 

الربملانية للقيام بدور رقايب.

للربملان،  الزمني  الجدول  ضمن  الوقت  تخصيص  عىل  ُيعرتض  ما  كثريا 

وتحرص الحكومات بشدة عىل سيطرتها الفعلية عليه. ومع ذلك، يجب 

تعديل  إىل  والسعي  والتحدي  األسئلة  لطرح  الفرصة  للمعارضة  تتاح  أن 

الربنامج الحكومي. تتباين الرتتيبات تباينا كبريا. ففي بعض البلدان، تتاح 

للمعارضة فرصة كبرية لإلدالء بآرائها ضمن العملية الترشيعية.

السامح  الحكومة  رفضت  إذا  بشدة  التعاون  يتقلص  قد  ذلك،  ومع 

البلدان،  بعض  ويف  الكايف.  بالقدر  القرار  صنع  عىل  بالتأثري  للمعارضة 

قيادتها  كانت  إذا  املعارضة،  تجد  وقد  شائعان.  واملواجهة  الجمود  فإن 

بالرفض  الحكومة  السهل مواجهة سياسات  أنه من  مواردها ضعيفة،  أو 

والترشيعات  امليزانيات  خالل  من  بناء  بشكل  العمل  من  بدال  الشامل 

واقرتاح التعديالت. وإذا اختارت املعارضة استخدام الفرص املتاحة لها يف 

الربملان ملقاومة الربنامج الحكومي بأي مثن، فقد يسبب ذلك مشاكل حادة 

لعمل الربملان والحكومة.

السياسية  املناورات  من  الكثري  هناك  البلدان،  من  العديد  “يف 

األشخاص، ويقضون فرتة واليتهم مدة خمس  ُينتخب  الرخيصة. 

أي حلول. تقديم  والجدال، دون  السياسة،  املناورات  سنوات يف 

تسمع  فام  الحلول،  بتقديم  للمعارضة  ويسمح  امليزانية،  تعرض 

منها إال أن كل يشء ال يصلح”.

غريفورد موند، عضو الجمعية الوطنية، زامبيا

وقد تفيض العالقات بني الحكومة واملعارضة إىل مزيد من التدهور. ففي 

بعض الظروف، قد تخرج املعارضة ببساطة من الربملان عندما تشعر بأنها 

غري قادرة أن تحصل عىل قدر من التعاون من الحكومة من خالل املشاركة 

املعارضة  تدفع  قد  الحاكمة  األحزاب  فأن  وبالفعل،  العادية.  الربملانية 

ضمنيا يف بعض األحيان عىل مقاطعة الربملان عن طريق العرقلة املتعمدة.

عىل  توافق  مل  فإن  أسئلة،  املعارضة  تطرح  العامة،  الجلسة  “يف 

مسألة، انتهجت سياسة الكريس الفارغ”.

نائب من بوروندي

رمزي  لغرض  استخدمت  ما  وكثريا  طويل  تاريخ  لها  الربملان  مقاطعة  إن 

عن  النواب  يغيب  عندما  ذلك،  ومع  معينة.  مشكلة  إىل  االنتباه  للفت 

األعامل  يف  املشاركة  عىل  القدرة  يفقدون  فإنهم  طويلة،  لفرتات  الربملان 

الربملانية. واعتامدا عىل قواعد النصاب القانوين، قد ميكن ذلك الحكومة 

من استخدام الربملان كختم مطاطي بدون منازع. كام ميكن أن يساعد يف 

تشويه سمعة املؤسسة لدى الجمهور.

يجب عىل جميع الجهات الفاعلة السياسية أن تضمن بأن يعمل الربملان 

عىل النحو الصحيح، ال سيام من خالل املشاركة النشطة للمعارضة. ويتعني 
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املقاطعة  الحوكمة ودميقراطية  تقارن بني فوائد  عىل جميع األطراف أن 

وبني األرضار التي تلحق بالنظام بسبب عدم القيام باملهام الربملانية، مبا يف 

ذلك التدقيق الترشيعي والرقابة.

ثقة اجلمهور

متكن السلطات الرقابية الكبرية الربملانات من املساعدة يف تطوير املجتمع 

وتحسني حياة األفراد والحكم الوطني. ومع ذلك، كل هذه الصالحيات لها 

للتمحيص كام مل يحدث  أنفسهم يخضعون  فالربملانات والربملانيون  مثن. 

االجتامعية  اإلعالم  وسائل  خاصة  الهيئات  من  مجموعة  من  قبل  من 

خالل  من  أنفسهم  لتربير  برملاناتهم  إىل  الناس  ينظر  املدين.  واملجتمع 

متابعة السلوك األخالقي يف السياسة باستمرار وبنشاط ومن خالل أداء 

أدوارهم الدستورية بفعالية.

تتمثل الرسالة املركزية ملذهب الحكومة التمثيلية يف أن جميع سلطات 

الحكومة مستمدة من الشعب، وتنتمي إليه يف نهاية املطاف، وال يجوز 

مامرستها إال نياتة عن الشعب. ويرتتب عىل ذلك أن الوظيفة العامة هي 

“أمانة عامة” وأن املوظفني العموميني “أمناء”.16 وهذا بالفعل “عقد ثقة” 

يجب  للشعب،  بالوالء  الخاصة  واجباتهم  ولتنفيذ  والشعب.  الربملان  بني 

عىل أعضاء الربملان أداء وظائفهم بنزاهة مثالية.

ومع ذلك، فإن ثقة الجمهور يف املؤسسات السياسية، ال سيام الربملانات، 

ترضرت يف العقود األخرية بفعل فضائح بارزة، وادعاءات بالفساد، وغريها 

أنحاء  جميع  يف  املنتخبني  املسؤولني  قبل  من  السلوكية  االنتهاكات  من 

العامل. تؤثر مستويات الثقة املنخفضة تأثريا سلبيا عىل قدرة الربملان عىل 

متثيل الشعب ومساءلة الحكومة نيابة عن الشعب.

الإطار 4: الثقة يف الدميقراطية

يف السنوات األخرية، دلت املؤرشات والدراسات االستقصائية العاملية، 

عموما  الناس  ثقة  انخفاض  إىل  العلمية،  االستفسارات  عن  فضال 
بالدميقراطية ومؤسساتها:1

yy أن إىل   2016 لعام  االقتصادية  االستخبارات  وحدة  مؤرش  يدل 
الدميقراطية قد ركدت أو تراجعت بني 2006 و2016. وسجلت 

ما يقرب من نصف البلدان الـ 176 التي تناولها مؤرش الدميقراطية 

انخفاضا عاما؛

yy حول الحرية يف (Freedom House) أكد تقرير فريدوم هاوس
الحادي  للعام  تراجعت  العامل  الحرية عرب  أن  لعام 2017  العامل 

عرش عىل التوايل يف 2016؛

yy الثقة أن  لعام 2017   (Edelman) إديلامن  الثقة  مقياس  سجل 
املدين  واملجتمع  والحكومة  واإلعالم  األعامل  مؤسسات  يف 

من  املائة  يف   53 ويعتقد  العاملي.  الصعيد  عىل  انخفضت  قد 

يحلوا  لن  القادة  وأن  لصالحهم،  یعمل  ال  النظام  أن  املسجيبني 

املشاکل.

.Lusty, 2014: 337–8  16

yy هوملربغ وجد  للقيم،  العاملي  املسح  من  بيانات  باستخدام 

 (Svensson) وسفانسون (Lindberg) وليندبرج (Holmberg)

الجديدة  الدميقراطيات  يف  الربملان  يف  الثقة  من  أدىن  مستوى 

والراسخة عىل حد سواء مام كان يتوقعه تفسري حديس للنظرية 

املعيارية.

هناك فروق دقيقة هامة يف هذه الصورة. فعىل سبيل املثال، أشار 

دليل إبراهيم لشؤون الحكم يف أفريقيا إىل تحسن طفيف من متوسط 

50.0 يف عام 2005 إىل 51.0 يف عام 2016. ويف الوقت نفسه، يذهب 

البعض إىل أن معظم البحوث التجريبية بشأن الثقة السياسية والثقة 

متيل إىل التغايض عن أهمية التشكيك واستعداد الناس واملؤسسات 

ملساءلة الحكومة.

مستويات  بناء  إلعادة  خطوات  الربملانات  تتخذ  أن  املهم  من  ولذلك، 

ميكن  كيف  الثقة.  هذه  عىل  والحفاظ  فيها  الجمهور  ثقة  من  عالية 

القيام بذلك؟ تشمل النُّهج املثمرة مراجعة املامرسات الربملانية وقواعد 

العمل  لتعجيل  أهميتها  عىل  الحفاظ  لضامن  منتظم  بشكل  اإلجراءات 

الربملاين األسايس، ومن ضمنه الرقابة؛ وتعزيز املشاركة املدنية الكبرية مع 

جميع قطاعات املجتمع وخاصة الشباب - مبا يف ذلك من خالل التقييم 

الرقابة  ومامرسة   – املناسبة  الجديدة  التكنولوجيات  واعتامد  املستمر 

البناءة واملبدعة يف مجاالت الحياة التي من شأنها أن تعود بفائدة أكرب 

الناخبني. عىل 

الإطار 5: بناء ثقة ال�سعب يف الربملان يف �سربيا

البالد منذ  انتقالية. تقوم  تزال يف مرحلة  فتية، ال  رصبيا دميقراطية 

الوقت  يف  تسعى  بينام  السياسية  مؤسساتها  بإصالح  سنة  عرشين 

البيئة  يف  الجمهور  ثقة  وبناء  العامة  املشاركة  تعزيز  إىل  نفسه 

السياسية الجديدة واملتطورة.

ولتطوير الرقابة الربملانية، احتاجت رصبيا أوال إىل تحقيق الشفافية 

القانون  بإصدار  الهدف  هذا  برز  وقد  نفسه،  الربملان  يف  واملساءلة 

وبحلول   .2011 عام  يف  الجديدة  اإلجرائية  والقواعد  للربملان  األول 

عام 2012، اتضح أن الجمعية الوطنية قد حققت مستوى عال من 

الشفافية واملشاركة مع املجتمع املدين.

ويطالب الربملانيون اآلن بنفس الشفافية واملساءلة من جانب السلطة 

التنفيذية. فمنذ عام 2011، كرثت املجموعات املشرتكة بني األحزاب 

وجلسات استامع اللجان العامة. تسمح القواعد اإلجرائية الجديدة 

بتنظيم جلسات استامع علنية من أجل الحصول عىل معلومات أو 

آراء الخرباء بشأن الترشيعات املقرتحة أو املوافق عليها، ولجان رصد 

تنفيذ الترشيعات وإنفاذها.

وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، يقوم الربملان الرصيب أيضا 

الرقابة  أعامل  مامرسة  ميكن  ما  املتنقلة،  اللجنة  جلسات  بتجريب 

الربملانية يف جميع أنحاء البلد. وقد ساعد ذلك عىل إقامة اتصاالت
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معالجة  عن  وأسفر  والجمهور،  الربملانيني  بني  العالقات  وتوسيع 

االبتكارات  هذه  وساعدت  أكرب.  بفعالية  والوطنية  املحلية  القضايا 

القامئة عىل املشاركة العامة عىل زيادة مستوى الدعم للربملان الذي 

تجىل يف استطالعات الرأي العام.

يتمثل أبرز إنجاز لتعزيز الرقابة يف تطوير بوابة رصد نفقات امليزانية 

العامة، مام أدى إىل تحول منوذجي يف الرقابة املالية العامة يف رصبيا. 

تنرش البوابة معلومات عن نفقات امليزانية من إدارة الخزانة بوزارة 

املالية كل شهر، وعن إنفاق األموال املتاحة للنواب. ومع أنها موجهة 

أساسا إىل أعضاء لجنة املالية وميزانية الدولة ومراقبة اإلنفاق العام، 

فإنها تفيد أيضا جميع الربملانيني. ويخطط الربملان أيضا لجعل البوابة 

متاحة لعامة الناس.

التي يرسها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،  املصدر: مجموعة الرتكيز 
رصبيا، 2016. انظر: الرابط إىل تقرير مجموعة الرتكيز.

باإيجاز: �سيا�سة الرقابة

تعرف العالقة الدستورية بني الربملان والحكومة عىل أنها “الفضاء 

فإن  السيايس،  النظام  عن  النظر  وبغض  للرقابة.  املتاح  السيايس” 

األحزاب السياسية رضورية للدميقراطية ولها دور حاسم يف ضامن 

فعالية الرقابة الربملاين. يجب عىل النواب، خاصة الذين ينتمون إىل 

الحزب الحاكم، تحقيق التوازن بني والءهم الحزيب والهدف املشرتك 

املتمثل يف الرقابة. للمعارضة دور خاص. وينبغي أن تنص القواعد 

الربملانية بوضوح عىل حامية حقوق املعارضة. إن التعصب الحزيب 

ثقة  انخفاض  األدلة. ويف سياق  القامئة عىل  الرقابة  يعرقل  املفرط 

الجمهور يف املؤسسات السياسية بشكل يثري القلق حول العامل، فإن 

الرقابة الربملانية قد تساعد عىل استعادة ثقة الجمهور يف الربملان 

والحكومة، وهو أمر رضوري ملدى سالمة الدميقراطية. 

التحديات التي تواجه الرقابة  6-1

الذي يحتاج  السيايس  الفضاء  الرقابة تحديات مختلفة. قد يكون  تواجه 

إليه النواب للقيام بالرقابة محدودا أو غري موجود أصال. إن مسألة الفضاء 

هي  ما  التعبري.  يف  الربملان  أعضاء  بحرية  هنا  تتعلق  للرقابة  السيايس 

التحديات الرئيسية التي يواجهها النواب عند القيام بالرقابة يف نظرهم؟ 

هل هناك اختالف بني وجهات نظر النواب يف الحكومة واملعارضة، أو بني 

النواب والنائبات؟

حرية التعبري

إن قدرة النواب عىل التحدث بحرية لدى القيام بواجباتهم من العنارص 

بعض  يف  خاصا  تحديا  متثل  وقد  للرقابة،  السيايس  املجال  يف  الحاسمة 

السياقات، ذلك أن حامية حرية الربملانيني يف التعبري عامل أسايس ميكنهم 

من القيام بأنشطة الرقابة.

“ال يستطيع الربملان أداء دوره إال إذا متتع أعضاؤه بالحق يف حرية 

ميثلونه.  الذي  الشعب  باسم  التحدث  من  يتمكنوا  حتى  التعبري 

املعلومات  التامس  يف  أحرارا  الربملان  أعضاء  يكون  أن  يجب 

فإنهم  وبالتايل  االنتقام.  ونقلها دون خوف من  وتلقيها  واألفكار 

فهم  املطلوب:  االستقالل  مينحهم  خاص  بوضع  عادة  يتمتعون 

يتعلق  فيام  الربملانية  الحصانة  أو  الربملانية  باالمتيازات  يتمتعون 
بحرية التعبري أثناء العمل يف الربملان”.17

حقوق  النتهاكات  الرصيحني  الربملان  أعضاء  يتعرض  أن  النادر  من  ليس 

اإلنسان ترتاوح بني االعتقال التعسفي واإلجراءات القانونية ذات الدوافع 

الحاالت،  بعض  القتل. يف  إىل  القصوى  الحاالت  يف  تصل  التي  السياسية، 

ُمنع برملانيون، وأحيانا ُمنعت املعارضة بأكملها، من مامرسة صالحياتهم. 

تشمل األساليب املستخدمة التعليق غري املربر للوالية الربملانية، وإجراءات 

اإلفالس ذات الدوافع السياسية، وإلغاء جنسية عضو الربملان.

من أجل حامية الربملانيني من التجاوزات والدفاع عن املؤسسة الربملانية، 

اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة   1976 يف  الدويل  الربملاين  االتحاد  أنشأ 

بلد،   100 من  أكرث  يف  قضايا  الحني  ذلك  منذ  درست  التي  للربملانيني، 

وساعدت يف كثري من الحاالت عىل توفري الحامية أو التعويض للربملانيني 

املعرضني للخطر. ويف عام 2016، درست اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

الربملانيني يف  الدويل 459 قضية تخص  الربملاين  لالتحاد  التابعة  للربملانيني 

42 بلدا. وتعلقت أغلبية كبرية من هذه القضايا بربملانيني من املعارضة، 

مام يشري إىل التحديات التي تواجه قدرة املعارضة عىل املشاركة بحرية 

يف أنشطة الرقابة.

ت�سورات النواب حول حتديات الرقابة

يف إطار الدراسة االستقصائية بشأن الربملانيني التي أجريت من أجل هذا 

الرقابة  تواجهها  رئيسية  ثالثة تحديات  إىل تحديد  النواب  التقرير، دعي 

الفعالة، باستخدام كلامتهم الخاصة. حدد ثالمثائة وخمسون نائبا )350( 

من أكرث من مائة وعرشين )120( برملانا خمسامئة وسبعة وخمسني )557( 

تحديا. وقد تم تقسيم التحديات إىل أربع فئات: البيئة السياسية، وسلطة 

الربملان يف القيام بالرقابة، وموارده للقيام بذلك، واإلرادة السياسية لتنفيذ 

مرتابطة.  تكون  ما  غالبا  التحديات  فئات  أن  مالحظة  املهم  من  الرقابة. 

وحيثام تكون املوارد الربملانية منخفضة، فللربملان أقل سلطة عىل إجبار 

تكون  وعندما  الربملانية.  التوصيات  بشأن  إجراءات  اتخاذ  عىل  الحكومة 

الرغبة  تكون  أن  املرجح  غري  فمن  داعمة،  غري  العامة  السياسية  البيئة 

للرقابة عىل الحكومة مرتفعة.

تبني أن القضايا املتعلقة مبوارد الربملانات للقيام بالرقابة أكرب أنواع التحديات 

التي أعرب عنها النواب. تصنف الرسوم البيانية التالية التحديات )مالحظة: 

عىل أساس املستجيبني الذين حددوا جنسهم وانتامئهم السيايس(.

االتحاد الربملاين الدويل ومفوظية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 2017.  17
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الر�سم البياين 2: ت�سورات النواب حول حتديات الرقابة

حسب االنتامء إىل الحكومة / إىل املعارضة

البيئة

اإلرادة

املوارد

السلطة

املعارضة
الحكومة

٥٠١٠٠١٥٠صفر

البيئة

اإلرادة

املوارد

السلطة

النساء
الرجال

٦٠صفر ٤٠٨٠ ٤٠١٠٠١٤٠ ١٢٠

حسب الجنس

البيئة

اإلرادة

املوارد

السلطة

املعارضة
الحكومة

٥٠١٠٠١٥٠صفر

البيئة

اإلرادة

املوارد

السلطة

النساء
الرجال

٦٠صفر ٤٠٨٠ ٤٠١٠٠١٤٠ ١٢٠

الربملاين  االتحاد  أجراها  الربملانيني،  بشأن  استقصائية  دراسة  املصدر: 
الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 6، 2016 )أساس السؤال: 

تحديا حدده   154 الحكومة،  يف  األحزاب  من  النواب  310 تحديا حدده 
أعضاء املعارضة؛ 354 تحديا حدده 215 من الربملانيني الذكور، 175 تحديا 

حددته 135 برملانيات(

الربملان  أعضاء  جميع  لدى  مشابهة  املتصورة  للتحديات  العامة  املالمح 

إىل  النواب  مييل  التقرير.  لهذا  االستقصائية  الدراسة  يف  شاركوا  الذين 

تحديد التحديات بطريقة مامثلة، بغض النظر عن جنسهم أو عضويتهم 

يف الحكومة أو يف املعارضة.

من الجدير بالذكر أن أعضاء الربملان الذين ينتمون إىل األحزاب الحاكمة 

ال يجدون صعوبة يف تحديد التحديات التي تواجه الرقابة.

تقدم التحديات التي يعرب عنها النواب عرضا متامسكا ألسباب صعوبة 

قد  الربملان  أعضاء  أن  إىل  أيضا  األمثلة  وتشري  الربملانيني.  عىل  الرقابة 

السيايس  السياق  ولكن  الربملانات،  جميع  يف  مامثلة  تحديات  يواجهون 

واالجتامعي واالقتصادي لكل بلد يجعل املشاكل مختلفة اختالفا كبريا من 

سياق إىل آخر.

محاولة  ألي  معادية  العامة  السياسية  البيئة  تكون  الحاالت،  بعض  ويف 

إلخضاع الحكومة للمساءلة. من املرجح أن يعرب نواب املعارضة عن أحكام 

تتسم بأكرث قساوة من أقرانهم يف األحزاب الحاكمة:

www.ipu.org
http://ipu.org/iss-e/hr-law.htm
postbox@ipu.org
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نائباً
يف بلداً

انتهاك حقوق الإن�سان للنواب 2016

عدد القضايا املنظورة حالياً أمام لجنة االتحاد املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني

ً اأكÌ النتهاكات �سيوعا

غياب املحاكمة العادلة واإلجراءات
غري العادلة األخرى

التعليق غري املربر وإسقاط الوالية الربملانية

انتهاك حرية التعبري

االحتجاز التعسفي للوالية الربملانية

حزب األغلبية
حزب املعارضة

املستقلون / اآلخرون

لجنة االتحاد املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني مصدر فريد 

لحامية وإنصاف النواب املقتولني أو املهاجمني أو املهددين 

أو املسجونني بسبب آرائهم أو اختالفهم السيايس.

وإذا مل يتمكن النواب من أداء عملهم بأمن وسالم ومن 

دون خوف. فال ميكن ضامن أداء الربملان دوره يف حامية 

حقوق اإلنسان والحريات السياسية للمجتمع ككل.

وال دميقراطية من دون احرتام حقوق اإلنسان األساسية 

مثل حرية الفكر والتعبري. والحق يف الحياة والحرية 

واملساواة واملشاركة يف الحكومة.

ويتعاون االتحاد الدويل مع الربملانات لضامن وفائها 

مبسؤولياتها يف مجال حقوق اإلنسان.

الر�سم البياين 1: انتهاكات حقوق الإن�سان للربملانيني - 2016

عدد الحاالت التي نظرت فيها لجنة حقوق اإلنسان للربملانيني التابعة لالتحاد الربملاين الدويل

املصدر: االتحاد الربملاين الدويل، 2017. انتهاكات حقوق اإلنسان للربملانيني - 2016.
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الرقابة الربملانية

“ثقافة قدمية لنظام الحزب الواحد تخلد سمة الربملان الشكيل” 

)نائب من املعارضة يف كمبوديا(

من  )نائبة  املعارضة”  مع  تتسامح  ال  متعاونة  غري  “حكومة 

املعارضة يف غينيا(

من  )نائب  الترشيعية”  السلطة  عىل  التنفيذية  السلطة  “تأثري 

املعارضة يف هايتي(

يواجه  الرقابة.  بيئة  كبري عىل  تأثري  لها  الحزبية  السياسة  الحال،  بطبيعة 

أعضاء الحزب الحاكم، إذا كانوا برملانيني، تحديات خاصة:

فإن  لذا  بأي مثن،  الحكومة  السياسية دعم  األغلبية  “يتعني عىل 

من  )نائب  األغلبية”  قاعدة  بسبب  محدودة  الربملانية  الرقابة 

الحزب الحاكم يف بلجيكا(

يف  الحاكم  الحزب  من  )نائب  الحكومة”  إحراج  من  “الخوف 

موريشيوس(

الحاكم  الحزب  يف  عضوا  تكون  أن  ميكنك  ال   = الحكومة  “دعم 

وتنتقد، وتراقب دون عقاب” )نائب من الحزب الحاكم يف تشاد(

واسع،  نطاق  عىل  ُذكرت  فئة  أكرث  كانت  باملوارد  املتعلقة  التحديات 

يشعرون  مكان  كل  من  النواب  لكن  األفارقة.  الربملانيني  بني  وال سيام 

املشكلة  هذه  كانت  وإن  حتى  للرقابة،  املال  من  ما يكفي  ال يوجد  أنه 

عىل  املالية  بالقيود  شعور  هناك  مختلفة.  سياقات  يف  مختلفة  بدرجات 

مستوى الربملان والنائب:

“ال يوجد ما يكفي من املال لتشغيل الربملان” )نائب من الحزب 

الحاكم يف بوروندي(

“نقص التمويل للجان” )نائب من املعارض يف آيرلندا(

“قدرة الربملان املحدودة عىل إجراء البحوث” )نائب من الحزب 

الحاكم يف سورينام(

)نائب من  ميزانية”  بدون  العمل  الصعب  - من  النواب  “موارد 

الحزب الحاكم يف كرواتيا(

مكان،  كل  للنواب يف  املتاح  الوقت  املتعددة عىل  الضغوط  إىل  وبالنظر 

السؤال املطروح هو كم من الوقت يجب تخصيصه للرقابة؟ خاصة عندما 

يتوقع الناخبون أن يركز ممثلوهم عىل القضايا املحلية، أو أنهم غري ملمني 

بالرقابة:

األحيان،  من  كثري  يف  الوطنية.  القضايا  مقابل  الناخبني  “قضايا 

ال تحظى قضايا الناخبني باألسبقية عىل القضايا الوطنية” )نائب 

من بوتان(

“ليس للمواطنني وعي كبري حول مسألة الرقابة الربملانية، حيث 

أن الجزء األكرب من العمل الربملاين يتمثل يف وضع القوانني” )نائب 

من فرنسا(

“يف بعض األحيان، تفتقر إىل الوقت الكايف ألن أنشطتنا الترشيعية 

يف  الحاكم  الحزب  من  )نائب  الوقت”  من  األكرب  الجزء  تأخذ 

جورجيا(

األسئلة  لطرح  لالستعداد  وااللتزام  اإلرادة  يظهروا  أن  أيضا  النواب  عىل 

وتحدي الحكومة، حتى وإن كان ذلك تحديا سياسيا. هناك حاجة إىل:

“التزام النواب بتنفيذ الرقابة من األعىل إىل األسفل إىل غاية التنفيذ 

وظهور األثر يف مجتمعنا” )نائب من املعارضة يف إندونيسيا(

“حرية وشجاعة الربملانيني” )نائب من املعارضة يف بلجيكا(

عىل الرغم من أن الربملان قد يتمتع بسلطات رسمية ملحاسبة الحكومة، 

إال أن تنفيذ هذه السلطات نادرا ما يكون واضحا. يأيت هذا التحدي يف 

صلب حوافز النواب لتنفيذ الرقابة، ويرتبط ارتباطا وثيقا مبسائل املوارد 

واملهارات واإلرادة:

الحزب  للتوصيات” )نائب من  املنهجي  امللزم وغري  “الطابع غري 

الحاكم يف بنن(

“عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجان الدامئة” )نائب من الحزب 

الحاكم يف باكستان(

“القوة املضادة ملواجهة الحكومة غري كافية” )نائب من املعارضة 

يف هولندا(

يف  املشاركة  يف  النواب  رغبة  عىل  جامعيا  تأثريا  العوامل  هذه  كل  تأثر 

الرقابة. هذه عالقة دينامية: إذا كانت للنواب إرادة، ميكنهم العمل بشكل 

الرقابة، وزيادة  القدرة عىل  وبناء  بيئة سياسية نشطة،  لتشكيل  جامعي 

سلطة الربملان ملساءلة الحكومة. وعىل العكس من ذلك، إذا كانت هناك 

مقاومة نظامية للدور الرقايب للربملان، فإن جهود الربملانيني لبناء الربملان 

وصقل عمليات الرقابة ال تحدث أثرا كبريا:

تلك هي املواضيع – البيئة السياسية، والقدرة عىل مامرسة الرقابة، وقدرة 

التي سيتم بحثها يف هذا  الرقابة –  لتنفيذ  الرقابة، واإلرادة  الربملان عىل 

القصيد:  بيت  يلخص  أوروغواي  من  نائب  املطاف،  نهاية  يف  التقرير. 

“احرتام الربملان”.

 ت�سورات النواب حول م�ساركة احلكومة 

يف الرقابة الربملانية

الحكومة  تعاون  يف  رأيهم  عن  بالتحديد  املعارضة  أعضاء  سئل  عندما 

التعاون واملعلومات  انتقدوا  الربملانية، بشكل غري مفاجئ،  الرقابة  بشأن 

التي قدمها وزراء الحكومة لغرض الرقابة، كام انتقدوا استجابة الحكومة 

املائة  أن حوايل 40 يف  االهتامم  يثري  البياين 3( وما  الرسم  )انظر  للرقابة 

من أعضاء الحكومة إما أعربوا عن عدم رضاهم عن تعاون الحكومة مع 

الرقابة أو ظلوا محايدين، مام يشري إىل أن الشواغل املتعلقة بعمل الرقابة 

مشرتكة بني النواب يف جميع أطراف الربملان.
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 الر�سم البياين 3: ت�سورات النواب حول م�ساركة احلكومة 

يف الرقابة الربملانية

“وزراء الحكومة يتعاونون مبا فيه الكفاية”

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

“توفر الحكومة معلومات كافية”

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

“تستجيب الحكومة لنتائج الرقابة”

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

يف الحكومة

يف املعارضة

املصدر: دراسة استقصائية بشأن الربملانيني، أجراها االتحاد الربملاين الدويل 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 2، 2016 )األساس: 280 نائبا - 185 

يف الحكومة، 95 يف املعارضة(

باإيجاز: التحديات التي تواجه الرقابة

هناك العديد من العوامل التي ميكن أن تعرقل الرقابة. وتختلف 

هذه العوامل من برملان إىل آخر ومن نائب إىل آخر. وترتاوح من 

مقاومة الحكومة للرقابة ومحدودية حرية أعضاء الربملان يف التعبري 

إىل شعور أعضاء الربملان بأنهم يفتقرون إىل املوارد الالزمة ألداء هذا 

الدور بفعالية.

ال�ستنتاجات  7-1
إن الرقابة الربملانية رضورية للحكم الرشيد ولضامن تلبية عمل الحكومة 

شواغل  مع  الحكومة  تعامل  طريقة  الرقابة  توضح  الشعب.  الحتياجات 

الجمهور، ومتكن أفراد الجمهور من تقييم حكمة صانعي القرار السيايس 

وأمانتهم ونزاتهم. وتوفر فرصة لتصحيح السياسة التي ال تؤدي إىل نتائج. 

الربملان والربملانيني، فضال  الناس يف  بناء ثقة  الرقابة  الطرق، تعيد  وبهذه 

عن تعزيز قدرة الربملان عىل التغيري وتعزيز مؤهالته القيادية. ومن ناحية 

أخرى، إذا غابت ثقافة الرقابة القوية، سيفقد الربملان جزءا كبريا من غرضه 

األسايس.
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جعل الرقابة فعالة

جعل الرقابة فعالة
يكمن أساس الرقابة الربملانية الفعالة يف قدرة الربملان عىل الحصول عىل 

بقوة،  عنها  والدفاع  والناس  املعلومات  إىل  للوصول  واسعة  صالحيات 

باإلضافة إىل رغبة النواب يف استخدام هذه الصالحيات يف املامرسة العملية 

سعيا وراء أداء واليتهم الرقابية.

استقصائية  بيانات  إىل  باإلضافة  بالرقابة،  املتعلقة  األدبيات  إىل  استنادا 

التي  الرئيسية  التحديات  عىل  الفصل  هذا  يركز  والربملانات،  النواب  من 

تواجه الرقابة املحددة يف الفصل األول، ويعرض عددا من الرشوط الهامة 

للمراقبة الفعالة.

ولية الرقابة و�سالحياتها  1-2

والقواعد  القوانني  تتوفر  الفعالة عندما  الرقابة  إجراء  الربملانات  تستطيع 

التي تقوم عليها الرقابة لتحقيق ذلك. الوالية، أو السلطة القانونية، لنشاط 

ترشيعية  مصادر  وتضع  الدستور.  من  غالبا  مستمدة  الربملانية  الرقابة 

أخرى، مثل القواعد اإلجرائية أو املامرسة الربملانية، آليات مامرسة الوالية.

الدستور  كان  االستقصائية،  الدراسة  شملتها  التي  الربملانات  إىل  بالنسبة 

والقواعد اإلجرائية املصدران األكرث شيوعا )انظر الرسم البياين 4(. ينطبق 

أوروبا وأفريقيا واألمريكتني. ذكرت  الربملانات يف  هذا بصفة خاصة عىل 

أيضا الترشيعات الصادرة عن الربملان والتقاليد واملامرسات، ولكن بنسبة 

أقل.

الر�سم البياين 4: م�سادر ولية الرقابة الربملانية

الدستور

التقاليد والعرف

قانون يسنه الربملان

القواعد اإلجرائية
الربملانية

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٧٠ ٦٠٨٠١٠٠ ٩٠

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 1، 2016 )أساس السؤال: 103 غرفة برملانية(

الرقابة يف  راضون عن مستوى سلطات  بأنهم  الجنسني  من  النواب  أفاد 

برملانهم )انظر الرسم البياين 5 (.

الر�سم البياين 5: ت�سورات النواب ب�ساأن ال�سالحيات الد�ستورية اأو 

القانونية للرقابة

“للربملان صالحيات دستورية أو قانونية كافية للرقابة”

 حسب الجنس والعضوية يف الحكومة / يف املعارضة يف الحكومة
)النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق
إطالقاً

٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

يف املعارضة )النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق
إطالقاً

٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

املصدر: دراسة استقصائية بشأن الربملانيني، أجراها االتحاد الربملاين الدويل 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 2، 2016 ) األساس: 283 نائبا، منهم 
185 عضوا يف الحكومة- 117 رجال و68 امرأة؛ و98 عضوا يف املعارضة - 

63 رجال و35 امرأة(

كيف ميكن للولية اأن جتعل الرقابة فعالة؟

املامرسة،  تطويرها من خالل  تم  أو  مكتوبة  أكانت  الوالية، سواء  تحدد 

صالحيات الربملان وكيفية استخدامها. وهي تحدد نطاق الرقابة الربملانية 

يف سياق العالقات بني السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية. عىل سبيل 

املثال، ينص هذا املقتطف من دستور فنلندا املعدل لعام 1999 عىل حق 

الربملان يف الحصول عىل معلومات من الحكومة )انظر اإلطار 6(.

الإطار 6: حق الربملان يف تلقي املعلومات يف فنلندا

يحق للربملان أن يتلقى من الحكومة املعلومات التي يحتاجها للنظر 

من  وغريها  اللجان  تتلقى  أن  املختص  الوزير  يكفل  املسائل.  يف 

األجهزة الربملانية دون إبطاء الوثائق الالزمة وغريها من املعلومات 

املوجودة يف حوزة السلطات.

املختصة  الوزارة  أو  الحكومة  من  معلومات  تلقي  يف  الحق  وللجنة 

بشأن مسألة تدخل يف نطاق اختصاصها. ويجوز للجنة إصدار بيان 

إىل الحكومة أو الوزارة بناء عىل املعلومات.

الف�سل الثاين:
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تعترب  والتي  السلطات  التي يف حوزة  املعلومات  الحق يف  وللممثل 

رضورية ألداء واجبات املمثل، رشيطة أال تكون املعلومات رسية أو 

تتعلق باقرتاح ميزانية الدولة قيد اإلعداد.

عن  معلومات  الحصول عىل  يف  الربملان  فإن حق  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الشؤون الدولية تحكمه األحكام الواردة يف مكان آخر من هذا الدستور.

املصدر: دستور فنلندا، 11 يونيو 1999 )املادة 47 - حق الربملان يف 
تلقي املعلومات(.

يف  مكرسا  ذلك  يكون  وقد  الرقابة.  يف  املعارضة  دور  الوالية  تحدد  كام 

املثال،  سبيل  عىل  اإلجرائية.  القواعد  يف  األحيان،  أغلب  يف  أو،  الدستور 

ألعضاء  الرئيس  منصب  تخصيص  يجوز  كلها،  أو  الرقابة  لجان  بعض  يف 

املعارضة. وميكن أن تنص القواعد واملامرسات أن الربملان هو أول هيئة 

املعارضة  باسم  املتحدث  يطلع  وأن  هام،  إعالن حكومي  أي  عىل  تطلع 

املعني عىل نص بيان وزاري قبل عرضه يف الجلسة العامة. ويتعني عىل 

الربملان، غالبا من خالل رئيسه، ضامن تنفيذ القواعد.

واضح  معياري  تنظيمي  إطار  وجود  هي  فعالية  السبل  “أكرث 

قواعد  الترشيعية  للجمعيات  تكون  أن  ينبغي  ومحدد.  ودقيق 

إجرائية. ينبغي االعرتاف بحقوق املعارضة واألغلبية يف الجمعيات 

الترشيعية، مبا يف ذلك فرص التعبري”.

فيليب ماهوكس، عضو مجلس الشيوخ، بلجيكا

تحدد الوالية الفرص املتاحة للرقابة. فعىل سبيل املثال، يف هولندا ثالث 

جميع  عىل  يجب  حيث  املساءلة،  يوم  هو  مايو  شهر  من  األربعاء  يوم 

مخصصاتهم  إدارة  كيفية  حول  الربملان  إىل  مفصل  تقرير  تقديم  الوزراء 

من ميزانية العامني السابقني. وميكن للسلطة القانونية أيضا أن تنص عىل 

إنشاء نظام لجان برملانية بهدف إجراء الرقابة.

وأحكام  وقواعد  قوانني  اقرتاح  مبادرة  عىل  القدرة  الوالية  توفر  وأخريا، 

جديدة وإصدارها لزيادة الرقابة. عىل سبيل املثال، سمح قانون امليزانية 

الذي أصدره الربملان األوغندي لعام 2001 للربملانيني الوصول إىل املعلومات 

التي استخدمتها الحكومة لصياغة امليزانية الرسمية. ففي السابق، كانت 

الحكومة تبقي هذه املعلومات رسية. ويف تركيا، منح قانون اإلدارة املالية 

العامة الربملانيني أدوارا واضحة املعامل يف تخطيط امليزانية الوطنية.

تف�سري الولية واتخاذ القرارات

يف كثري من البلدان، الوالية القانونية للرقابة الربملانية قامئة منذ أمد طويل، 

ونطاقها محدد عموما ويقبلها الجميع. ومع ذلك، فقد يكون مدى صالحيات 

الربملان والحكومة محل أسئلة، كام بني ذلك قرار املحكمة العليا يف اململكة 

بالتشاور مع  الحكومة  يناير 2017 بشأن رضورة قيام  الصادر يف  املتحدة 

الربملان قبل بدء اإلجراءات الرسمية لخروج بريطانيا من االتحاد األورويب.

الربملان  كان  إذا  وضوحا  أقل  الربملانية  الرقابة  والية  نطاق  يكون  وقد 

مؤسسة حديثة نسبيا، أو إذا كانت الرتتيبات الدستورية محل نزاع، عىل 

سبيل املثال يف البلدان الخارجة من الرصاع. ففي مثل هذه الحاالت، قد 

تكون الثقافة السياسية غري مؤاتية للرقابة الربملانية حسب الفكرة القائلة 

إن الحزب أو الشخص الذي فاز يف االنتخابات له الحق أن يفعل ما يريد 

دون عائق.

وقد يكون الدور الصحيح للربملان مسألة نقاش جاري، كام يالحظ يف حالة 

النزاعات بني الربملان  تونس )انظر اإلطار 3(. ويف بعض الحاالت، ُتعرض 

الربملان نفسه بتحديد  أمام املحاكم للفصل فيها، أو يحسمها  والحكومة 

اختصاصاته.

د تفاصيل عمليات الرقابة يف القواعد اإلجرائية الربملانية ويف  وعادة ُتحدَّ

املامرسة العملية. يف الغلب، يوجه رئيس الربملان كيفية فهم القواعد التي 

تحكم سري أشغال الربملان عىل أساس يومي.

القضائية  اإلجراءات  أن  ومبا  مهمة.  الربملانية  اإلجرائية  “القواعد 

فإن  الغاب،  قانون  يف  الوقوع  وتجنب  املسائل  لتصنيف  مهمة 

اإلجراءات الربملانية تحدد حقوق الجميع والتزاماتهم يف النقاش 

الربملاين باملعنى الواسع”.

كريستني ديفريني، رئيسة مجلس الشيوخ، بلجيكا

كثريا ما يالحظ الربملانيون أن دور رئيس الربملان يؤثر تأثريا كبريا عىل النهج 

القواعد  وتطبيق  تفسري  سلطة  لهم  أن  إذ  الرقابة،  يف  للربملان  املؤسيس 

الربملانية. وباختصار، فإن األشخاص الذين يفرسون قواعد الرقابة الهامة 

ال تقل أهميتهم عن القواعد نفسها.

القدرة على �سمان المتثال

مثل أي قانون، تتطلب الوالية عقوبة ما لعدم االمتثال للرقابة الربملانية. 

وأقىص عقوبة تأيت يوم االنتخابات عندما تتاح للناخبني فرصة تغيري الحزب 

وسائل  الربملان  أعضاء  لدى  ذلك،  ومع  الحاكمة(.  األحزاب  )أو  الحاكم 

عليهم. عىل  الضغط  أو  االمتثال  نحو  الحكومات  أو  الوزراء  لدفع  أقرب 

سبيل املثال، قد يسعون إىل كشف نقائص الحكومة، أو مترير ترشيعات 

رسمية  عقوبة  إصدار  أو  امليزانية،  التأثري عىل مخصصات  أو  تصحيحية، 

ترتاوح بني اللوم الرسمي وإجراءات اإلقالة أو التصويت عىل عدم الثقة.

الرقابة  لجان  بتقارير  وثيقا  اهتامما  تويل  الحكومات  من  العديد  أن  مع 

ونتائج املناقشات العامة، وتسعى بنشاط إىل الحصول عىل آراء الربملانات، 

ال ينطبق هدا يف كل مكان.

الك�سف

الربملان  بأكرث سهولة ألعضاء  املتاحة  الكشف هي  القدرة عىل  تكون  قد 

واللجان. عندما تكشف الرقابة أوجه القصور الخطرية يف األداء الحكومي، 

فإنها تستطيع جلب الدعاية السلبية للحكومة. إن إمكانية الكشف العلني 

وحدها تعطي الحكومة حافزا قويا إليالء االهتامم لنتائج الرقابة. عندما 

يتم تضخيمه يف وسائل اإلعامل واملجتمع املدين، قد يكون الكشف فعاال 

جدا يف زيادة ضغط الرأي العام عىل الحكومة حتى تستجيب.
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جعل الرقابة فعالة

ميكنهم  الذين  اللجان،  أعضاء  أيدي  يف  حدة  أكرث  أداة  الكشف  يشكل 

متابعة التحقيقات بطريقة منهجية، مدعومة بأدلة واقعية. توفر جلسات 

اللجان مبثابة  اللجان منتدى عاما، وتكون تقارير  التي تعقدها  االستامع 

منافذ رسمية الستنتاجات وتوصيات التحقيق.

وخالفا  جيد.  أثر  إلحداث  الكشف  استخدام  النائب  بإمكان  ذلك،  ومع 

أو  أغلبية  يتطلب  ال  األحيان،  من  كثري  ففي  الرسمية،  العقوبات  ملعظم 

مجموعة كبرية إلثارته، وال ميكن صده بسهولة من قبل األغلبية السياسية 

التي تدعم الحكومة.

الت�سريع

القانون  الحكومة وأجهزتها هي من خالل  لتغيري سلوك  إن أقرص طريق 
الذي ينظم هذا السلوك. بإمكان الرقابة الربملانية أن تؤثر عىل طريقة تنفيذ 
التنفيذية إلعادة  السلطة  نطاق  من  بدقة  القوانني  تحد صياغة  القانون. 
تفسري ما مترره الهيئة الترشيعية. وبعد ذلك، ميكن للربملان عقد جلسات 
فبإمكانه  املطاف،  نهاية  ويف  للقوانني.  الحكومة  تنفيذ  دقة  مدى  ملراقبة 

تغيري القانون ملواجهة أي نقص تكشفه الرقابة.

تركيز  فبإمكانهم  للربملانيني.  فرصا  الخطوات  هذه  من  خطوة  كل  توفر 
اهتامم الجمهور عىل رضورة جعل القوانني أدوات أفضل لتشكيل السلوك 
الحكومي والحكم عليه؛ وميكنهم املشاركة يف جلسات املراقبة واإلعراب 

عن تفضيالتهم؛ وميكنهم العمل عىل بناء أغلبية لدعم الترشيعات.

ومع ذلك، عندما تريد سن الترشيعات مبزيد من الدقة والوضوح، تواجه 
محدودة  وخربة  معلومات  له  الذي  فالربملان  عديدة.  مشاكل  الربملانات 
به،  القيام  عىل  الحكومة  إجبار  عليه  وينبغي  ميكنه  مبا  متيقنا  يكون  ال 
وسيحتاج إىل جمع األغلبية، عىل الرغم من أن الربملانيني غالبا ما ينقسمون 

حول التفاصيل.1

أكرث  يوفر مسارا  القانون  التعديالت عىل  الرقابة واقرتاح  إن عقد جلسات 
عملية. هذه أداة محتملة وقوية لجعل الحكومة تويل اهتامما، ولكن هذا 
أوال،  والسلطة.  السياسية  واإلرادة  القدرة  يتطلب  ألنه  أيضا  املسار صعب 
ال بد من أغلبية لتعديل القوانني، والحكومة والحزب الحاكم قد يدافعان 
السلطة  لدى  يكون  أن  ثانيا، يجب  الحالية.  التنفيذية  السلطة  عن مقدار 
الترشيعية القدرة - الخربة، والقدرة عىل الصياغة، وغري ذلك من أشكال الدعم 
- عىل الترشيع مبزيد من الدقة. ثالثا، تنفذ الحكومة تغيريات يف القانون، 
لذلك يجب أن يكون لدى السلطة الترشيعية الوسائل الالزمة ملراقبة امتثال 
الحكومة وإنفاذ نواياها وفرض عقوبات يف حالة عدم االمتثال. لذا، فإن درجة 

االمتثال التي تم التوصل إليها قد تكون اختبارا للقوة بني الربملان والحكومة.

التاأثري على امليزانية

ملعظم الربملانات كلمتها يف امليزانية الوطنية. ترتاوح سلطتها بني املوافقة 

من  األغلبية  وتعبئة  أخرى،  أماكن  يف  املتخذة  القرارات  عىل  الرمزية 

امليزانية  صياغة  عىل  واستخدامها  القدرة  وامتالك  بنعم،  التصويت  أجل 

واملوافقة عليها.

.Nakamura and Smallwood, 1980  1

ال متلك كل الربملانات سيطرة واسعة النطاق عىل امليزانية مبوجب القانون 

أو يف الواقع السيايس. ويف بعض األحيان، يقيد القانون التغيريات التي ميكن 

للربملان أن يقوم بها، وكثريا ما ميكن للربملان أن يخفض أو يعيد التخصيص 

قيود  توجد  ذلك،  إىل  باإلضافة  نفقات جديدة.  إضافة  يستطيع  ال  ولكنه 

سياسية حقيقية يف األنظمة الربملانية: ففي بعض البلدان، الفشل يف مترير 

امليزانية يسقط الحكومة، وبالتايل فإن حزب األغلبية يضمن مرور امليزانية.

أداة محتملة لجعل  امليزانية، فإن لديه  تأثري عىل  وعندما يكون للربملان 

الحكومة تويل اهتامما لشواغلها. وقد يشعر الوزراء بالتهديد من احتامل 

تخفيض ميزانيتهم وبالتايل قد يولون اهتامما ملا تركز عليه اللجان. وعىل 

العكس من ذلك، قد تزيد السلطة الترشيعية التمويل إن الحظت، من 

خالل الرقابة، أن مبالغ األموال أو السيطرة املخصصة غري كافية.

ما مدى السلطة التي ميلكها الربملان فعال عىل املوارد املالية؟ وكيف ميكنه 

استخدامها كعقوبة؟ الفرق الكبري يف سلطات الرقابة التي متلكها الربملانات 

يكمن فيام إذا كانت لها سلطة سلبية فقط – أي، الحق يف رفض امليزانية 

فقط )كام يف جمهورية سيشيل( – أو إذا كانت تستطيع أن تؤثر بشكل 

إيجايب يف كيفية إنفاق املال. ذكر العديد من الذين أجريت معهم مقابالت 

أن برملانهم يستطيع أن يقدم مقرتحات لتغيري السياسات وكيفية إنفاق 

األموال )عىل سبيل املثال يف سويرسا وأملانيا وأوغندا(.

يف الحاالت التي يتمتع فيها الربملان بسلطة عىل امليزانية وحرية حقيقية 

للترصف، ميكنه استخدامها لزيادة وضوح وفعالية نتائج الرقابة. يف البوسنة 

مع  النواب  مجلس  يف  امليزانية  لجنة  وظائف  تندمج  حيث  والهرسك، 

وظائف لجنة الحسابات العامة، استخدمت اللجنة السلطة عىل امليزانية 

إلرسال رسالة هادئة وإن كانت فعالة. كشفت مراجعة حسابات الوزارات 

أن عددا كبريا منها مل يلتزم باملعايري الدولية التي وضعتها املنظمة الدولية 

للمؤسسات العليا ملراجعة الحسابات يف إدارتها للنفقات.2 خفضت لجنة 

مببالغ  املخالفة  الوزارات  ميزانيات  األحزاب  املتعددة  واملالية  امليزانية 

رمزية صغرية )يف مجاالت مثل السفر(. ولكن تم اإلبالغ عن النتائج أيضا 

يف الجرائد، وتم تضخيمها من قبل دعاة املجتمع املدين من أجل الشفافية. 

فأدى ذلك إىل تحسينات يف السنوات الالحقة يف أداء مراجعة الحسابات 

للوزارات األصغر حجام واألكرث ضعفا من الناحية السياسية.

نظام  إىل  برملاين  نظام  البلد من  كينيا، حيث حول دستور عام 2010  يف 

رئايس - ترشيعي، تم نقل سلطة صياغة امليزانية النهائية واعتامدها إىل 

السلطة الترشيعية. واآلن إذا رأى الربملان شيئا رضوريا ووافق عليه، فإنه 

ميلك القدرة عىل االعرتاف به من خالل زيادة االعتامدات.

اجلزاءات

وأخريا، قد ميتلك الربملان سلطة جزاء الحكومة بطرق مختلفة.

خالل حلقة نقاش يف الجمعية 133 لالتحاد الربملاين الدويل، ميز األمني العام 

لها عواقب سياسية عىل  التي  الرقابة  آليات  بني  الكندي  الشيوخ  ملجلس 

.www.intosai.org املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة الحسابات  2

http://www.intosai.org
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الحكومة واآلليات التي ال ترتتب عليها عواقب.3 يف كندا، تشمل آليات الرقابة 

العرش  الذي ييل خطاب  النقاش  الحكومة  لها عواقب سياسية عىل  التي 

إن  الثقة.  بعدم  واالقرتاحات  امليزانية  ومناقشة  الحكومة،  لربنامج  املحدد 

صّوت الربملان ضد الحكومة يف أي من هذه الحاالت، فقد يسقط الحكومة.

بالنسبة آلليات الرقابة التي ال ترتتب عليها عواقب سياسية مبارشة، وضعت 

تسقط  أن  ميكن  ال  التي  “الخفيفة”،  العقوبات  من  مجموعة  الربملانات 

الحكومة ولكنها تكتيس أهمية سياسية. ميكن تحديد هذه العقوبات يف 

القواعد الربملانية، وتشمل تدابري مثل إجبار وزراء الحكومة عىل املجيء 

لإلجابة عىل سؤال يف الغرفة إذا مل يجيبوا عليه بصورة مرضية، أو إصدار 

الحاالت،  العاجلة. يف كثري من  املناقشات  أو  باألسئلة  السامح  أو  توبيخ، 

رئيس الهيئة الترشيعية هو الذي يحدد استخدام مثل هذه العقوبات.

وغالبا ما متكن الدساتري والقوانني الربملان من تحديد ما إذا كانت الحكومة 

الثقة عن  إقالة وزير، أو حجب  تعمل بشكل سليم أم ال. فالقدرة عىل 

وزير أو حكومة، متنح الربملان سلطات احتياطية كبرية.

الرئيس  الرقابة والتحقق السيايس بسلطة إقالة  يف إكوادور، تتمتع لجنة 

عن منصبه إذا مل ميتثل لواليته، األمر الذي يؤدي إىل حل الربملان وانتخابات 

الرئيس األمرييك يف عدم ضامن “تنفيذ  إقالة  جديدة. يتمثل أحد أسس 

القوانني بأمانة”.

ويف بعض األحيان قد تكون هذه الصالحيات العقابية كبرية جدا. إن قوة 

التصويت بحجب الثقة إلسقاط الحكومة هي أقرب إىل “خيار نووي”، لذلك 

فهيي مخيفة لدرجه أن األغلبية الربملانية عادة ما تحجم عن استخدامها. قلة 

من الربملانيني مستعدون إلسقاط حكومة ملعاقبة وزير غري متعاون. وإذا كان 

الربملان قادرا عىل إقالة الوزير، فإن اإلفراط يف استخدام هذه السلطة قد 

يجعل الحكم أكرث صعوبة بدال من تحسني النتائج.

باإيجاز: ولية الرقابة و�سالحياتها

تستند الرقابة الربملانية الفعالة إىل والية واضحة ومقررة قانونا توفر 
للربملان سلطة الرقابة عىل جميع مجاالت الحكومة يف جميع األوقات. 
مجموعات  جميع  شأن  ذلك  يف  شأنها  الوالية،  هذه  مثل  ولكن، 
يدافعون عن حقوق  أيضا وجود محكمني قويني  تتطلب  القواعد، 
أمر  الربملانات  رؤساء  حياد  إن  بالرقابة.  لالضطالع  األعضاء  جميع 

أسايس، ومن شأن إجراءاتهم دعم حق الربملان يف مساءلة الحكومة.

الحكومة  عىل  يجب  فعالة،  تكون  أن  الربملانية  للرقابة  أريد  وإذا 
أن تويل اهتامما لها. الوضع املثايل هو أن تعمل الحكومة والربملان 
تقرص  حينام  ذلك،  ومع  العام.  الصالح  أجل  من  جنب  إىل  جنبا 
العالقات عن ذلك، فللربملان مجموعة من الخيارات القوية لضامن 
إسامع صوته إىل الحكومة. تشمل هذه الوسائل التعريف بالقضية، 
الظروف  ويف  امليزانية،  عىل  والتأثري  النقائص،  لتصحيح  والترشيع 
الربملان  يكون  أن  يجب  الثقة.  حجب  واقرتاح  اإلقالة  القصوى، 

والنواب مستعدين الستخدام هذه الصالحيات عند االقتضاء.
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حتى وإن دعمتها التدابري الرسمية لضامن االمتثال، فإن الوالية للرقابة 

تكون منعدمة املعنى ما مل ميتلك الربملان أيضا املوارد الالزمة لتنفيذها. 

بوضوح  مستقل  متويل  مصدر  هي  الربملانية  للقدرة  الرئيسية  العنارص 

عن  فضال  والقادرة،  واملحايدة  املهنية  األمانة  ودعم  الحكومة،  عن 

والتحليالت  املعلومات  إىل  املناسب  الوقت  ويف  املقيد  غري  الوصول 

الجيدة. جل الربملانات التي مارست الرقابة بشكل أكرث حزما يف اآلونة 

زيادة  من  بدال  للرقابة  أكرب  قدرات  بتطوير  أساسا  ذلك  فعلت  األخرية 

الرسمية. سلطاتها 

والية  عن  عموما  راضون  االستطالع  شملهم  الذين  النواب  أن  حني  ويف 

الربملان للرقابة، إال أنهم كانوا أقل اقتناعا بأن الربملان ميتلك املوارد الكافية 

لتنفيذ هذا العمل.

الر�سم البياين 6: ت�سورات اأع�ساء الربملان ب�ساأن موارد الرقابة

التي  املعلومات  لتحليل  وامليزانية(  )املوظفون  كافية  موارد  “للربملان 
يتلقاها من أجل الرقابة”

 حسب الجنس والعضوية يف الحكومة / يف املعارضة يف الحكومة 
)النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق
إطالقاً

٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

يف املعارضة )النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق
إطالقاً

٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

املصدر: دراسة استقصائية بشأن الربملانيني، أجراها االتحاد الربملاين الدويل 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 2، 2016 )األساس: 283 نائبا، منهم 
185 عضوا يف الحكومة - 117 رجال و68 امرأة؛ و98 عضوا يف املعارضة - 

63 رجال و35 امرأة(

ال�ستقالل املايل عن احلكومة

الترصف بشكل مستقل عن  قادرا عىل  الربملان  أن يكون  الرقابة  تتطلب 

ومقر. ميكن  وموظفني  ميزانية خاصة  له  تكون  أن  يعني  مام  الحكومة، 

عن  األساسية  املهام  من  وغريها  الربملانية  الرقابة  تحبط  أن  للحكومات 

طريق حرمان الربملانات من املوارد األساسية.
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جعل الرقابة فعالة

تعمل  أن  يجب  الحكومة،  عن  االستقاللية  لضامن  الخصوص،  وجه  عىل 

اللجان مبوارد مستقلة، بدال من االعتامد عىل ميزانية الوزارات املعنية.

“يجب أن تكون للربملان ميزانية للرقابة، ولكن يف كثري من األحيان 

الكثري من  اللجان - لدينا  ال يوجد ما يكفي من األموال لجميع 

اللجان يف الربملان. لذلك، إذا رغب قادة اللجان يف القيام بوظيفتهم 

الرقابية، عليهم أن يلتمسوا الدعم من أشخاص آخرين، أو دوائر 

أخرى، أو وزارات أخرى. عىل سبيل املثال، أنا نائب رئيس لجنة 

الرعاية االجتامعية. مل نحصل قط عىل متويل ملراقبة ما تقوم به 

الوزارة. فإذا أردنا القيام بالرقابة، ال بد أن نلتمس متويلنا الخاص، 

املتحدة  األمم  هيئة  أو  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  من  رمبا 

الوزارة  رمبا  أو  التمويل  ونطلب  إليهم  نذهب  أن  علينا  للمرأة. 

سوف متولنا. ال ميكنك القيام بعملك بفعالية ]بدون موارد[.”

أيب كالوكو وريجينا تيانج مرح، أعضاء الربملان، سرياليون

تشري البيانات إىل أن غالبية الربملانات تتمتع بدرجة كبرية من السيطرة عىل 

ميزانيتها: إعدادها وتخصيصها وحتى املبلغ اإلجاميل. ومع ذلك، يتعني عىل 

لفائدة  الدراسة االستقصائية  التي شملتها  الربملانية  الغرف  19 غرفة من 

قاعدة بيانات بارلني التابعة لالتحاد الربملاين الدويل أن تعمل باالشرتاك مع 

د مخصصات  الحكومة لتقرر كيفية تخصيص ميزانيتها، ويف 10 حاالت ُتَحدَّ

امليزانية من قبل الحكومة فقط.

الر�سم البياين 7: ال�سيطرة على ميزانية الربملان

السلطة التنفيذيةالربملان والسلطة التنفيذية معاالربملان

كيف يتم تخصيص
ميزانية الربملان

كيف يتم تحديد
املبلغ األقىص
مليزانية الربملان؟

من يعد اقرتاح
ميزانية الربملان؟

٦٠صفر ٢٠٨٠ ٤٠١٠٠١٤٠ ١٢٠١٦٠١٨٠

الخاصة  اإلنرتنت  عىل  الدويل  الربملاين  االتحاد  بيانات  قاعدة  املصدر: 
بالربملانات الوطنية )أساس السؤال: 157 غرفة برملانية(

إلقامة  بها  يقوم  أن  الربملان  عىل  يجب  التي  الحاسمة  الخطوة  عادة، 

استقالليته الرضورية لدعم الرقابة وغريها من املهام هي السيطرة الرسمية 

عىل ميزانيته.

الوطنية. وقد خصصت الحكومة  الجمعية  “لقد أسسنا صندوق 

األموال لهذا الصندوق. اآلن ال نضطر للذهاب إىل الحكومة ونقول: 

“نريد أن نراقب]كم[، اعطونا املال”. كانوا يف السابق ]يقررون[. 

واآلن لجنة الخدمة الربملانية هي التي تقرر كيفية إنفاق املال”.

آن ماكيندا، رئيسة الجمعية الوطنية، جمهورية تنزانيا املتحدة

موظفون برملانيون حمرتفون وم�ستقلون

الوصول إىل موظفني برملانيني محرتفني ومستقلني املورد األكرث  قد يكون 

قيمة الذي ميكن أن يحصل عليه النائب. هؤالء قادرون عىل تفسري قواعد 

الرقابة  تحقيقات  عن  الناتجة  املعلومات  ومعالجة  وتطبيقها،  الرقابة 

وتحليلها، واملساعدة يف صياغة الترشيعات التصحيحية. ينبغي أن يكونوا 

أجور  عىل  ويحصلون  ومهاراتهم  لخرباتهم  ُيختارون  الربملان،  يف  موظفني 

الطابع  عىل ضامن  الربملانيني  للموظفني  األسايس  النظام  يساعد  مناسبة. 

السياسية  الضغوط  من  املوظفني  وحامية  لإلدارة،  املتحيز  وغري  املحايد 

داخل الربملان.

الوظيفية  وإدارتهم  الربملانيني  املوظفني  بتوظيف  املتعلقة  املبادئ  تشري 
التي اعتمدتها رابطة األمناء العامني للربملانات يف أكتوبر 2013 إىل ما ييل4

القواسم  من  الكثري  لديها  عمل  كصاحب  التنفيذية  “السلطة 

املشرتكة مع الربملان، وغالبا ما تبحث عن موظفني ذوي صفات 

وال  الربملان  يف  ممثلة  نظر  وجهات  هناك  ستكون  لكن  مامثلة. 

التنفيذية  التنفيذية. كام أن للربملان والسلطة  تتقاسمها السلطة 

بني  املصالح  لتضارب  احتامل  هناك  مختلفة.  دستورية  أدوارا 

السلطتني”.

تؤكد الوثيقة أيضا مبدأ الرقابة الربملانية عىل تعيني املوظفني:

“ينبغي أن يكون للربملان سيطرة عىل عمليات التوظيف والرتقية، 

لها  يكون  أن  الخصوص  التنفيذية عىل وجه  للسلطة  ينبغي  وال 

إدارة  نظام  فإن  ذلك،  العمليات. ومع  نتائج هذه  تأثري عىل  أي 

إعارة املوظفني بني الربملان والسلطة التنفيذية قد يكون ذا قيمة، 

ألغراض إدارة الحياة الوظيفية”.

تعيني  عىل  سيطرة  لديها  أن  إىل  الربملانات  من  العظمى  الغالبية  تشري 

من  عددا  أن  غري  دامئا.  القانون  عليه  ينص  ال  ذلك  أن  مع  موظفيها، 

الربملانات يفتقر إىل هذا املورد الحيوي. فعىل سبيل املثال، يعني املوظفون 

يكونون  ما  وغالبا  العامة،  املدنية  الخدمة  من  مؤقتا  الربملانات  بعض  يف 

مدراء غري متخصصني. فليس من املستغرب أن يرى بعضهم مستقبلهم يف 

السلطة التنفيذية، التي جاءوا منها والتي قد يعودون إليها.

الر�سم البياين 8: التحكم يف توظيف املوظفني الربملانيني

“هل يتحكم الربملان يف توظيف املوظفني الربملانيني؟”

١٠٠صفر ٥٠١٥٠٢٠٠

نعم

ال

الخاصة  اإلنرتنت  عىل  الدويل  الربملاين  االتحاد  بيانات  قاعدة  املصدر: 
بالربملانات الوطنية )أساس السؤال: 181 غرفة برملانية(

رابطة األمناء العامني للربملانات، 2013.  4
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تتطلب تنمية قدرات املوظفني القادرين عىل دعم الوالية الرقابة الربملانية 

التمويل والتدريب. وتشمل املهارات الهامة التي يحتاجها موظفو اللجنة 

القدرة عىل تجميع وتقديم األدلة، ال سيام من منظور جنساين، وصياغة 

معرفة  إىل  أيضا  املوظفون  ويحتاج  التقارير.  ومشاريع  اللجنة  توصيات 

إن  اإلجرائية.  املامرسة  تطبيق  الربملان وكيفية  أعضاء  التعامل مع  كيفية 

أكرث الطرق فعالية لتطوير هذه املهارات لدى املوظفني الجدد تتمثل يف 

التدريب باملامرسة تحت توجيه أحد أقدم املوظفني البارزين يف األمانة. 

كام ميكن للموظفني من جميع مستويات األقدمية االستفادة من زيارة 

الربملانات يف الخارج وحضور دورات متخصصة ميكن أن ترثي مامرستهم 

اليومية من خالل التعرض لوجهات نظر ونهج جديدة.

الإطار 7: القدرة على الرقابة يف جمهورية مولدوفا

الوفاء  يف  كبرية  تحديات  املولدويف  الربملان  لجان  جميع  تواجه 

مبسؤولياتها الرقابية. املوارد املتاحة لهذه املهمة محدودة وال توجد 

لوظائف  واملوارد  والوقت  املوظفني  لتخصيص  موحدة  مامرسة 

املراقبة. يشعر الربملانيون واملوظفون عىل حد سواء بالضغط.

األمانة،  نطاق  لتوسيع  الالزمة  املوارد  إىل  يفتقر  الربملان  بأن  اعرتافا 

فإن املشاركني يف مجموعة الرتكيز يركزون بدال من ذلك عىل تطوير 

الحاليني.  املوظفني  من  استفادة  أقىص  لتحقيق  متخصص  تدريب 

وتشمل االسرتاتيجيات املمكنة األخرى الستخدام املوارد من املوظفني 

مبزيد من الفعالية تعزيز التنسيق بني موظفي اللجنة وقسم البحوث 

االستمرارية،  ولتحسني  متسقة.  مهنية  وإرساء مامرسات  الربملان،  يف 

من األفضل أن يعني لكل لجنة موظف مختص له خربة يف وظيفة 

املراقبة التي تضطلع بها تلك اللجنة.

عىل سبيل املثال، ردا عىل املخاوف من أن قانون التعليم لعام 2014 

يهدد حقوق األقليات اللغوية، عقدت لجنة حقوق اإلنسان والعالقات 

العرقية سلسلة من جلسات استامع مع وزير التعليم، وأمني املظامل، 

وممثيل األقليات القومية، ومنظامت املجتمع املدين ومدراء املدارس. 

وأسفر تقرير اللجنة عن مراجعة كبرية لقانون التعليم ووضع خطة 

وطنية لتحسني نوعية تعلم اللغات، وال سيام تعليم لغات األقليات. 

مصالح  وباألخص  الجمهور،  مشاركة  زيادة  أيضا  التقرير  اقرتح 

األقليات، يف سياسة التعليم وتطوير املناهج الدراسية.

ميكن تحقيق الكثري باستخدام املوارد املوجودة وغري الربملانية لتحسني 

القدرة ومن ثم مساعدة جميع اللجان عىل مامرسة مهامها الرقابية 

بفعالية.

التي يرسها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،  املصدر: مجموعة الرتكيز 
جمهورية مولدوفا، 2016. انظر: الرابط إىل تقرير مجموعة الرتكيز.

الو�سول اإىل املعلومات

الربملان  يضطلع  للمساءلة.  الرضوريان  النظريان  هام  والشفافية  االنفتاح 

من  املثال  سبيل  عىل  الحكومة،  يف  االنفتاح  معايري  وضع  يف  هام  بدور 

خالل مطالبة الحكومة بنرش املعلومات التي تستند إليها التخاذ قرارات 

القاعدة  االنفتاح هو  فيها  يكون  بيئة  يساعد عىل خلق  سياستها. وهذا 

وتكون فيها املساءلة متوقعة.

تؤدي  الربملانية،  للرقابة  الرضورية  باملعلومات  الرئييس  املزود  باعتبارها 

الحكومة دورا حاسام يف قدرة الربملانيني عىل التدقيق يف الحكومة. وعندما 

يتعذر عىل أعضاء الربملان الوصول إىل هذه املعلومات، تتأثر الرقابة.

يف بعض الربملانات، يجد أعضاء أحزاب املعارضة صعوبة أكرب يف الحصول 

عىل معلومات حكومية مام هو األمر بالنسبة للمعلومات التي يقدمها 

الحاكم  الحزب  ألعضاء  ويجوز  الحاكمة(.  األحزاب  )أو  الحاكم  الحزب 

إما  الحكومية  اإلدارات  تجريها  التي  والتحليالت  البحوث  عىل  االطالع 

حني  يف  أخرى،  جهة  ومن  الوزاريني.  زمالئهم  من  أو  مبارشة  بطلبها 

يستطيع أعضاء أحزاب املعارضة طرح أسئلة شفوية وخطية عىل وزير 

الحكومة  إليها  تستند  التي  األدلة  إىل  الوصول  دامئا  لهم  ُيسمح  ال  ما، 

معلومات  الحكومة  تقدم  حينام  توترا  يحدث  حتام،  قراراتها.  التخاذ 

غري كافية.

من  ذكاء  أكرث  الحكوميني  املسؤولني  بأن  االعتقاد  املغالطة  “من 

الخرباء  ]الحكومة[ جيشا من  لهم  أن  األمر  ما يف  الربملانيني. كل 

املوارد  من  املزيد  إىل  بحاجة  نحن  ذلك.  من  شيئا  لدينا  وليس 

قدرات  تعزيز  إىل  بحاجة  نحن  بسهولة.  متاحة  ليست  ولكنها 

الربملان لجعله أكرث فعالية. واألهم من ذلك أن هناك حاجة إىل 

إجراء تغيريات دستورية لضامن ترصف الحكومة بطريقة معقولة 

يف مجتمع دميقراطي”.

باتريك هريميني، رئيس الجمعية الوطنية، سيشيل

إن سن الترشيعات وسيلة لضامن وصول الربملان إىل املعلومات الحكومية. 

لسويرسا وإرسائيل قواعد من هذا القبيل.

تتعلق  الحكومة  من  معلومة  أي  عىل  الحصول  يف  الحق  “لدي 

املعلومة،  يريدوا إعطائ هذه  الربملان. وإذا مل  بعميل كنائب يف 

يجب عليهم رشح السبب”.

أندريا كاروين، عضو مجلس الواليات، سويرسا

“يقتيض قانون الربملان املعدل لعام 2008 من الهيئات الخاضعة 

مركز  إىل  املعلومات  نقل  الحكومية،  الوزارات  فيها  مبا  للتدقيق، 

البحوث واإلعالم يف الكنيست “دون إبطاء”. وهذا التعديل ميثل 

خطوة أخرى إىل األمام ألعضاء الربملان يف تعزيز قدراتهم الرقابية”.

مستندات خطية، الكنيست، إرسائيل

مثل  موثوقة،  دولية  منظامت  من  الواردة  التقارير  توفر  أن  أيضا  ميكن 

الخاصة،  واإلجراءات  املتحدة  األمم  معاهدات  مبوجب  املنشأة  الهيئات 

مصدرا قيام للمعلومات ومنظورا مقارنا ميكن أن يستفيد منه النواب.
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جعل الرقابة فعالة

وجه  عىل  املعلومات  بإتاحة  الرقابة  تسهل  قد  الحكومات  أن  حني  ويف 

الرسعة ويف شكل سهل االستعامل، فمن املمكن أيضا أن تعرقل العملية 

بتقديم معلومات ناقصة أو تأخر تسليمها. وقد تنشأ هذه العوائق عن 

الربملانية  الرقابة  عمليات  بأن  الحكوميني  واملسؤولني  الوزراء  بني  تصور 

فعالية  عدم  عن  ناتجة  تكون  قد  ولكن  الحكومة،  سياسة  تنفيذ  تعرقل 

الحكومة أو نقص املوارد.

قد يجد الربملانيون أنه من األسهل الحصول عىل املعلومات التي يحتاجون 

إليها باستثامر الوقت يف بناء العالقات داخل اإلدارة الحكومية التي تهمهم 

والسعي إىل فهم القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها.

اإلجرائية  القواعد  وتسمح  الترشيع  يسمح  أن  يجب  نفسه،  الوقت  ويف 

النظر عن  التعاون، برصف  الوزراء عىل  وإجبار  املعلومات  إىل  بالوصول 

الدينامية بني الربملان والحكومة. فعىل سبيل املثال، يعقد الربملان السنغايل 

الحكومة”.  إىل  الحالية  “األسئلة  عنوانها  ساعتان،  مدتها  شهرية  جلسة 

الرد  أجل  من  الحكومة  أعضاء  اإلجرائية حضور جميع  القواعد  وتقتيض 

عىل أسئلة ال يطلعون عليها مسبقا.

التقارير ال�سنوية التي تقدمها الدوائر احلكومية للربملان

التقرير السنوي الذي تقدمه كل إدارة حكومية هو أحد مصادر املعلومات 

التي تقدمها الحكومة عادة للربملان. أشارت نحو 65 يف املائة من الربملانات 

التي ردت عىل االستبيان أنها تتلقى هذه التقارير. مييل التقرير السنوي 

إىل تقديم تقييم مايل وتقييم أداء اإلدارة وأنشطتها. ويف بعض الربملانات، 

اللجنة  ميّكن  للمعلومات  رئيسيا  مصدرا  السنوي  التقرير  استعراض  يعد 

الحاالت،  هذه  يف  تحقيق.  إجراء  يف  والرشوع  أعاملها  جدول  وضع  من 

يتم إحالة التقارير السنوية تلقائيا إىل اللجنة، ومن ثم تتمكن اللجنة من 

التحقيق يف مجال عمل اإلدارة.

هناك  أن  إىل  السؤال  هذا  عىل  ردت  التي  الربملانات  أرباع  ثالثة  أشارت 

من  املائة  يف   70 نحو  وأشارت  اإلدارات.  تقارير  لتقديم  نهائيا  موعدا 

بوضوح  محدد  إجراء  وجود  إىل  سنوية  تقارير  تتلقى  التي  الربملانات 

الستعراض التقارير.

وأشارت الربملانات إىل عدد من املشاكل التي تواجهها فيام يخص التقارير 

إذا كانت  أنه  البعض  الحكومية. والحظ  اإلدارات  تقدمها  التي  السنوية 

التقارير موجودة عىل اإلطالق، فإنها يف الغالب ُتقدم متأخرة بسنوات. 

سطحية  الغلب  يف  فإنها  كاملة،  وكانت  املحدد،  الوقت  يف  ُقدمت  وإذا 

ومتيل  مستحيال.  ذلك  يكون  أو  أساسها  اإلدارات عىل  محاسبة  فيصعب 

تكون  فال  للغاية  مخصصة  لغة  وتستعمل  مطولة  كونها  إىل  التقارير 

بلغة أكرث مالءمة  القضايا  الربملان. ومن شأن تفسري  مفيدة حقا ألعضاء 

أن يسهل فهمها ليس فقط للنواب وإمنا أيضا للمواطنني. ومن شأن توفري 

بيانات مفصلة حسب نوع الجنس أن يتيح للربملانيني تحديد أثر السياسة 

عىل الرجال والنساء. ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي عمله بغية ضامن 

للغرض  مالمئة  وجعلها  املناسب  الوقت  يف  الحكومية  التقارير  تقديم 

املنشود منها.

الر�سم البياين 9: التقارير ال�سنوية التي ُتقدَّم للربملانات

لدى الربملان إجراء محدد وواضح
ملراجعة التقارير الواردة إليه
من الدوائر الحكومية

 هناك موعد نها� لتقديم التقارير

السنوية للربملان من قبل

الدوائر الحكومية

يتع� عىل الدوائر الحكومية
تقديم تقارير مالية سنوية
وتقارير عن نشاطاتها للربملان

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٧٠ ٦٠

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 13، 2016 )أساس السؤال: 103 غرفة برملانية(

خدمات البحوث لتزويد الربملانيني بتحاليل م�ستقلة

عنارص  من  أساسيا  عنرصا  الجيدة  املوارد  ذات  البحوث  خدمات  تشكل 

الربملان قادرا عىل تزويد  ينبغي أن يكون  الرقابة.5  الربملانية عىل  القدرة 

االعتامد  بدال من  برؤية وتحاليل مستقلة ومحايدة وغري حزبية  النواب 

حرصا عىل تحاليل الحكومة.

الخدمات  توفر  الربملانات  جل  أن  الربملانات  استبيان  عىل  الردود  تبني 

إجراء  عىل  قادرين  موظفني  أيضا  األغلبية  ولدى  واملعلوماتية،  املكتبية 

بحوث إجرائية وبحوث اللجان وتحليل امليزانية. عدد أقل من الربملانات 

منظور  من  الترشيعات  تحليل  القدرة عىل  لديهم  الذين  املوظفني  يوفر 

جنساين، وهي مهارة يتزايد الطلب عليها.

الر�سم البياين 10: خدمات املعلومات والبحث التي يقدمها الربملان

موارد املكتبات
واملعلومات

موظفو البحوث
اإلجرائية

تحليل امليزانية

التحليل الجنسا�

موظفي اللجان
املكلفون بالبحوث

٦٠صفر ٢٠٨٠ ٤٠١٠٠١٢٠

استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ، السؤال 34، 2016 )أساس السؤال: 103 غرفة برملانية(

االتحاد الربملاين الدويل واتحاد جمعيات ومؤسسات املكتبات، 2015.  5
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الإطار 8: القدرة على التحليل اجلن�ساين

والرجال  النساء  احتياجات  تلبية  لضامن  السياسات  تحليل  يؤدي 

والفتيات والفتيان دون متييز يؤدي إىل تعزيز عملية الرقابة الربملانية. 

وينطوي ذلك عادة عىل معاينة البيانات البارزة املصنفة حسب نوع 

املجتمع  ومنظامت  الجنسني،  بني  املساواة  خرباء  واستشارة  الجنس 

املدين املتخصصة واألساتذة الجامعيني. فعىل سبيل املثال، قد تقوم 

اللجنة التي تنظر يف توفري السكن بتحليل عدد األرس املعيشية التي 

ودخل  األرس(؛  تلك  يف  املعالني  وأعامر  )وعدد  ونساء  رجال  يرأسها 

رب األرسة املعيشية ووضعه من حيث العاملة، موزعة حسب نوع 

يرتأسن  اللوايت  النساء  تجارب  يف  أيضا  اللجنة  تتعمق  وقد  الجنس. 

أرسا معيشية، وتطلع عىل الدراسات التي يجريها الباحثون ومنظامت 

املجتمع املدين بشأن األرس املعيشية التي ترأسها نساء.

ال شك يف أن مساهمة خرباء املساواة بني الجنسني قيمة. ومع ذلك، 

أنفسهم  النواب  يحتاج  فعالية،  أكرث  الجنساين  التحليل  يكون  ليك 

وموظفو الدعم إىل تطوير خرباتهم الخاصة يف هذا املجال. ففي كندا، 

قدمت اللجنة الدامئة املعنية بوضع املرأة تقريرا يف الربملان تعرض فيه 

القائم عىل نوع  التحليل  التدريبية عىل اإلنرتنت “مقدمة يف  الدورة 

الجنس +” (GBA+). وعىل نفس املنوال، طور برملان فيجي، وهو أحد 

القلة القليلة التي تقتيض بالفعل من اللجان إدراج منظور جنساين يف 

التحقيقات التي تجريها، مجموعة أدوات باالشرتاك مع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ تدعى “التدقيق يف الترشيعات من منظور جنساين”.6

النفتاح وال�سفافية يف احلكومة 

تعمل العديد من الحكومات بالفعل مبوجب ما يسمى قوانني “الشمس 

صنع  عملية  من  جزء  إجراء  تتطلب  التي  املفتوح،  واالجتامع  املرشقة” 

القرار الحكومية علنا. وهناك قوانني مامثلة مدرجة عىل جدول األعامل 

الترشيعي يف البلدان التي تفتقر إليها، كام أن الجهود القانونية يف العديد 

من األماكن تسري إىل أبعد من ذلك.

االعتامد  الدولية  املنظامت  بعض  شجعت  املاضيني،  العقدين  خالل 

يف  مبا  املتطلبات،  بعض  عىل  تنطوي  التي  املالية  اإلدارة  لنظم  اإللزامي 

للقياس  القابلة  السياسات  أهداف  أفضل عىل وضع  بشكل  الرتكيز  ذلك 

وتحقيقها ونظم محاسبة مالية أكرث رصامة وشفافية ونظم اإلبالغ القامئة 

عىل البيانات. وكثري من هذه التدابري )مبا يف ذلك اشرتاط إصدار معلومات 

عن العمليات الحكومية( يجري استخدامها بالفعل يف البلدان األكرث تقدما 

ويجري الرتويج لها بنشاط يف أماكن أخرى. ومبجرد تنفيذها، بإمكان هذه 

التدابري تقليل التباين يف املعلومات بني الحكومة والربملان الذي ال يساعد 

عىل إجراء رقابة أكرث نشاطا يف العديد من األماكن.

تتعرض الحكومات لضغوط من أجل إنشاء وتشغيل نظم أكرث شفافية.7 

وقد أبدت العديد من الحكومات يف البلدان النامية تعاونها ألن اعتامد 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2017.  6

.http://www.opengovpartnership.org انظر، مثال، رشاكة الحكومات املنفتحة  7

هذه النظم هو املفتاح لتحقيق أهداف أخرى. من شأن االمتثال ملتطلبات 

ورقة اسرتاتيجية الحد من الفقر الصادرة عن البنك الدويل وصندوق النقد 

الدويل أن يثري بعض اإلعفاء من الديون واإلفراج عن املساعدات األخرى. 

اعتمدت مالوي وزامبيا منذ عقد من الزمن قوانني، وتنظر الصومال حاليا 

واملشرتيات  العامة  واملالية  العامة،  املراجعة  )بشأن  قوانني  مشاريع  يف 

الدويل  النقد  صندوق  مع  متوافقة  أنها  عىل  تصنيفها  يتم  ليك  العامة( 

وفتح التمويل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. تتضمن آلية األمم 

الرشكاء  إىل  األموال  لتحويل  النقدية  للتحويالت  املنسق  للنهج  املتحدة 

يتم  حيث  مشابها،  حافزا  تتضمن  الحكوميني  وغري  الحكوميني  الوطنيني 
اإلفراج عن األموال عند اعتامدها.8

ويف بعض دول أوروبا، ينبع الحافز للتحرك نحو أنظمة أكرث شفافية من 

االتحاد  جهود  استفادت  وقد  األورويب.  االتحاد  إىل  االنضامم  يف  الرغبة 

التي   - السليمة  العامة  املالية  اإلدارة  نظم  تعزيز  إىل  الرامية  األورويب 

كثريا ما تقوم عىل إدماج أفضل للتخطيط، وميزنة الربامج، ورصد التنفيذ، 

ومراجعة الحسابات والرقابة - من إدراج هذه النظم يف اتفاقات التنسيق 

وجمهورية  تركيا  قامت  األورويب.  لالتحاد  املرشح  البلد  بوضع  الخاصة 

مولدوفا، عىل سبيل املثال، بإدراج هذه النظم يف ترشيعاتها.

باإلبالغ عن  التزامات حكومية  الجهود فرض  لهذه  الثانوية  النتائج  ومن 

األنشطة ووضع هيكل مسؤول عن جمع ومعالجة البيانات الالزمة. ومع 

الناحية  من  التدابري  تنفيذ هذه  األحيان، يف  كثري من  وجود مشاكل، يف 

العملية، فهي تشكل خطوة إيجابية إلثراء البيئة اإلعالمية للرقابة الربملانية 

عىل الحكومة.

عىل  الرقابة،  ملامرسة  مفيدة  معلومات  النظم  هذه  تنتج  تعمل،  عندما 

الحد  مثل  أهداف  تحقيق  يف  وفعاليتها  الحكومة  كفاءة  املثال  سبيل 

مراجعة  هيئات  واستخدام  )إنشاء  املالية  باإلجراءات  والوفاء  الفقر  من 

الحسابات( والنزاهة يف مجال املشرتيات وما إىل ذلك. وعندما ال تعمل، 

فقد تكون محور جلسات استامع الرقابة للوفاء مبتطلبات القانون.

النفتاح وال�سفافية يف الربملان

الدميقراطية.9  للربملانات  أساسيتان  قيمتان  أيضا  والشفافية هام  االنفتاح 

الربملانات تعرض نفسها للمساءلة عن طريق نرش قدر كبري من املعلومات 

الربملان.  وأعضاء  املؤسسة  أداء  لتقييم  أساسا  تستخدم  التي  عملها،  عن 

العمليات  يف  والشفافية  االنفتاح  من  مزيد  نحو  واضح  اتجاه  هناك 

والنواتج الربملانية يف السنوات األخرية، وهو ما يتجىل يف الزيادات الكبرية 

للربملانات  العاملي  التقرير  املبني يف  النحو  الربملانية، عىل  الوثائق  يف نرش 
اإللكرتونية.10

https://undg.org/wp-content/ النقدية  التحويالت  إلطار  املنسق  املتحدة  األمم  نهج   8 
.uploads/2016/09/HACT-2014-UNDG-Framework-EN.pdf

.Beetham, 2006  9

.IPU, 2016 (iii)  10

http://www.opengovpartnership.org
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/HACT-2014-UNDG-Framework-EN.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/HACT-2014-UNDG-Framework-EN.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/HACT-2014-UNDG-Framework-EN.pdf
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الربملان  أعضاء  مشاركة  عن  بيانات  متزايد  نحو  عىل  الربملانات  تتيح 

الجلسات  يف  واملشاركة  الترشيعية،  واملقرتحات  واألسئلة،  الخطب،   –

قليال  عددا  أن  من  الرغم  عىل   – التصويت  وسجالت  واللجان،  العامة 

الوثائق  معايري  باستخدام  البيانات  هذه  ينرش  الربملانات  من  فقط 

املفتوحة التي تجعل من السهل عىل األطراف الثالثة إعادة استخدامها 

. وتحليلها

الإطار 9: انفتاح اأعمال الربملان لل�سكان يف �سيلي

أصبح الكونغرس الوطني يف شييل أحد أول الربملانات التي اعتمدت 

خطة عمل االنفتاح الترشيعي يف إطار رشاكة الحكومات املنفتحة، 

العمل  خطة  تتضمن  اإلمنايئ.  املتحدة  األمم  برنامج  من  بدعم 

الخدمات  تحسني  وهي:  مجاالت  ثالثة  إىل  مقسمة  10 التزامات 

الكونغرس(؛  بأعامل  املواطنني  إلعالم  التكنولوجيا  )استخدام  العامة 

الكونغرس(؛  السلوك ألعضاء  )تعزيز مدونات  الجمهور  ثقة  وزيادة 

الشفافية  مجايل  يف  سياسات  )وضع  املؤسسية  املسؤولية  وزيادة 

هيكل  عىل  الكونغرس  وافق  الخطة،  اعتامد  عىل  عالوة  والنزاهة(. 

مع  التشاور  بعد  اعتمد  املؤسسية،  ملواقعه  جديدين  ومضمون 

مخصصا  مكتبا  وأنشأ  ألعضائه،  جديدة  سلوك  ومدونات  الجمهور، 

بإجراء  كلف  كام  قواعد.  لهذه  االمتثال  بضامن  مكلفا  لألخالقيات 

ذلك  يف  مبا  املنفتحة،  بالحكومة  تتعلق  قضايا  عدة  بشأن  دراسات 

آليات التشاور ومشاركة املواطنني يف العملية الترشيعية.

UNDP Chile, 2015 :املصدر

باإيجاز: القدرة الربملانية

وإن كانت سلطات الرقابة الرسمية معتربة فإنها ال تفيد شيئا إذا 

القدرة عىل مامرستها. قبل كل يشء، يحتاج  أيضا  للربملان  مل يكن 

الربملان إىل االستقاللية من الحكومة. إذا كان للربملان مصدر متويل 

مستقل ومستدام فسيتمكن من تحديد مساره الخاص دون تدخل 

من الحكومة.

وعىل نفس املنوال، فإن الربملان الذي يتوفر عىل موظفني متخصصني 

الترشيعات والسياسات املقرتحة من  ومهنيني قادرين عىل تحليل 

قبل الحكومة، ال سيام من منظور جنساين، ال يحتاج إىل االعتامد 

فقط عىل تفسريات الحكومة وتحليالتها.

من  والبيانات  املعلومات  عىل  الحصول  إىل  أيضا  الربملان  ويحتاج 

عملية  ينظم  أن  له  ينبغي  كام  املناسب،  الوقت  يف  الحكومة 

إىل  الربملان  وصول  يكون  أن  وينبغي  املعلومات.  تلك  استعراض 

املعلومات منصوصا عليه بوضوح يف القانون ويف القواعد الربملانية. 

ومع ذلك، ال ينبغي للربملان أن يحتاج إىل االعتامد عىل القواعد إذا 

استطاع أن يهيئ بيئة مبنية عىل االنفتاح والشفافية.

م�ساركون م�ستعدون وملتزمون  3-2
ال يوجد أي “وصف وظيفي” للنواب كام هي الحال بالنسبة للعديد من 

الوضع  هذا  يضع  الفريدة.11  دورهم  طبيعة  يعكس  مام  األخرى،  املهن 

مسؤولية كبرية عىل عاتق النواب لتحديد كيفية مامرسة واليتهم. كثريا ما 

يكون هناك ضيق يف الوقت الذي يخصصه النواب ألنشطة الرقابة مقارنة 

تزايد  إىل  األول  العاملي  الربملاين  التقرير  أشار  لعملهم.  األخرى  بالجوانب 
توقعات املواطنني بأن يعطي النواب األولوية لدورهم يف الدوائر االنتخابية.12

غري أن الرقابة مسؤولية مشرتكة. يجب أن ينظر أعضاء الربملان إىل الرقابة 

األحزاب  عىل  ويجب  فيه،  املشاركة  عليهم  يتعني  مهم  نشاط  أنها  عىل 

ألعضائها  السامح   – الحكومة   / األغلبية  أحزاب  فيها  مبا   – السياسية 

باملشاركة البناءة يف الرقابة.

ت�سجيع ال�سعور امل�سرتك بامل�سوؤولية

تظهر بيانات الدراسة االستقصائية أن غالبية النواب – سواء أكانوا ينتمون 

إىل الحكومة أو املعارضة – يعتقدون اعتقادا راسخا أن الرقابة مسؤولية 

جميع النواب.

كانت هناك اختالفات دقيقة بني أعضاء الربملان من الرجال والنساء الذين 

شملتهم الدراسة االستقصائية، من األحزاب الحاكمة ومن املعارضة )انظر 

الرسم البياين 11(. فالنساء، بغض النظر عن االنتامء الحزيب، يتفقن بشدة 

أكرث من زمالئهن الذكور أن الرقابة مسؤولية جميع أعضاء الربملان.

الر�سم البياين 11: “الرقابة م�سوؤولية جميع النواب”

 حسب الجنس والعضوية يف الحكومة / يف املعارضة
يف الحكومة )النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

يف املعارضة )النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

املصدر: دراسة استقصائية بشأن الربملانيني، أجراها االتحاد الربملاين الدويل 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2016

.Rolef, 2015  11

االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحد اإلمنايئ، 2012.  12
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ومع ذلك، إذا مررنا إىل مسألة من يقوم بالرقابة، انقسمت اإلجابات وفق 

الخطوط الحزبية. عدد نواب الحكومة الذين ال يوافقون عىل أن الرقابة 

املائة( يوازي تقريبا عدد  هي يف األساس مهمة أعضاء املعارضة )56 يف 

نواب املعارضة الذين يوافقون عىل هذة الفكرة )59 يف املائة(.

 الر�سم البياين 12: “نواب املعار�سة هم الذين يقومون 

بالرقابة اأ�سا�سا”

 حسب الجنس والعضوية يف الحكومة / يف املعارضة
يف الحكومة )النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

يف املعارضة )النساء، الرجال(

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

٤- أوافق١- ال أوافق ٣- محايد ٢- ال أوافق

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

إطالقاً
٥- أوافق
�اماً

النساء

الرجال

املصدر: دراسة استقصائية بشأن الربملانيني، أجراها االتحاد الربملاين الدويل 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2016

رمبا كان من املشجع أن نواب املعارضة ونواب الحكومة يختلفون بهذا 

كل  أن  يظهر  حيث  الرقابة،  أعامل  مبعظم  يقوم  من  مسألة  عىل  القدر 

جانب يرى نفسه مفيدا.

وللقيام بدورهم الرقايب بفعالية، عىل النواب استخدام األدوات األكرث قيمة 

وهي املهارات التحليلية الجيدة والشبكات الجيدة للمعلومات، مثل خرباء 

املجتمع املدين. وهم يف معظم الحاالت عموميني يعملون يف العديد من 

مجاالت السياسة العامة؛ فليس دورهم تقديم نفس املعارف املتخصصة 

التي متلكها اإلدارة العامة.

مستقل  بشكل  بدوره  النائب  قيام  يف  تكمن  الفعالة  “الرقابة 

بذكاء  الدور  بهذا  يقوموا  أن  عليهم  يجب  وشجاعة.  وبجرأة 

إذا  ينخرطون.  ومتى  املناسب  والوقت  العامة  املصلحة  ويعرفوا 

ميكن  ما،  وقت  يف  النظر  قيد  القضايا  من  الكثري  هناك  كانت 

للنائب أن يؤجل قضية معينة حتى اليوم التايل. عليك أن تستثمر 

بشكل جيد يف وسائل اإلعالم، يك تكون املسألة التي تهمك جذابة 

أيضا للجمهور.”

كاباندو وا كاباندو، عضو الجمعية الوطنية، كينيا

املرهق  من  يكون  وقد  مريئ،  وال  بّراق  غري  الرقابة  عمل  يكون  ما  غالبا 

متابعة القضايا بالتفصيل عىل املدى الطويل. يتطلب ذلك قدرا كبريا من 

وغالبا  طويلة،  فرتة  مدى  عىل  للتحقيق  واالستعداد  بالتفاصيل  االهتامم 

ما يكون ذلك خارج دائرة اإلعالم. ومع ذلك، فإن االلتزام بالرقابة والجهود 

الرامية إىل تعزيز االتصاالت وفهم التعقيدات وتطوير الخربات يف مجال 

معني يجلب نتائج مع مرور الوقت سواء من حيث تحسني الحوكمة أو 

تعزيز السمعة الشخصية.

من خالل التزامهم الشخيص والسيايس، قد يقرر النواب أيضا الدفاع عىل 

قضايا محددة.

“لقد بارشت لعدة سنوات أعامل الرقابة عىل إدارة املحافظات، 

أي اإلدارة العامة للدولة. كان ذلك مثريا ألن العمل يغطي العديد 

القياسات  مجال  يف  مكثفة  بأعامل  قمت  لقد  املستويات.  من 

الحيوية عندما كنا نضع جوازات السفر البيومرتية. لقد اكتسبُت 

خربة يف هذا املجال برسعة كبرية ألن عليك التحرك برسعة عىل 

الحيوية،  القياسات  عن  الكبرية  الرشكات  تقوله  ما  ملتابعة  األقل 

وتضمن أنك إذا ذهبت إىل املطار ميكنك أن ترى أن ما قيل لك 

لجميع  جدا  دقيقا  اهتامما  تويل  أن  عليك  جيد.  بشكل  يعمل 

التفاصيل، وليس فقط الصورة الكبرية. هذا هو ما يضمن الجودة 

)...(. ستحظى باالحرتام مبجرد إجراء الرقابة بهدف تحسني كيفية 

أداء العمل. تحدد العوامل التي متنع األمور من العمل بسالسة 

ثم ميكنك الذهاب إىل الوزير وتقول له إنه قد يكون من األفضل 

لو كانت األمور قد متت بشكل مختلف قليال. حينئذ ميكنك القول 

إن العمل قد تم بشكل جيد”.

ميشال أندريه، عضو مجلس الشيوخ، فرنسا

تطوير مهارات الرقابة

تتطلب أنشطة الرقابة مجموعة من املهارات التي ميكن تعلمها. يحتاج 

بفعالية.  منها  االستفادة  وكيفية  القواعد  الستيعاب  الوقت  إىل  النواب 

لكن االستثامر رضوري وسوف يأيت بالثامر من حيث القدرة عىل تحقيق 

النتائج.

تثبت البيانات الواردة من 175 غرفة برملانية أن متوسط تجديد النواب 

عىل  وسلبية  إيجابية  آثار  وللتداول  املائة.13  يف   51 تبلغ  االنتخابات  يف 

ومع  وطاقة جديدة.  نظر  بوجهات  الجدد  النواب  يأيت  الربملانية.  الرقابة 

ذلك، ال محالة، فإن الربملان يخرس الخربة التي كان النواب املغادرون قد 

اكتسبوها، وهو أمر ينطوي عىل إشكالية خاصة عندما يكون هناك معدل 

تجديد مرتفع.

الوطنية: بالربملانات  الخاصة  اإلنرتنت  عىل  الدويل  الربملاين  االتحاد  بيانات  قاعدة   13 
.www.ipu.org/parline

http://www.ipu.org/parline
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ميكن للربملانات أن تخفف من حدة هذه املخاطر باتخاذ تدابري مثل: وجود 

أمانة لجان ذات موارد جيدة لتوفري االستمرارية؛ وحفظ سجالت إجراءات 

املعلقة  القضايا  أن  من  والتأكد  الجدد؛  اللجان  أعضاء  وإحاطة  اللجان؛ 

تستطيع  أخرى.  إىل  ترشيعية  هيئة  من  املرور  عند  اللجان  عىل  تعرض 

اللجان ضامن استمرارية جيدة بني الربملانات من خالل إعداد تقرير إرث 

يلخص العمل الذي قام به الربملان إلبالغ اللجنة الربملانية املقبلة.

الجدد عىل  النواب  مساعدة  إىل  الحاجة  الربملانات  رؤساء  من  عدد  أكد 

اكتساب املهارات الالزمة لهذه املهمة:

تدريب  هو  به[  القيام  ]علينا  يشء  أول  الجديد،  الربملان  “يف 

والشباب.  الجدد  الربملانيني  من  العديد  هناك  سيكون  نوابنا. 

يجب تدريبهم جميعا ألن لجان القطاعات تنظر أيضا يف ميزانية 

القضايا  القطاعات  لجان  تحدد  تقاريرها.  تقدم  أن  قبل  وزاراتها 

ه انتباه الربملان بأرسه إليها”. املركزية التي ينبغي أن يوجَّ

آن ماكيندا، رئيسة الجمعية الوطنية، جمهورية تنزانيا املتحدة

عملية  ألسباب  ولكن  مفيدة،  الجدد  للنواب  األولية  التمهيدية  الدورات 

التطوير  فإن  املواضيع بعمق كبري. ومع ذلك،  قادرة عىل تغطية  ليست 

املهني املستمر يسمح بفهم أعمق لخصائص عمل اللجان: كيفية التعامل 

تلقيها من خالل  يتم  التي  األدلة  واستخالص  قراءة  وكيفية  الشهود؛  مع 

جلسة استامع؛ وكيفية التعامل مع سياسة قضية ما. وأحسن من يستطيع 

تلقني كثريا من هذه املهارات عىل أفصل وجه هم الربملانيون األكرث خربة، 

سواء أكانوا نوابا حاليني أو سابقني من الوطن أو من بلدان أخرى.

ميكن  أخرى  طريقة  هو  االنضباط  مجال  يف  املوسع  التدريب  وتوفري 

ولكن من  بالرقابة.  االلتزام  الربملانيني عىل  تشجيع  للربملانات من خاللها 

الصعوبة مبكان ضامن مشاركة النواب يف الدورات التدريبية، بالنظر إىل 

الضغوط املتعددة عىل وقتهم. يالحظ مجلس النواب البلجييك ما ييل:

“ينظم مجلس النواب جلسات إحاطة كلام فاز نواب جدد مبقاعد. 

اإلحاطات  هذه  يحرضون  الجدد  املنتخبني  النواب  من  قليل 

الذين  املوظفون  األحيان، يحرض عوضهم  من  كثري  اإلعالمية؛ يف 

يعملون معهم. عالوة عىل ذلك، تنظم املجموعات نفسها تدريبا 

ألعضائها”.

تقنيات  لتعلم  الجدد  للربملانيني  عملية  واألكرث  فعالية  األكرث  الطريقة 

من  الزمالء  مع  جنب  إىل  جنبا  بالجلوس   - العمل‹  ›أثناء  هي  الرقابة 

ذوي الخربة يف الجلسة العامة وخاصة يف لجان الرقابة، ومراقبة التقنيات 

التي يستخدمها كبار الزمالء، ومالحظة توجيهات رئيس املجلس ورؤساء 

ينبغي  املبارش”.  “عىل  الرقابة  من  ممكن  قدر  أكرب  وإجراء  اللجان، 

بناء هذه  الجدد فرص  املنتخبني  لألعضاء  تكفل  أن  للربملانات واألحزاب 

التجربة برسعة. ميكن بالطبع تتويج هذا النهج بتدريب وتطوير رفيعي 

هيئات  قبل  من  أخرى  أماكن  ويف  الربملان  يف  تقدميهام  يتم  املستوى 

خارجية باالشرتاك مع األمانة.

باإيجاز: م�ساركون م�ستعدون وملتزمون

الحزب  عن  النظر  الربملان، برصف  أعضاء  جميع  مسؤولية  الرقابة 

تستلزم  وهي  الخدمة.  مدة  أو  السن  أو  األقدمية  أو  الجنس  أو 

نهج  اتباع  يستدعي  مام  فعالة،  رقابة  بإجراء  وااللتزام  االستعداد 

منتظم ومستمر قائم عىل األدلة.

تستلزم الرقابة الفعالة مهارًة وخربة. وتعّد أفضل طريقة يتعّلم بها 

خالل  من  األول،  املقام  ويف  بالعمل.  هي  املهارات  الربملان  أعضاء 

عاتق  عىل  تقع  أكرب.  خربة  لهم  برملانيني  مع  والحديث  التوجيه 

الربملانات مسؤولية ضامن قدرة موظفي اللجان عىل دعم األعضاء من 

خالل الحفاظ عىل املعرفة املؤسسية مع مرور الدورات االنتخابية.

اإن�ساء ثقافة الرقابة  4-2

يف هذا القسم، ندرس طبيعة ثقافة الرقابة البناءة التي يشعر فيها جميع 

املشاركني بحرية التعبري عن وجهات نظر مختلفة وننظر فيها. تعزز هذه 

الثقافة األداء الحكومي، وتعطي رشعية إضافية للربملان والحكومة، وتعود 

بالفائدة عىل الجمهور.

العرتاف بفوائد الرقابة

أصحاب  أن جميع  يضمن  أن  الربملان  عىل  يجب  الرقابة،  ثقافة  لتعزيز 

 – ذلك  إىل  وما  واملعارضة،  والحكومة،  عموما،  السكان   – املصلحة 

الرقابة وفائدتها. ميكن للرقابة أن تزدهر  يفهمون ويقبلون الغرض من 

للمواطنني،  بالنسبة  الحوكمة  بأنها تحسن نوعية  الجميع  عندما يعرتف 

وتتيح للحكومة خيارات يتم بحثها بشكل أكمل، وتتامىش بشكل وثيق 

مع املتطلبات، وتقدم قيمة أفضل مقابل املال مام لو مل يكن هناك مثل 

التدقيق. هذا 

نهاية  ويف  املصلحة.  أصحاب  جميع  يستفيد  الرقابة،  لعملية  ونتيجة 

والتقنية.  السياسية  الناحية  من  أقوى  الحكومة  سياسة  تكون  املطاف، 

الحكومة.  محاسبة  يف  املتمثل  الدستوري  بواجبه  الربملان  يضطلع 

ويكسب أعضاء الربملان معرفة أفضل يف طائفة من القطاعات. ويف نهاية 

املشاكل قد عولجت وأن  أن  املواطنون  أن يالحظ  الهدف هو  املطاف، 

ظروفهم قد تحسنت.

الذين يساهمون  الفعالة توسع وتعمق دائرة أصحاب املصلحة  فالرقابة 

يف عمل الحكومة، مام يعطي نتائج السياسة العامة مزيدا من الرشعية 

الوطنية. والرقابة تزيد من الشفافية مام قد يؤدي أیضا إلی إحساس أقوى 

نتائج مطلوبة  فيهام، وهي  والثقة  والحکومة  الربملان  العامة يف  بامللکیة 

بشکل عاجل.

هذا  ويف  للحكومة،  فعاال  رشيكا  يكون  أن  يف  ومسؤولية  دور  وللربملان 

الصدد، يجب أن يكون مستعدا التباع خط مستقل إذا استدعت األدلة 

ذلك.
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الربملان منفصل عن  بأن  الحكومة بقوة  “نحن بحاجة إىل تذكري 

الوزراء حول  بني  تفاهم  عدم  هناك  أن  هو  انطباعي  الحكومة. 

... إذا مل تستطع من حني إىل آخر أن تقول ‘ال’  الربملان.  ما هو 

للحكومة، فاألحسن لك ترك كل يشء واملغادرة”.

البارونة فرانسيس دسوزا، رئيسة مجلس اللوردات، اململكة املتحدة

تعزيز التعاون

اإلشارة  متت  لقد  الربملان.  من  يتجزأ  ال  جزء  التنافيس  السيايس  السلوك 

املجاالت  القوية. ومع ذلك، هناك بعض  املعارضة  فيام مىض إىل أهمية 

املوضوعية للسياسات – غالبا ما تتعلق باالهتامم الوطني األوسع املتفق 

التقنية املتعلقة بسري الربملان – حيث يكون النهج األكرث  عليه واملسائل 

تعاونا مناسبا يف كثري من األحيان.

املناسبة  امليادين  يف  ويعززونه  التعاون  أعضاؤه  يقّدر  الذي  فالربملان 

يكون أكرث قدرة عىل تطوير ثقافة الرقابة املستدامة. وتوفر هذه البيئة 

التمكينية حافزا لجميع األعضاء لالضطالع بدورهم الرقايب. وتشجعهم عىل 

طرح األسئلة لفائدة الصالح العام؛ وتقيد الدافع نحو السلوكيات الحزبية.

“أترأس اللجنة الدامئة املشرتكة املعنية بالهجرة، ونحن ندرس اآلن 

الذين  األشخاص  حول  تحقيق  وهذا  املوسميني.  العامل  برنامج 

يأتون من املحيط الهادئ للعمل يف الزراعة والبستنة يف منطقتنا. 

ومجلس  الشيوخ  مجلس  من  أعضاء  تضم  مشرتكة  لجنة  إنها 

النواب ومن جميع األطراف السياسية. وهكذا، فإننا نطرح سويا 

هناك  تعمل؟ هل  بالذات. هل هي  السياسة  أسئلة حول هذه 

تحديات؟ كيف ميكننا تحسينها؟ وكيف ميكننا أن نجعل وصول 

املرأة إليها أكرث سهولة، عىل سبيل املثال؟ ... نحن من كل األحزاب 

نعمل بشكل جيد معا. أنا أنتمي إىل هذه اللجنة منذ 11 عاما 

وأعمل مع نائب الرئيس، الذي كان هو الرئيس عندما كان جانبه 

السيايس يف الحكومة، ونحاول التوصل إىل توافق يف اآلراء حيثام 

طرق  هناك  ولكن  نختلف،  األحيان  بعض  يف  ممكنا.  ذلك  كان 

للتعامل مع ذلك”.

لويز ماركوس، عضو مجلس النواب، أسرتاليا

التجمع بني األحزاب يشكل هيكال آخرا يجمع األعضاء حسب الخطوط 

الفصل  )انظر  املشرتك  االهتامم  ذات  القضايا  بشأن  للتعاون  الحزبية 

الخامس(.

ومن شأن النهج متعدد األحزاب إزاء الرقابة أن مينح فوائد واضحة. أوال، 

ميكن أن يقلل من احتامل الهجامت الحزبية البحتة عىل الحكومة التي 

قد يتمكن النقاد رفضها بسهولة أكرب. ثانيا، إذا كان فعاال، فإنه قد يعطي 

فرص  من  يزيد  وبالتايل  مشرتكة،  عالجية  إجراءات  يف  لالنخراط  حوافز 

اعتامد هذه التدابري يف الجلسة العامة. ثالثا، قد يكون للمسعى متعدد 

األحزاب فرصة أفضل العتباره عادال، وبالتايل سُتأخذ نتائجه عىل محمل 

الجد من قبل الجمهور والقيادة.

 الإطار 10: العمل امل�سرتك بني الأحزاب 

ب�ساأن التغريات املناخية يف املغرب

ميلك املغرب موارد هيدروكربونية محدودة ويتمتع بإشعاع شميس 

وقد  املتجددة.  الطاقة  مجال  يف  السباق  رواد  من  فإنه  لذا  عال 

حدد البلد هدفا يتمثل يف توليد 42 يف املائة من طاقته من مصادر 

متجددة بحلول عام 2020، ووضع إطارا قانونيا وسياسيا قويا يفيض 

يف  املبادرات  هذه  إدخال  تم  وقد  الخاص.  القطاع  استثامرات  إىل 

اسرتاتيجية الطاقة الوطنية لعام 2009.

ومبا أن مكافحة التغريات املناخية أصبحت أولوية سياسية بارزة عىل 

نظمت  الزمن،  من  عقد  من  يقرب  ما  منذ  املغرب  يف  متزايد  نحو 

مجموعة متعددة األحزاب تضم أعضاء من الربملان جلسة استامع مع 

خرباء ملناقشة سياسة الحكومة بشأن الطاقة املتجددة. واتفق هذا 

االجتامع عىل أهداف معينة، مثال زيادة التمويل الحكومي ملصادر 

الطاقة  معدات  عىل  االسترياد  رسوم  وتخفيض  املتجددة  الطاقة 

الشمسية الضوئية.

ولتحقيق هذه األهداف، قام أعضاء الربملان بصياغة 25 سؤاال برملانيا 

ويف  الوطنية  للجمعية  عامة  جلسات  يف  برملانيا  عضوا   13 قدمها 

وبالخصوص   – مجاالت  عدة  عىل  األسئلة  وركزت  اللجان.  جلسات 

قدرة الحكومة املغربية عىل تحقيق هدفها املتمثل يف نسبة 42 يف 

املائة من مصادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة بحلول عام 2020. 

الطاقة  محطة  إنجاز  يف  التقدم  تحقيق  األخرى  املواضيع  وشملت 

الشمسية املركزة يف ورزازات )مرفق الطاقة املتجددة املغريب الرائد(، 

ومخصصات امليزانية املستقبلية للطاقة املتجددة، والجهود املبذولة 

أجاب  وقد  استباقية.  أكرث  املتجددة  للطاقة  املغربية  الوكالة  لجعل 

وزير الطاقة واملناجم واملياه والبيئة عىل بعض األسئلة مبارشة خالل 

الجلسات العامة.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرملان املناخ، 2014. دليل إرشاد: 
(http://agora-parl.org/resources/ للربملانيني  املتجددة  الطاقة 
library/renewable-energy-parliamentarians-how-guide-o)

اإ�سالح القواعد والإجراءات الربملانية

سبل  عن  نامية،  أو  متقدمة  أكانت  سواء  الدميقراطيات،  جميع  تبحث 

تحسني الرقابة عن طريق إصالح القواعد واإلجراءات الربملانية.

الإطار 11: اأمثلة عن الإ�سالح الربملاين لتعزيز الرقابة

“يف الوقت الحايل، يقرتح برملاننا، يف مرشوع اقرتاح إصالح دستوري 

قدمناه للحكومة، تعديل توازن القوى. ويف حني أن نظامنا ليس نظاما 

للربملان رقابة عىل  فإننا نقرتح أن يكون  برملانيا من حيث عقيدته، 

جميع األنشطة الحكومية. عىل سبيل املثال، ال ميكن لرئيس الحكومة 

وزراء  تعيني  الرئيس  أو  للحكومة  رئيسا  سيصبح  الذي  الشخص  أو 

http://agora-parl.org/resources/library/renewable-energy-parliamentarians-how-guide-o
http://agora-parl.org/resources/library/renewable-energy-parliamentarians-how-guide-o
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جعل الرقابة فعالة

دون موافقة الجمعية؛ خالفا ملا يجري حاليا. ال ميكن ألي شخص أو 

أشخاص معينني ألداء مهام رئيسية داخل مؤسسات الدولة أن يفعلوا 

ذلك دون موافقة الجمعية العامة”.

رشيف مومينا يس، رئيس املجلس الوطني االنتقايل، بوركينا فاسو

للسامح  اإلجرائية  النمساوي قواعده  الربملان  األخرية غرّي  اآلونة  “يف 

بإقامة لجنة تحقيق من قبل ]املعارضة واألحزاب الصغرية[. لطاملا كان 

ذلك مطلبا لجامعات املعارضة لكن الحكومة رفضته. وبعد سلسلة 

من الفضائح والضغوط من خارج الربملان عن طريق جمع التوقيعات 

واألحزاب الجديدة، تم تغيري القواعد. كانت إحدى الحجج املؤيدة 

للتغيري أن السلطة التنفيذية ال ينبغي أن تكون يف وضع يسمح لها 

مبنع إجراء تحقيق يف عملها ألنها لن تكون راغبة يف التعرض لكشف 

املخالفات املالية. عدد التحقيقات التي ميكن إجراؤها يف وقت واحد 

محدود ملنع التعسفات من قبل املعارضة أو مجموعة أقلية”.

ميالين سويل، مديرة، جو-جوفرنانس (Go-Governance)، النمسا

“كان التعديل الدستوري لعام 2011 نقطة تحول يف تاريخ اإلجراءات 

عن  كامل  فصل  يحتوي عىل   2011 دستور  أن  تعلم  الربملانية. هل 

حقوق املعارضة؟ املعارضة مكرسة اآلن يف الدستور. ... االبتكار فيام 

الربملان  إىل  الحكومة  رئيس  يقّدم  أن  هو  الربملانية  بالرقابة  يتعلق 

املرحيل  التقرير  تقديم  ميكن  الربملاين.  النشاط  عن  مرحليا  تقريرا 

مببادرة من رئيس الحكومة أو ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية 

أعضاء مجلس املستشارين”.

شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، املغرب

ُيسمح  األسئلة  فرتة  خالل  أن  مفادها  للتو  توصية  قبول  تم  “لقد 

للنواب طرح األسئلة نيابة عن ناخبيهم. عىل مدى السنوات القليلة 

تقرران  واملعارضة  الحكومة  كانت  إذ  كذلك؛  األمر  يكن  مل  املاضية 

لطرح  للنواب  اآلن سُيخصص وقت  بينهام.  فيام  أسئلة ستطرح  أي 

األسئلة، وأعتقد أن هذا سيعزز الرقابة الجيدة يف أسرتاليا. أعتقد أن 

هذا يشء مهم.

لويز ماركوس، عضو مجلس النواب، أسرتاليا

الدامئة،  أوامره  تغيري  طريق  عن  دامئا  إصالحا  عموما  الربملان  يحقق 

ولكن من املمكن أيضا إدخال تغيريات تحت عنوان “العرف واملامرسة” 

)اتفاقية(. وهذا مفید، علی سبیل املثال، عند تجريب إصالح تتم مراجعته 

الحقا من قبل لجنة اإلجراءات، أو عندما ال یكون الجو السیايس مواتيا 

لتحقیق توافق يف اآلراء حول تغییرات رسمیة هامة يف األوامر الدامئة.

بناء  مع  ميامنار  يف  االتحاد  جمعية  تعامل  لكيفية  التايل  التحليل  يوضح 

ثقافة الرقابة )انظر اإلطار 12( يف إطار االنتقال من الحكم االستبدادي إىل 

الحكم الدميقراطي العديد من القضايا التي أثريت يف هذا التقرير. مثال:

yyفهم ماهية الرقابة الربملانية والظروف التي من املرجح أن تزدهر فيها

yyتعامل الحكومة مع الربملان كرشيك حقيقي يف الحوكمة

yyيتحمل النواب مسؤولية جعل الرقابة جانبا أساسيا من الحياة الربملانية

yy اإلجراءات خالل  من  الربملاين  الزمني  الجدول  يف  الرقابة  استيعاب 

املناسبة يف األوامر الدامئة، أو مبوجب اتفاقية

yy النحو )عىل  الوطنية  الظروف  تحرتم  للتغيري  مستدامة  وترية  فرض 
املنصوص عليه يف املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات(14

yy.االعرتاف باللجان الربملانية باعتبارها أداة الرقابة األكرث مرونة

الإطار 12: تطوير ثقافة الرقابة يف ميامنار

اخللفية

عىل  الجيش  استيالء  منذ  بحرية  يعمل  برملان  بدون  ميامنار  بقيت 

أنشأ  دميقراطي،  ملستقبل  األسس  وبوضع   .1962 عام  يف  الحكومة 

دستور عام 2008 برملانا وطنيا جديدا يسمى جمعية االتحاد يتألف 

من غرفتني: مجلس النواب ومجلس القوميات.

لجان  لجنتني من   )2016 -  2011( األوىل  الترشيعية  الهيئة  أنشأت 

التدقيق  القوانني، كان لهام حجم عمل ثقيل، وكان هناك قدر من 

يف امليزانية. ولكن يف مجاالت السياسة العامة واإلدارة كانت الرقابة 

الترشيعية  الهيئة  النواب يف نهاية فرتة  ضئيلة جدا. وكام أشار أحد 

األوىل:

“اللجان غري فعالة، لقد حرضُت فقط ثالث اجتامعات للجنة حتى 
اآلن.”

ومع ذلك، خالل فرتة الهيئة الترشيعية الثانية )التي بدأت يف فرباير 

تدريب  ويف  للجان.  الرقايب  بالدور  أكرب  وعي  هناك  كان   ،)2016

وين  ماهن  الربملان،  رئيس  أكد  الجدد،  املنتخبني  لألعضاء  تعريفي 

خينغ ثان، ما ييل:

“الرقابة مسؤولية يجب عىل النائب القيام بها بشكل جيد كجزء من 
وظائف الجمعية”.

ومع وجود تحديات عملية وإجرائية يتعني التغلب عليها، فإن هذا 

التقدم الرسيع ميثل إنجازا رائعا بالنسبة للربملان الحديث العهد.

الخطوات املتخذة لتحسني ثقافة الرقابة

تعزيز التفاهم

أثناء فرتة الهيئة الترشيعية األوىل، اعرتف عدد من األعضاء املنتخبني 

أن  ميكن  التي  الكيفية  جيدا  يفهمون  ال  بأنهم  الربملان  وموظفي 

تساهم بها الهيئات الترشيعية عىل أفضل وجه يف نظام حكم فعال. 

التدريب وبرامج  العمل  أثناء  التعلم  بني  الجمع  خالل  من  ولكن 

االتحاد الربملاين الدويل، 2014.  14

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2016.  15
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املعرفة  مستويات  ارتفعت  الدولية،  الربملانية  للمامرسة  والتعرض 

الدعم  برنامج  قدم  كبري.  بشكل  الجمعية  لجان  أمانة  يف  واملهارات 

الربملاين  واالتحاد  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  بني  املشرتك  الربملاين 

الدويل مساعدة تقنية ومالية قيمة بدعم إضايف من حكومات أسرتاليا 

املحرز  التقدم  املتحدة.كان  واململكة  والسويد  وفنلندا  والدامنرك 

واضحا بصفة خاصة يف الربنامج التعريفي الذي ُقّدم لألعضاء الجدد 

يف بداية فرتة الهيئة الترشيعية الثانية.

ومع ذلك، فمن الواضح أن فهم الحكومة للرقابة متأخر. بدأ الوزراء 

يشاركون بفعالية أكرب يف الجلسات العامة للجمعية، مع أن تفاعلهم 

مع اللجان ال يزال محدودا. غالبا ما يشكو أعضاء اللجان من صعوبة 

الحصول عىل معلومات من الوزارات أو إقناع الوزراء املعنيني بحضور 

يستجيبون  الذين  املسؤولون  يكون  ما  وكثريا  االستامع.  جلسات 

لدعوات اللجان ليسوا من املجاالت الربنامجية ذات الصلة أو رتبتهم 

ال تسمح لهم باإلجابة عىل األسئلة بشكل كامل.

هناك أدلة كثرية عىل أن النظم الحكومية مل تتكيف بعد مع الواقع 

من  التحقق  عن  مسؤولة  مستقلة  ترشيعية  لسلطة  الدستوري 

اإلجراءات التنفيذية وموازنتها. مثال:

yy ترفع تقاریر الهيئة العلیا ملراجعة الحسابات إلی رئیس السلطة

التنفیذیة، بدال من السلطة الترشیعیة، وال یتم نرشها.

yy )ال ينرش الوزراء بشكل روتيني )أو يقدمون إىل الهيئة الترشيعية

بيانات يرشحون فيها األساس املنطقي للسياسات التي تتخذها 

الحكومة.

yy إىل اإلدارة  العام  اإلنفاق  عن  سنوية  تقارير  الوزارات  تقدم  ال 

الهيئة الترشيعية.

yy غري اللجان  من  لها  واالستجابة  املراسالت  مع  التعامل  أنظمة 

شفافة وغري فعالة.

هناك حاجة إىل مزيد من العمل للوصول إىل فهم آمن ومتبادل بني 

السلطتني الترشيعية والتنفيذية بشأن توقعات املساءلة وااللتزامات 

يعمل  أن  ميامنار  يف  الحكم  نظام  يف  الحاسم  العنرص  لهذا  كان  إذا 

بفعالية.

تعزيز اإلجراءات

تحقيق  عىل  اللجان  قدرة  من  الحالية  واملامرسات  القواعد  تحد 

قدراتها. خاصه:

yy ُتفرسَّ بعض القواعد عىل أنها تعني أن اللجان ال ميكن أن تعمل

إال يف جلسات خاصة، بدال من أن تعمل بشكل علني وشفاف.

yy ال ُيسمح للجان الجمعية الوصول إىل عدد من سلطات التحقيق

الوصول  األخرى  الوطنية  الربملانات  لجان  عادة  تستطيع  التي 

إليها.

ومع ذلك، فإن بعض اللجان يف الجمعية األوىل أدخلت بصفة تجريبية 

مامرسات جديدة الختبار مدى سلطتها. شملت هذه املامرسات ما ييل:

yyإجراء زيارات ميدانية وتفتيش

yy جمع املعلومات من أصحاب املصلحة غري الحكوميني )مبا فيهم

ممثيل املجتمع املدين( يف االجتامعات، مع دعوة ممثيل وسائل 

اإلعالم إىل مراقبة افتتاح املشاورات.

اآلن  وموظفوها  اللجان  أعضاء  يناقش  املحرز،  التقدم  إىل  وكإشارة 

عددا من اإلصالحات اإلجرائية املمكنة، مبا يف ذلك:

yy العامة األماكن  يف  تريد،  وأين  متى  باالجتامع  للجان  السامح 

والخاصة

yy إجبار الناس عىل احرتام الدعوات إىل اجتامعات اللجان وطلب

تقديم األوراق والسجالت

yyاإلذن بنرش املعلومات التي يتم جمعها يف الجلسات العامة

yy.التأکد من أن واجبات وسلطات کل اللجان معرب عنها بشکل متسق

من شأن هذه التغيريات أن تعزز اتساع ونوعية املعلومات املتاحة 

للجان بصفة معتربة، وزيادة وعي املجتمعات املحلية بأعامل اللجان 

والوصول إليها، وتحسني قدرة اللجان عىل اإلسهام بفعالية يف أعامل 

الجمعية.

توفري موظفي الدعم املؤهلني

يشكل ضامن حصول موظفي اللجان عىل املعارف واملهارات الالزمة 

لتقديم دعم رفيع املستوى ألعضاء اللجان تحديا مستمرا يف جميع 

اإلدارات الربملانية.

يف أول فرتة للهيئة الترشيعية، بدأ كبار املسؤولني تطوير ثقافة الخدمة 

الربملانية بني مسؤويل الجمعية، الذين عّينوا يف مهامهم من مختلف 

الوكاالت الحكومية والجيش. وعىل الرغم من أن هذا املرشوع طموح، 

وسيستغرق سنوات عديدة ليك يتحقق بالكامل، وقد تم إحراز التقدم 

الربملانية،  الخدمة  رؤية  األولية  االسرتاتيجية  الخطة  وصفت  بالفعل. 

تحقيق  تم  الخدمة. وقد  أولويات  اللجان  بيان خدمات دعم  وحدد 

إحدى األولويات يف عام 2015 مع افتتاح مركز الجمعية للتعلم، الذي 

يدرب املوظفني عىل مجموعة واسعة من املواضيع.

الربملانية  املامرسات  ألفضل  إدراكا  أكرث  اآلن  اللجان  موظفو  وأصبح 

الخدمات  تقديم  يف  الثقة  من  املزيد  يكتسبون  وبدأوا  الدولية 

اإلجرائية والبحثية والتحريرية واالستشارية بدال من مجرد خدمات 

الدعم اإلداري.

وعىل الرغم من أن الجمعية قد أحرزت تقدما كبريا يف هذا املجال، 

املالية  املوارد  من  مناسبة  مستويات  توفري  إىل  أيضا  ستحتاج  فإنها 

والرقابة عىل اللجان. يف الوقت الراهن، متويل اللجان نادر ويخصص 

وفقا لتقدير رئيس الجمعية.
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جعل الرقابة فعالة

 تكييف الرقابة لتالئم الثقافة املحلية

يف الوقت الذي تتخذ فيه الجمعية خطوات نحو زيادة الرقابة عىل 

يف  النظر  املؤسسة  يف  املسؤولني  كبار  بدأ  التنفيذية،  السلطة  عمل 

الثقافية  الظروف  لتالئم  الدولية  املامرسات  أفضل  تكييف  كيفية 

والدميقراطية يف ميامنار. قد ال يكون من املناسب يف ميامنار انتهاج 

أسلوب املناقشة الخصومية، عىل غرار املناقشات يف معظم الربملانات 

الدولية، حيث أن الثقافة الوطنية متيل إىل السعي نحو توافق اآلراء 

واحرتام وتجنب اإلحراج العام.

الرابطة  زعيمة حزب  أونغ سان سو يك،  داو  أكدت  السياق،  ويف هذا 

الوطنية من أجل الدميقراطية، خالل حصة تدريبية للنواب الجدد ما ييل:

“يجب عىل النائب أن يبحث عن مصلحة الشعب عند القيام بالرقابة 
عىل السلطة التنفيذية”.

عالوة عىل ذلك، فإن الدور الدستوري الذي يضطلع به جيش ميامنار 

بني  وشاملة  دقيقة  مفاوضات  يتطلب  للبلد  السياسية  القيادة  يف 

جميع األطراف السياسية الفاعلة.

ينبغي  الرقابة  من  املزيد  نحو  الخطوات  بأن  شعور  أيضا  وهناك 

الدميقراطية،  الشامل مليامنار إىل  االنتقال  أن تسري بوترية تتسق مع 

الخربة  ومع  واالستجابة،  املشاركة  عىل  التنفيذية  السلطة  قدرة  مع 

السياسية والربملانية ألعضاء الجمعية.

اأمثلة على �سري الرقابة

أنشأ مجليس الجمعية لجان تدقيق الضامنات وااللتزامات والتعهدات 

الحكومية املكلفة دستوريا. تجتمع هذه اللجان بانتظام مع مسؤويل 

اللجان  التزامات املشاريع. ويف الغالب، تقوم  الوزارات لرصد تنفيذ 

املجتمع  مستوى  عىل  معينة  مشاريع  وتنفيذ  إدارة  يف  بالتحقيق 

عن  تقارير  تقديم  عليها  يتعني  اللجان،  جميع  غرار  وعىل  املحيل. 

أنشطتها إىل رئيس الجمعية، عىل الرغم من أنها مل تصدر بعد تقارير 

تستند إىل األدلة وتوصيات إىل الحكومة. وهذا يقيد قدرة الجلسة 

العامة عىل تقييم عملياتها ويحد بشدة من الفائدة التي ميكن أن 

يستمدها النواب والسلطة التنفيذية من عملها.

تقوم هذه اللجان بأعامل كثرية، وألنها مغمورة يف التفاصيل، يصعب 

الحكومة  سياسة  فعالية  يف  شمولية  أكرث  نحو  عىل  التفكري  عليها 

ببعض  تقوم  اللجان  فإن  ذلك،  ومع  الوكاالت.  أداء  يف  أو  وإدارتها 

يف  يعملون  الذين  النواب  ويقدر  املشاريع،  مستوى  عىل  الرقابة 

هذه اللجان الفرص املتاحة لهم للتحقق من التعهدات التي تقدمها 

الحكومة.

تو�سيات

يتطلب التغلب عىل التحديات التي تواجه الرقابة الفعالة مزيجا من 

االستجابات: بعضها يتعلق باملؤسسات وبعضها يتعلق بالعالقات بني 

السلطتني الترشيعية والتنفيذية.

تشمل االستجابات املؤسسية ما ييل:

yy كامل لتوفري  الجمعية  موظفي  وثقة  قدرات  تطوير  مواصلة 

الخدمات املتوقعة من األمانة الربملانية

yyإنشاء آليات يقودها النواب إلصالح قواعد ومامرسات اللجان

yy ،اللجان التي تضطلع بها  الرقابة  اختبار عدد صغري من أنشطة 

من أجل إظهار عملية الرقابة وقيمتها

yy عمل أساليب  لتطوير  املالية  املوارد  اللجان عىل  ضامن حصول 

مفتوحة وشاملة.

تشمل ردود العالقات الترشيعية والتنفيذية ما ييل:

yy العمل مع كبار القادة السياسيني والرسميني يف السلطة التنفيذية

لتوفري املعلومات واملشورة ملسؤويل الوزارات حول كيفية العمل 

املتبادلة  املنفعة  عىل  الضوء  تسليط   - الترشيعية  السلطة  مع 

وإمكانات التحسينات عىل مستوى الحكومة بأكملها.

يشعر بعض املراقبني بالقلق من أن املناهج املتبعة يف الرقابة التي 

الخطوات  ولكن  الجمعية.  تطور  من  تحد  قد  اآلن  حتى  انتهجت 

اإليجابية التي يتخذها كبار املسؤولني يف الجمعية ينبغي أن تعطي 

الثقة بأن التقدم سيستمر. وكام أشار رئيس جمعية االتحاد، يو وين 

مينت، يف فرباير 2016 خالل الربنامج التعريفي:

تسميتها  ميكن  حتى  الحكومة،  تراقب  أن  الجمعية  عىل  “يجب 
بالدميقراطية الحقيقية”.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن نظم وعمليات الرقابة يف جميع الربملانات 

قد تطورت عىل مدى سنوات عديدة، وأن التقدم كان أحيانا بطيئا 

وال يحظى بالقبول السيايس، وأنه يجري تنقيح املامرسات باستمرار 

لتعكس الظروف املحلية والفرص الناشئة.

اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  يسريه  الذي  الرتكيز  فريق  املصدر: 
ميامنار، 2016.

باإيجاز: اإن�ساء ثقافة الرقابة

بإمكان الربملان تطوير ثقافة رقابة بناءة أوال بالفهم الجيد للفوائد 

التي تعود عىل املجتمع ككل من الرقابة الجيدة. وثانيا، فإنه يستطيع 

تهيئة بيئة تعاونية تعمل فيها اآلليات املشرتكة بني األحزاب مثل 

اللجان والتكتالت عىل نحو فعال. وأخريا، ينبغي للربملان أن يبحث 

باستمرار عن سبل تحسني ثقافة الرقابة عن طريق إجراء إصالحات 

يف قواعده اإلجرائية.
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م�ساءلة الربملان نف�سه  5-2

الربملان وأعضاء الربملان مسؤولون مبارشة أمام املواطنني الذين ميثلونهم 

عن الطريقة التي يؤدون بها دورهم الرقايب. ومن املهم أن تفي عمليات 

مراقبة ومساءلة الربملان وأعضاء الربملان بنفس املعايري التي يتبعها الربملان 

وبناءة  مستمرة  تكون  أن  ينبعي  العمليات  فهذه  الحكومة.  مراقبة  يف 

وصارمة ومستندة إىل األدلة.

جهود الربملان لر�سد اأدائه الرقابي

رمبا كان من املستغرب أن عددا قليال نسبيا من الربملانات ترصد الطريقة 

التي تؤدي بها الرقابة. يف االستبيان الخاص بالربملانات، ما يقرب من 60 يف 

املائة من الربملانات التي ردت عىل األسئلة ذات الصلة ذكرت أنها تعتزم 

زيادة قدرتها الرقابية يف السنوات املقبلة. وعىل النقيض من ذلك، أفاد أقل 

من 40 يف املائة من الربملانات التي شملتها الدراسة بأن لديها نظاما لرصد 

فعالية الرقابة عليها )انظر الرسم البياين 13(. وأفاد 41 يف املائة فقط بأنها 

استعرضت أداءها الرقايب يف السنوات الخمس املاضية.

الر�سم البياين 13: الر�سد الربملاين لأداء الرقابة

قام �راجعة أداة دوره الرقا�
يف السنوات الخمس املاضية

لديه نظام لرصد فعالية أداء دوره الرقا�

لديه خطة لزيادة الربملان
عىل الرقابة يف السنوات املقبلة

ينرش تقريراً سنوياً
بشأن نشاطاته الرقابية

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ، السؤال 2، 2016 )أساس السؤال: 103 غرفة برملانية(

قيامها  كيفية  لتحديد  هامة  بتامرين  الربملانات  من  عدد  اضطلع  وقد 

اإلشكال  للربملان تحديد مجاالت  املنهجية  الطريقة  وتتيح هذه  بالرقابة. 

وأولويات اإلصالح. وقد وضع برملان جنوب أفريقيا إطارا متقدما بشكل 

يحدد  الذي   ،)13 اإلطار  )انظر  واملساءلة  الرقابة  منوذج  يسمى  خاص 

مهام وإجراءات الرقابة ويحدد كيفية أداء الربملان لوظيفته الرقابية. ويف 

إطار العملية املؤدية إىل اعتامد هذا النموذج، وضع الربملان سلسلة من 

التوصيات لتعزيز الرقابة.

الإطار 13: منوذج الرقابة وامل�ساءلة يف جنوب اأفريقيا

مثة عامالن حاسامن لضامن نجاح هذا النموذج وهام: أوال، الحاجة 

الرقابية  آليته  إطار  يف  للربملان  العامة  املشاركة  وظيفة  دمج  إىل 

البرشية،  املوارد  سيام  ال  املناسبة،  القدرات  توفري  وثانيا،  الشاملة، 

عمليات  جميع  تصبح  أن  الرضوري  من  لتنفيذها.  واألعضاء  للجان 

املشاركة العامة مدخال يف عمل اللجان املناسبة.

ونظرا للطبيعة املعقدة ألنشطة الربملان والبيئة الدينامية التي يعمل 

فيها، ينبغي للربملان أن يعتمد سياسة تتطلب من كل برملان جديد 

أن يقّيم ويستعرض قدراته الرقابية، مبا يف ذلك منوذجه الرقايب، مرة 

واحدة عىل األقل خالل فرتته التي تدوم خمس سنوات.

بشأن  قرارات  اتخاذ  من  بد  ال  املقرتح،  النموذج  تنفيذ  أجل  ومن 

الجوانب التالية:

yy البحث مجال  يف  اللجان  قدرات  زيادة  إىل  الفورية  الحاجة 

)والتخصص يف مجال املحتوى(، وهي حاليا قيد التنفيذ

yyتنفيذ نظم التقاط املعلومات وإدارتها داخل اللجان

yy الواردة املدخالت  العامة لضامن توجيه  للمشاركة  وضع منوذج 

من خالل أنشطة املشاركة العامة إىل اللجان املناسبة

yy قسم إنشاء  الستيعاب  الربملانية  القواعد   / السياسات  تغيري 

استشاري للرقابة يتمتع باالختصاصات املوىص بها

yy التطوير املستمر ألعضاء الربملان وموظفي دعم اللجان يف مجال

واملهارات  امليزنة  ومامرسات  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

األخرى املطلوبة لتعزيز قدراتهم الرقابية )...(

yyاعتامد إجراءات االمتثال التنفيذي

yy.توفري[ غرف مخصصة للجان ... عندما يوسع الربملان بنيته التحتية[

ميكن للربملان أن ينظر يف مرحلة الحقة يف وضع املزيد من الترشيعات 

القواعد  حاليا  تنظمها  أخرى  لجان  تشمل  التي  بالرقابة،  املتعلقة 

املتعلقة بالرقابة كام هي الحال بالنسبة إىل اللجنة الدامئة املشرتكة 

املعنية باالستخبارات واللجنة الدامئة املشرتكة املعنية بالدفاع.

املصدر: برملان جمهورية جنوب أفريقيا، 2009. منوذج الرقابة واملساءلة

الربملانات عىل  ملساعدة  األدوات  من  هناك مجموعة  الحارض  الوقت  يف 

تقييم أدائها أو قياسه، عىل أساس التقييم الذايت الطوعي.16 يتألف املثال 

التايل )انظر اإلطار 14( من سلسلة من األسئلة ينبغي أن ينظر فيها أعضاء 

الربملان واملوظفون الدامئون جامعيا من أجل تحديد نقاط القوة والضعف 

وأولويات اإلصالح.

الإطار 14: اأ�سئلة التقييم الذاتي لقدرات الرقابة

مثة عامالن حاسامن لضامن نجاح هذا النموذج وهام: أوال، الحاجة 

الرقابية  آليته  إطار  يف  للربملان  العامة  املشاركة  وظيفة  دمج  إىل 

البرشية،  املوارد  سيام  ال  املناسبة،  القدرات  توفري  وثانيا،  الشاملة، 

عمليات  جميع  تصبح  أن  الرضوري  من  لتنفيذها.  واألعضاء  للجان 

املشاركة العامة مدخال يف عمل اللجان املناسبة.

من  النواب  متكن  التي  واملنهجية  الصارمة  اإلجراءات  هي  1- ما 

مساءلة السلطة التنفيذية والحصول عىل املعلومات الكافية منها؟

.O’Brien, Stapenhurst and von Trapp (eds.), 2016 ،انظر مثال  16
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جعل الرقابة فعالة

2- ما مدى فعالية اللجان املتخصصة يف القيام بوظيفتها الرقابية؟

3- ما مدى قدرة الربملان عىل التأثري يف امليزانية الوطنية ومتحيصها، 

يف جميع مراحلها؟

املناصب  يف  التعيينات  يف  التدقيق  عىل  الربملان  قدرة  مدى  4- ما 

التنفيذية، وإخضاع شاغليها للمساءلة؟

5- ما مدى قدرة الربملان عىل محاسبة الهيئات العامة غري املنتخبة؟

السلطة  عن  العملية  الناحية  من  الربملان  استقاللية  مدى  6- ما 

ميزانيتها  عىل  السيطرة  خالل  من  املثال،  سبيل  عىل  التنفيذية، 

الخاصة، وجدول أعاملها، والجدول الزمني، واملوظفني، وما إىل ذلك؟

7- ما مدى كفاية أعداد وخربة املوظفني الفنيني لدعم للنواب، فرديا 

وجامعيا، يف أداء واجباتهم بفعالية؟

املتاحة  األخرى  واملرافق  واملعلومات  البحوث  كفاية  مدى  8- ما 

لجميع النواب ومجموعاتهم؟

مجموعة  الربملان:  تقييم   .2008 الدويل،  الربملاين  االتحاد  املصدر: 
أدوات للتقييم الذايت للربملانات. 

دور املجتمع املدين

تقوم العديد من منظامت املجتمع املدين - املعروفة أيضا مبنظامت الرصد 

الربملاين - برصد األداء الربملاين عن كثب واإلبالغ عنه، مام ميكن من توجيه 

االنتباه إىل التحديات ويساعد عىل إحداث زخم لتعزيز الربملان. يحتوي 

التي  الحالة  دراسات  من  عدد  عىل   openingparliament.org موقع 

العديد  بلدان مختلفة، ويشمل  الربملاين يف  الرصد  تتناول عمل منظامت 
منها رصد أداء الرقابة الربملانية.17

تختلف العالقات بني الربملانات ومنظامت الرصد الربملاين من حيث القرب 

والتعاون. يف دراسة استقصائية أجريت يف عام 2016 شملت 33 منظمة 

للرصد الربملاين، أفاد 42 يف املائة منها بأن لها عالقة رسمية مع الربملان، 

“يشري هذا  الربملان.  لها عالقة غري رسمية مع  أن  منها  املائة  وأن 49 يف 

وتعزيز  البيانات،  وتبادل  معا،  العمل  من  يستفيد  الطرفني  كال  أن  إىل 

الشفافية والوعي وتشجيع مشاركة املواطنني يف عمل الربملانات”.18 تصف 

كاف  أنه  عىل  الربملان  مع  تعاونها  مستوى  الربملاين  الرصد  منظامت  ثلثا 

أو أفضل، وهو ما ميثل نتيجة إيجابية. وقد بدأت تظهر أمثلة ملموسة 

الكونغرس  اعتامد  مثل  الربملاين،  الرصد  ومنظامت  الربملان  بني  للتعاون 

الغواتياميل يف يناير 2017 خطة عمل برملانية مفتوحة، وضعت يف إطار 
عملية تشاركية مع منظامت املجتمع املدين الغواتياملية.19

أحد التحديات التي تواجهها منظامت الرصد الربملاين التي ترغب يف الرقابة 

عىل الربملان هو كيفية تطوير مؤرشات أداء النواب ذات معنى. واملؤرشات 

.Openingparliament.org (https://openingparliament.org/casestudies/)  17

االتحاد الربملاين الدويل، 2016 )3(: 76.  18

http://blog.openingparliament.org/post/158475605370/guatemalan-congress- انظر   19
.passes-open-parliament-action

التي تركز عىل بعض اإلجراءات القابلة للقياس – عىل سبيل املثال عدد 

اإلعالم،  كبري من جانب وسائل  باهتامم  قد تحظى   – املطروحة  األسئلة 

ولكنها غالبا ما تفشل يف التعرف عىل الجوانب املختلفة للدور الربملاين. 

وقد تحرف النتائج بتحفيز النواب عىل طرح عدد کبیر من األسئلة ملجرد 

تحسین ترتيبهم يف التقاریر العامة. ومن شأن هذا النهج أن يولد إحباطا 

ويعزز التصورات العامة السلبية.

وهو  الربملان،  أداء  لرصد  مرونة  بأكرث  يتسم  نهج  اتباع  املستحسن  من 

كندا.  يف  سامرة  مثل  املنظامت  من  العديد  قبل  من  تطويره  يجري  ما 

عىل   (360 Democracy)  2017 لعام   ”360 “الدميقراطية  تقرير  يؤكد 

أهمية متكني النواب من العمل كممثلني، ال سيام يف أعاملهم الرقابية يف 

اللجان: “إن تحقيق التوازن السليم للسلطة بني األحزاب وقادة األحزاب 

والنواب هو يف صميم الربملان الهادف والفعال. يحتاج النواب إىل الوقت 

واالستقاللية لدراسة الترشيعات ومساءلة الحكومة، وينبغي متكني اللجان 
املشرتكة بني األحزاب واحرتامها”.20

كثريا ما تحث منظامت املجتمع املدين الربملانات عىل أن تكون أكرث انفتاحا 

مواقع  لديها  الربملانات  بعض  أن  ويف حني  للمساءلة.  وشفافية وخضوعا 

واضحة جدا وسهلة االستخدام تسهل العثور عىل معلومات محدثة عن 

جداول األعامل وتفاصيل خطط العمل ونتائج االجتامعات وما إىل ذلك، 

ويف برملانات أخرى قد يصعب العثور عىل معلومات أساسية، مثل متى 

وأين وما سيتم مناقشته يف االجتامعات الربملانية. إن نرش سجالت كاملة 

يف الوقت املناسب يف أشكال يسهل الوصول إليها جزء هام من شفافية 

الربملان ومساءلته.

الإطار 15: عمل منظمات املجتمع املدين لزيادة ال�سفافية 

وامل�ساءلة الربملانية يف الأرجنتني واملك�سيك

الأرجنتني

املدين  املجتمع  منظامت  من  منظامت  ثالث  قدمت  عام 2014،  يف 

الوطني لعدم استجابته لطلبات  الكونغرس  األرجنتينية شكوى ضد 

عىل  موقعه  عىل  تنرش  مل  عامة  معلومات  عىل  للحصول  املواطنني 

اإلنرتنت.

واستمر البت يف الشكوى ملدة سنتني، قدم خاللها الكونغرس القضية 

أمام عدد من السلطات القضائية املختلفة بأن املعلومات املطلوبة 

املعلومات  أن  يف  الرئيسية  الحجج  ومتثلت  عنها.  اإلعالن  ينبغي  ال 

املعنية تتضمن بيانات شخصية ينبغي حاميتها، وأن املسألة ليست 

قابلة للمقاضاة.

غري أن املحكمة قررت أن رفض إتاحة املعلومات يشكل عمال تعسفيا 

وغري دميقراطي يعيق بدرجة خطرية حقوق أصحاب الشكوى. وأمرت 

الكونغرس ليس فقط بتقديم املعلومات عىل النحو املطلوب، ولكن 

أيضا نرشها بشكل استباقي عىل موقعه.

.Samara Canada, 2017  20

openingparliament.org
https://openingparliament.org/casestudies/
http://blog.openingparliament.org/post/158475605370/guatemalan-congress-passes-open-parliament-action
http://blog.openingparliament.org/post/158475605370/guatemalan-congress-passes-open-parliament-action


التقرير الربملاين العاملي 2017

46

املك�سيك

كانت حملة ›3 من أصل 3‹ التي أطلقت يف املكسيك يف عام 2015 

من قبل مجموعة من منظامت املجتمع املدين رد فعل شعبي عىل 

ما لوحظ من فساد بني املوظفني العموميني يف البالد. ويشري الشعار 

“3 من أصل 3” إىل طموح الحملة بأن ينرش املسؤولون ثالثة إعالنات 

وتضارب  الرضيبية  وشؤونهم  أصولهم  بالقسم:  مشفوعة  منفصلة 

املصالح املحتمل.

يف غضون أشهر، جمعت الحملة أكرث من 000 600 توقيع. وردا عىل 

هذا االستعراض الواضح للرأي العام، نرش 42 من أصحاب املناصب 

مسؤوال  و743   2016 عام  انتخابات  إثر  السلطة  إىل  وصلوا  الذين 

وأشخاصا من ذوي املصلحة العامة طوعا اإلعالنات الثالثة اعتبارا من 

21 أكتوبر 2016.

املنظمون  قرر  بحملتهم،  الضخم  الشعبي  االهتامم  لهذا  تحمسا 

امليض قدما، وقدموا اقرتاح قانون “3 من أصل 3” الطي يجرب جميع 

املوظفني العموميني عىل نرش اإلعالنات الثالثة. ويف وقت كتابة هذا 

التقرير، مرشوع القانون يف طريقه إىل االعتامد من قبل الربملان، بعد 

أن أقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتعديالت.

Directorio Legislativo, 2016 :املصدر

قيا�ص اأثر الرقابة

إن ضامن أداء إجراءات الرقابة بطريقة مثىل يشكل جانبا هاما من جوانب 

رصد أداء الرقابة. والجانب الهام اآلخر هو تقييم أثر الرقابة الربملانية. لكن 

كيف ميكن قياس ذلك؟

من املؤكد أن تحديد اإلسهام الدقيق للرقابة الربملانية يف قرارات السياسة 

 (Institute of الحكومة  معهد  أن  غري  السهلة.  باملهمة  ليس  العامة 

)انظر  مفيدا  نوعيا  إطارا  وضع  املتحدة  اململكة  يف   Government)

)أو “التدقيق”، كام هو معروف  الربملانية  الرقابة  أثر  لتقييم  اإلطار 16( 

يف اململكة املتحدة(. يوفر اإلطار مجموعة مفيدة من األسئلة التي ميكن 

التقييم  مثال  الحال مع  تكيفها مع سياقها. وكام هي  األخرى  للربملانات 

الذايت السابق، يقتيض األمر عملية شاملة واستثامر الوقت من قبل أعضاء 

الربملان واملوظفني للحصول عىل أكرب فائدة من مثل هذه العملية.

الإطار 16: اإطار تقييم اأثر التدقيق الربملاين

أسئلة من أجل التقييم النوعياألثر

هل التدقيق ...األدلة

yyيستلهم من أي بحث أصيل؟

yy السياسة إليها  استندت  التي  األدلة  يف  ساهم 
الحكومية )عىل سبيل املثال من خالل سامع أصوات 

جديدة ذات صلة(؟

yyدفع الحکومة إلی جمع أدلة مختلفة / أکرث حداثة؟

هل التدقيق ...التحليل

yy بها معرتف  غري  اتجاهات  عىل  الضوء  سلط 

سابقا لألدلة؟

yyأبرز أهمية قضايا معينة؟

yy سلط الضوء عىل ثقل الرأي عىل األدلة، الذي مل

تكن الحكومة عىل دراية به؟

yy يف الرئيسيني  القرار  صناع  نظر  وجهة  غري 

الحكومة بشأن قضية ما؟

هل التدقيق ...االنفتاح

yyحسن جودة املعلومات التي تقدمها الحكومة؟

yy تقدمها التي  املعلومات  اتساع   / كمية  زاد 

الحكومة؟

هل التدقيق ...التعلم

yy أو أو سياساتها  أفعالها  تراجع  الحكومة  جعل 

تعيد النظر فيها؟

yy تساعد يف تحسني أن  التي ميكن  الدروس  بنّي 

السياسات وكيفية تنفيذها؟

yyهّيأ بيئة إيجابية متكن من تعلم الدروس؟

هل التدقيق ...العمليات

yy أو السياسات  صنع  يف  الحكومة  نهج  غرّي 

التخطيط لتنفيذ السياسات؟

yyغرّي قدرة الحكومة عىل تحمل املخاطر؟

yyجعل الحكومة أكرث انفتاحا عىل نحو استباقي؟

yy األولویة یعطون  واملوظفین  الوزراء  جعل 

لفعالياتهم؟

هل التدقيق ...السياق

yy من بينة  عىل  األخرى  الفاعلة  الجهات  جعل 

قضية كانت غري معرتف بها يف السابق؟

yyغرّي تقييم الجهات الفاعلة األخرى للمسألة؟

yy لدعم تحالفات  أو  عالقات  بناء  يف  ساعد 

وجهات نظر معينة بشأن قضية ما؟

yyأّثر عىل الثقة يف الحكومة؟

هل التدقيق ...الدميقراطية

yy النظام يف  العامة  الثقة  مستويات  عىل  أّثر 

السيايس؟

األدلة النوعیة 

املحتملة 

أو  الوثائقیة  املصادر  تحلیل  استخدام  یمکن 

املقابالت  أو  العمل  ورش  أو  الرتکیز  مجموعات 

للتعرف علی آراء:

yyأولئك الذين يخضعون للتدقيق

yyأولئك الذين يقومون بالتدقيق

yy.أطراف ثالثة يف عملية التدقيق
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جعل الرقابة فعالة

األدلة الكمية 

املمكنة

تعديالت عىل مشاريع القوانني أو التغيريات التنظيمية 

التي يتم إجراؤها بناء عىل التوصيات الواردة يف التقرير

yyعدد / نسبة توصيات التقرير املقبولة

yyأدّلة عىل إجراء بحوث جديدة

yy عن ناتجة  الكمي  للقياس  قابلة  مالية  وفورات 

التوصيات

yy ،فوائد أو اتجاهات غري مالية قابلة للقياس الكمي

أو  الربملانية  األسئلة  عدد  يف  التخفيضات  مثل 

طلبات مبوجب حرية تداول املعلومات

yy الوثائق يف  الربملاين  التدقيق  إىل  املراجع  عدد 

الربملانية،  الحكومية، ووسائل اإلعالم، واإلجراءات 

وما  التفكري،  فرق  وتقارير  القضائية،  واإلجراءات 

إىل ذلك.

yy ،املثال سبيل  عىل  لألثر،  مستقلة  تقييامت 

عىل  اإلجابات  كفاية  حول  الرأي  استطالعات 

)TheyWorkForYou polls( األسئلة الربملانية

yyاملسوحات الكمية لألطراف املعنية

الحكومة،  الربملاين حول  التدقيق   .Hannah White, 2009 املصدر: 
معهد الحكومة

باإيجاز: م�ساءلة الربملان نف�سه

مثلام يرصد الربملان األداء الحكومي لتحديد أوجه القصور ومجاالت 

التحسني، فعليه أيضا أن يرصد أدائه يف مامرسة الرقابة. ولكن عدد 

قليل نسبيا من الربملانات يفعل ذلك. يتخذ التقييم الذايت شكلني 

رئيسيني: تقييم القدرة عىل الرقابة وقياس أثر الرقابة. تقييم القدرة 

عىل الرقابة أسهل من قياس أثر الرقابة، ولكن هناك أدوات تساعد 

عىل تنفيذ كل ذلك. تضطلع منظامت املجتمع املدين بدور نشط 

يف رصد األداء الربملاين، وقد بدأت تظهر بعض األمثلة عىل التعاون 

البناء.

ال�ستنتاجات  6-2

املسؤوليات  قانونية  بصورة  تحدد  والية  إىل  الفعالة  الرقابة  تستند 

الربملان عىل  السواء. ومبجرد حصول  الربملانية عىل  الحكومية والسلطات 

أي، ميزانية  لتنفيذها:  الالزمة  املوارد  إىل  بعد ذلك  للرقابة، يحتاج  والية 

مستقلة ومستدامة؛ وموظفي دعم مدربني تدريبا جيدا، فضال عن الوصول 

غري املقيد ويف الوقت املناسب إىل املعلومات والتحليالت الجيدة. يحتاج 

الربملان إىل إرساء ثقافة إيجابية للرقابة تعرتف بقيمة الرقابة بالنسبة إىل 

أنها  عىل  الرقابة  إىل  الربملان  أعضاء  ينظر  أن  يجب  والحكومة.  املجتمع 

السياسية  األحزاب  عىل  ويجب  فيه،  املشاركة  عليهم  يتعني  مهم  نشاط 

هذه  الربملان  وضع  إذا  الرقابة.  يف  البناءة  باملشاركة  ألعضائها  السامح 

العنارص يف مكانها، فمن الناحية النظرية ميكنه توفري رقابة فعالة، ولكنه 

ال يستطيع التأكد من ذلك ما مل يرصد أدائه الرقايب.
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اأدوات وعمليات الرقابة الربملانية

يعالج هذا الفصل املامرسة الفعلية للرقابة يف الربملان واستخدام األدوات 

الربملانيني  أن  السابقة  البحوث  أثبتت  وقد  للرقابة.  الرسمية  والعمليات 

لديهم يف املتوسط ما بني ست ومثاين أدوات رسمية للرقابية تحت ترصفهم، 

الرسمية  األدوات  أهم  بني  ومن  التفصيل.1  من  توزيعها بيشء  ووصفت 

اللجان والنقاشات واألسئلة الربملانية. ولكل من أدوات الرقابية الرئيسية 

هذه غرض مميز، وتتم مناقشتها بالتفصيل يف هذا الفصل، الذي يلفت 

والعمليات  األدوات  تصميم  يف  الحاسمة  القضايا  بعض  إىل  أيضا  االنتباه 

ويقدم نصائح عملية الستخدامها الفعال من قبل أعضاء الربملان. يناقش 

الفصل الخامس تفاعالت الربملان مع مؤسسات الرقابة الخارجية فضال عن 

بعض مامرسات الرقابة غري الرسمية التي يستخدمها النواب.

فر�ص للمعار�سة  1-3

من املهم بالنسبة للعملية الدميقراطية أن يتمتع أعضاء املعارضة بإمكانية 

الوصول الكامل إىل هذه األدوات املركزية للرقابة. وقد أنشأت العديد من 

الربملانات آليات تسمح للمعارضة بالقيام بدور نشط.

إلجراء  للمعارضة  املتاحة  الفرص  تحديد  الربملانية  السلطات  من  ُطلب 

الرقابة  عمليات  من  كاملة  مجموعة  إىل  برملانات  عدة  فأشارت  الرقابة. 

الربملانية، مبا يف ذلك املشاركة يف تحقيقات اللجان؛ واقرتاح حجب الثقة 

أو النقض؛ والتحدث يف املناقشات؛ والدعوة إىل التصويت؛ وطرح أسئلة 

تشمل  للمعارضة،  متاحة  محددة  فرصا  هناك  أن  غري  وشفوية.  مكتوبة 

ما ييل:

yyترأس لجنة تجري تحقيقا يف إطار الرقابة

yyإرفاق تقرير أقلية أو تقرير مخالف بتقرير اللجنة

yyجدولة “مناقشات املعارضة” الخاصة يف جدول األعامل العام

yy.استخدام “حق الرد” يف مناقشة امليزانية أو بيان وزاري آخر

وجود  لضامن  خاصة  تدابري  اتخاذ  إىل  أيضا  السياسية  الحالة  تدعو  قد 

معارضة فعالة، كام حدث أثناء االئتالف الكبري يف أملانيا:

الكبري  االئتالف  أنشئ  الترشيعية،  الهيئة  هذه  والية  بداية  “يف 

تطبيق  ينبغي  أنه  عىل  اتفقنا  املقاعد.  من  املائة  يف   80 بحوايل 

تشكل  أن  يجب  حيث   – قواعدنا  يف  املكرسة  األقليات  حقوق 

األقليات 25 يف املائة من جميع الهيئات الربملانية – حتى عندما 

ال يشكل الحزبان األصغرين مجتمعان 25 يف املائة. وهذا يعني 

أننا نحرتم فكرة حامية األقليات، عىل الرغم من أن األرقام ال تبلغ 

25 يف املائة”.

نوربريت المرت، رئيس البوندستاغ، أملانيا

.Pelizzo and Stapenhurst, 2012; Yamamoto, 2007  1

إن مجموعة األدوات الرسمية املتاحة للمعارضة معتربة ومتتد عىل مستوى 

أعضاء  يواجه  الفصل،  هذا  يف  سيتبني  وكام  واللجان.  العامة  الجلسات 

املعارضة تحديات يف استخدام هذه األدوات بفعالية. ولعله من املهم أن 

نالحظ أن التقرير السنوي “تنوعات الدميقراطية” )V-Dem( لعام 2017 

إجراء  عىل  املعارضة  قدرة  يف  سلبي  اتجاه  يحدد  الدميقراطية  حالة  عن 

الرقابة عىل الحكومة:

يف  املعارضة  أحزاب  كانت  إذا  ما  يقيس  الذي  املؤرش  “يسجل 

السلطة الترشيعية قادرة عىل مامرسة مهام الرقابة والتحقيق ضد 

رغبة الحزب الحاكم أو االئتالف، انخفاضا كبريا يف ما يقرب من 20 
بلدا وتقدما يف أقل من 15 بلد”.2

باإيجاز: فر�ص للمعار�سة

ينبغي أن تكون فرص الرقابة متاحة بالتساوي لجميع أعضاء الربملان، 

ولكن األمر ليس كذلك دامئا يف املامرسة العملية. من املهم احرتام حق 

أحزاب املعارضة يف الوصول إىل مجموعة كاملة من أدوات الرقابة.

الرقابة يف اللجان  2-3

يف شكلها املعارص، رمبا تكون اللجنة األداة األكرث وضوحا واألكرث مرونة يف 

الرقابة الربملانية. ويف كثري من األحيان، قد تكون اللجنة التي تدار بشكل 

قادرة  تكون  ما  غالبا  فهي  الحكومة؛  ملساءلة  للغاية  فعالة  وسيلة  جيد 

عىل الرتكيز عىل إدارة حكومية معينة )حيثام تسمح املوارد بذلك(، ولها 

صالحيات واسعة جدا للتحقيق يف سياسة إدارية واألمور املالية واإلدارية. 

وهي تجتمع بانتظام، وعادة ما تكون عضويتها مستقرة عىل طول الفرتة 

الترشيعية، وتتعامل مع طائفة واسعة من الهيئات الحكومية والخارجية 

واملجتمع املدين والجمهور، ويخدمها كادر دائم من املوظفني املتخصصني 

يف اإلجراءات واملواضيع. كل هذه امليزات رضورية لفعالية اللجنة.

وهناك عدة أنواع مختلفة من اللجان الربملانية. يركز هذا الفصل حرصيا 

عىل اللجان التي تكون الرقابة عىل الحكومة جزءا من صالحياتها أو مجملها. 

ال يعالج هذا الفصل اللجان الداخلية، مثل لجان األعامل واإلدارة. ومع 

ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن هذه األخرية قد تكون مهمة لتيسري الرقابة، مثال 

من خالل تخصيص الوقت للمعارضة أو النواب البسطاء الذين ينتمون إىل 

الحكومة من أجل إجراء مناقشات رقابية.

الهدف العام من الرقابة الربملانية يف اللجان هو تعزيز نوعية الحكومة من 

خالل األدلة التي يتم الحصول عليها من التحقيقات التي يتم استخالص 

االستنتاجات والتوصيات املناسبة منها وعرضها عىل الربملان وعىل الحكومة 

والجمهور.

.V-Dem, 2017  2

الف�سل الثالث:
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مع  الرشاكة  كبري عىل  إىل حد  يعتمد  الربملانية  الرقابة  نشاط  فإن  لذلك 

الحكومة. لكن ليس هذا دامئا ما يشعر به النواب واملوظفني املوجودون 

يف “الصف األمامي” للجان الربملانية، حيث غالبا ما تكون هناك حالة من 

الذي  الدميقراطية للحكم  التفويض  التوتر املبدع والخاضع للسيطرة بني 

مينح للحكومة وحق اللجنة وواجبها يف التحدي.

وقد يظهر هذا التوتر، عىل سبيل املثال، يف تحديات االستامع إىل األدلة علنا 

حيث قد تكون قضايا األمن والرسية التجارية والسمعة كبرية؛ أو صعوبة 

اإلبالغ بطريقة تجعل تقرير اللجنة النهايئ مفهوما ومقنعا وجدير باالهتامم 

عند التعامل مع األدلة بشكل حساس؛ أو مسؤولية أعضاء اللجان عن املراعاة 

الكاملة ملوضوع ما واعتامد مواقف مرنة قامئة عىل األدلة دون أن تكون 

مقيدة بشكل غري معقول مبواقف حزبية صارمة. وبطبيعة الحال، فإن تلك 

الحدود موضع نقاش مستمر، وخالف أحيانا بني الحكومة واللجان.

وإمكانية  حجمها  يف  الحكومة  عىل  للرقابة  كأداة  اللجان  قيمة  تكمن 

بدراسة  األعضاء  من  صغرية  ملجموعة  تسمح  فاللجان  إليها:  الوصول 

الزمن. تسمح  بالتفصيل وطوال مدة من  مجموعة من املسائل املعقدة 

واألكادمييني  والخرباء  املدين  املجتمع  ومنظامت  الجمهور  ألعضاء  اللجان 

والقطاع الخاص بتبليغ آرائهم إىل النواب بشأن املوضوعات ذات االهتامم 

الوطني وإدراج هذه البيانات يف السجل العام.

تكتيس اللجان أهمية كبرية بالنسبة إىل النواب: فهي تعطيهم الوسائل التي 

متكنهم من التحقيق يف تفاصيل السياسات والربامج الحكومية، والحصول 

عىل قدر من الخربة يف مجال معني، ويؤمل أن تأثر عىل السياسة العامة 

من خالل نرش محارض اإلجراءات والتقارير النهائية.كام يوفر عمل لجان 

الرقابة املستمر للنواب املشاركني فرصة اكتساب الخربة يف املجاالت التي 

تقع ضمن اختصاص اللجان، وأن يصبحوا مهرة يف اإلجراءات والتقنيات 

ذات الصلة بالرقابة.

يستخدمها  التي  للمعلومات  حيويا  مصدرا  الرقابة  لجان  عمل  ويشكل 

يف  ومعقدة  صعبة  قرارات  األحيان  من  كثري  يف  يتخذون  الذين  النواب 

“عالمة  ونتائجها  الحديثة  الرقابة  لجان  سري  يشكل  قد  العامة.  الجلسة 

امتياز” ميكن أن تعزز سمعة الربملان وأهميته يف نظر الجمهور.

يركز هذا القسم عىل عدد من قضايا التصميم الحاسمة التي تؤثر عىل 

فعالية الرقابة التي تجريها اللجان. يف معظم األحيان، ترد هذه القضايا يف 

القواعد اإلجرائية التي ينبغي تحديثها من قبل الربملان لتحسني الفعالية 

وتلبية االحتياجات الجديدة.

قيادة اللجان وع�سويتها

اختيار الرئي�ص

دور رئيس اللجنة هام جدا لتحديد اتساع وعمق النشاط الرقايب للجنة. أشارت 

50 يف املائة من الربملانات التي شملهتا الدراسة االستقصائية أن للرئيس دور 

يف تقرير جدول أعامل اللجنة. يؤثر الرئيس أيضا عىل طريقة تفاعل أعضاء 

اللجنة مع بعضهم البعض. وبإمكانه أن یقود اللجنة نحو اإلجامع ویسعی 

إلی حامیة اللجنة من السلوك الحزيب الخصومي، أو، علی العکس، قد یسمح 

بتکرار الدینامیات السیاسیة الحزبية )وتعزیزها( يف منتدى اللجان. والنواب 

الذين يعينون يف هذا املنصب ميكنهم مامرسة نفوذ كبري.

االستقصائية  الدراسة  شملتها  التي  الربملانات  من  املائة  يف   75 حوايل  يف 

عن  الصادرة  اإلجابات  تشري  األغلبية.3  حزب  من  أعضاء  اللجان  يرأس 

مجلس النواب األسرتايل، وبرملانات بوروندي وشييل واليونان وليتوانيا إىل 

أن جميع رؤساء اللجان الربملانية ينتمون إىل الحزب الحاكم. يف جمهوریة 

املجموعات  بین  تناسبيا  اللجان  رئاسة  ُتسند  الدامنرك،  ويف  مولدوفا 

السیاسیة، علی الرغم من أن هذا التطور حدیث نسبیا يف الدامنرك.

بني  بالتناسب  اللجان  رئاسة  ُتسند   2016-2015 من  “اعتبارا 

املجموعات الربملانية وفقا لتغيري أجري يف النظام الدائم للربملان 

يف عام 2015.

معلومات مقدمة من برملان الدامنرك

إدراكا منهم بأن للرئيس تأثري محتمل، فإن قادة األحزاب قد يتوقون إىل 

منع أعامل الرقابة من خالل تعيني رؤساء مطاوعني.

“قد تستمر قيادة اللجنة يف تأخري أو عرقلة استكامل قضية معينة 

ملدة سنة أو سنتني مع أنها تتطلب أقل من شهر. كام ميكن إفساد 

عضوية اللجان. املصالح قد ال ترحم، وقد تكون متقلبة جدا، وقد 

تحّول االنتباه بسهولة. لذا ميكن أن تصبح هذه أيضا مشكلة”.

كاباندو وا كاباندو، عضو الجمعية الوطنية، كينيا

استخلص استبيان الربملانات الذي تم إجراؤه يف إطار هذا التقرير أن رئيس 

اللجنة يختار يف الغالب من قبل أعضاء اللجنة، ويف حاالت أخرى يختار 

الربملان ككل رؤساء اللجان.

الر�سم البياين 14: من الذي يعني رئي�ص اللجنة؟

أعضاء األحزاب
السياسية

جهة أخرى

قيادة األحزاب
السياسية

الربملان ككل

رئيس الربملان أو
القيادة الربملانية

أعضاء اللجنة

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٦٠

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 16، 2016 )أساس السؤال: 102 غرفة برملانية(

اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدويل  الربملاين  االتحاد  أعده  الذي  الربملانات  استبيان   3
السؤال 15، 2016.
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قد ال تعكس هذه البيانات بشكل كامل الديناميات غري الرسمية التي قد 

الحاالت،  اللجان. يف كثري من  تعطي قيادة الحزب دورا يف تعيني رؤساء 

املجموعات الحزبية هي التي تتحكم عمليا يف اختيار قيادة اللجان، وإن 

كان القرار الرسمي يعود للربملان أو أعضاء اللجان.

أعضاء  بني  من  مجلس  كل  يف  دامئة  لجنة  كل  رئيس  “ينتخب 

ُتسند  العملية،  املامرسة  يف   .)25 املادة  الربملان،  )قانون  اللجنة 

معينا  عددا  تضم  التي  السياسية  املجموعات  إىل  اللجان  رئاسة 

من األعضاء، وترشح املجموعات السياسية رؤساءها. يعني رئيس 

املجلس الرؤساء حسب تعيينات املجموعات السياسية”.

معلومات مقدمة من مجلس النواب يف اليابان

يشري برملان نيوزيلندا إىل أن رؤساء اللجان “يتم االتفاق عليهم بشكل عام 

ىف تجمع الحزب ويتم انتخابهم من قبل أعضاء اللجان ىف اجتامعها األول 

أو االجتامع األول بعد شغور منصب” بينام يذكر مجلس النواب الهولندى 

)الفصائل(  السياسية  األحزاب  )قيادات(  بني  تفاوض  هناك  “بالطبع  أنه 

وراء الستائر حول تقسيم رئاسات اللجان”.

غري أن هذا الوضع قابل للتغيري. يف اململكة املتحدة، يف عام 2009، أوصت 

لجنة إصالح مجلس العموم، من بني تغيريات أخرى يف إجراءات مجلس 

النواب، بانتخاب رؤساء اللجان املختارة باالقرتاع الرسي للمجلس. وافق 

مجلس العموم عىل ذلك يف مارس 2010، وقد أدى ذلك إىل إعطاء مزيد 

من السلطة والرشعية واالستقالل لرؤساء اللجان.

“إن تشكيلة اللجان مهمة ألنه يجب أن تكون متوازنة ... وكان 

اختيار الرئيس، حتى وقت قريب، يف مجلس العموم، عن طريق 

اآلن،  ولكن  األحزاب.  مختلف  رؤساء  من  بقرار  وذلك  التعيني، 

مالحظة  جدا  املثري  ومن  االنتخاب،  طريق  عن  التعيني  أصبح 

النتائج ... أعتقد أن هذا يعطي مجاال لتطوير عملية الرقابة”.

البارونة غلوريا هوبر، عضو مجلس اللوردات، اململكة املتحدة

اأع�ساء املعار�سة كروؤ�ساء اللجان

من  اللجان  رؤساء  انتخاب  أو  تعيني  أحيانا  الربملانية  القواعد  تقتيض 

أشارت  راسخة.  مامرسة  تلك  تكون  قد  أخرى  حاالت  ويف  املعارضة، 

الربملانات يف ردودها عىل االستبيان أن أغلبية رؤساء اللجان من املعارضة 

الشيوخ(،  )مجلس  وباكستان  والرنويج،  وهولندا،  الكونغو،  من  كل  يف 

يف  عضو  يرتأس  ما  عادة  كندا،  يف  وتوباغو.  وترينيداد  والربتغال،  وبريو، 

املعارضة اللجان املعنية بوضع املرأة؛ والوصول إىل املعلومات والخصوصية 

واألخالقيات؛ والعمليات والتقديرات الحكومية. يف تونس، مينح الدستور 

املعارضة الحق يف رئاسة لجان معينة، مثل لجنة املالية.

ومن املعرتف به عموما - ومن املامرسات الجيدة املقبولة - أن رؤساء لجان 

املعارضة.  يعينون من صفوف  أن  ينبغي  إن وجدت،  العامة،  الحسابات 

معارضة  عضو  وجود  أن  النواب  مع  أجريت  التي  املقابالت  أوضحت 

كرئيس للجنة برملانية ميكن أن يؤثر عىل فعالية عمل اللجنة الرقايب.

زعيم  ويرأسها  وفعالة،  جدا  قوية  العامة  الحسابات  “لجنة 

حيث  اإلجرائية،  القواعد  بتعديل  السابق  الربملان  قام  املعارضة. 

العامة. أعتقد  أصبح اآلن زعيم املعارضة يرأس لجنة الحسابات 

أن ذلك مهم جدا، ألن ذلك هو رشط وجود رصد فعال ورقابة”.

عصية نارص، عضو الجمعية الوطنية، باكستان

التنوع يف أعضاء اللجان ورؤسائها

وجود  لضامن  قيادته،  يف  للربملان  املتنوع  التشكيل  ينعكس  أن  ينبغي 

التنوع يف  القرار. وهذا  مجموعة من األصوات مسموعة يف عملية صنع 

األصوات مهم أيضا للرقابة الفعالة ألنه يكشف عن وجهات نظر مختلفة 

يف استعراض ورصد السياسات والترشيعات.

“أنا شابة ولكن هذا ال يعني أنني ال أستطيع املشاركة. لقد اتخذ 

حزبنا السيايس قرارا بإدراج الشباب يف قوائم الحزب. نحن نؤسس 

التجاه جديد يف تاريخنا السيايس حيث يكون للشباب صوت ... 

وإذا كانت هناك مشكلة، فأنا ال أرى تلك املشكلة فقط: أتوجه 

مبارشة نحو الحل. ]الناخبني[ ال يتوقعون اليشء نفسه ]مني كام 

يتوقعون من رجل[ ألنني امرأة، ويتوقعون أن أتحدث عن النساء 

- وعىل األقل الشابات – واألمهات واألطفال”.

سيلفانا أفونسووا، عضو الجمعية الوطنية، سورينام

الدويل  الربملاين  االتحاد  أجراها  التي  االستقصائية  الدراسة  من  تبني  لقد 

حول السلطات الربملانية يف عام 2011 أن النساء يشكلن نحو 21 يف املائة 

من رؤساء اللجان يف الربملانات التي شاركت يف الدراسة االستقصائية، وهي 

الوقت.  ذلك  الربملان يف  للنساء يف  املئوية  النسبة  بقليل من  أعىل  نسبة 

يف   23( الرئيس  نائب  مناصب  من  قليال  أكرب  عددا  النساء  شغلت  وقد 

املائة( ومناصب املقرر أيضا. كام أكدت الردود عىل الدراسة االستقصائية 

أن النساء يشغلن بوجه أعم رئاسة اللجان املعنية بقضايا املرأة / القضايا 

إن “عزل”  البياين 15(.4  الرسم  )انظر  االجتامعية  السياسة  أو  الجنسانية 

أن  يعني  غريها  وليس  اللجان،  يف  معينة  وسياسات  مجاالت  يف  املرأة 

الفرص  نفس  للمرأة  تتاح  أن  ينبغي  متناسبة.  غري  ستكون  مساهمتها 

لالنخراط يف مجموعة كاملة من مناصب اللجان مثل الرجال.

الر�سم البياين 15: اللجان التي تراأ�سها ن�ساء

42الشؤون االجتامعية / األرسة / الثقافة 
29الترشيع / العدل / حقوق اإلنسان 

28املرأة / املساواة بني الجنسني 
20االقتصاد / املالية / امليزانية / الحسابات العامة 

20التعليم 
18الشؤون الخارجية / الدفاع 

18الصحة 
15البيئة 

14الشؤون الزراعية / مصايد األسامك / الغابات / الشؤون الريفية 

االتحاد الربملاين الدويل، 2011: 21-19.  4
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أدوات وعمليات الرقابة الربملانية

8الشؤون الداخلية 
7الحكومة واإلدارة 
7التجارة / الصناعة 

املصدر: االتحاد الربملاين الدويل، 2011. برملانات حساسة للنوع االجتامعي: 
االستعراض العاملي للمامرسات الجيدة )أساس السؤال: 89 برملانا(

أكرب، وعىل  بأعداد  املرأة  متثيل  لضامن  قواعدها  الربملانات  بعض  عّدلت 

نطاق أوسع من املناصب القيادية.

الستة  األحزاب  النواب، رشحت  رئيسة مجلس  أصبحت  “عندما 

]الرجال[ لرئاسة اللجان. سألت: “ماذا عن النساء؟” أمرت قائدي 

األحزاب للعودة بأسامء جديدة. فعادوا بنفس األسامء بالضبط، 

األسامء.  بنفس  عادوا  أخرى  ومرة  آخر  أسبوعا  أعطيتهم  لذلك 

وبالتايل ذهبت إىل لجنة القواعد وقلت هذا ال ينبغي أن يكون 

من  املائة  يف   40 أن  عىل  ينص  بند  لدينا  واآلن  اختيار.  مسألة 

املقاعد يجب أن تخصص للنساء”.

ريبيكا كاداجا، رئيسة الربملان، أوغندا

اختيار اأع�ساء اللجان

تؤثر تشكيلة اللجان حتام عىل العمل الذي تقوم به هذه اللجان. وتعكس 

التشكيلة السياسية للجان يف كثري من األحيان القوة النسبية لألحزاب يف 

الربملان. إن ضامن وجود الرجال والنساء يف عضوية اللجان من شأنه أن 

يكون مفيدا أيضا، عىل الرغم من أن ذلك قد يكون صعبا عندما يوجد 

أخرى  يقرتن ذلك مبتطلبات  الربملان، وعندما  النائبات يف  قليل من  عدد 

مثل التمثيل املتناسب لألحزاب.

تختلف الربملانات يف النهج الذي تتبعه يف اختيار أعضاء اللجان: أشارت 

42 يف املائة من الهيئات الترشيعية التي ردت عىل االستبيان أن الربملان 

أو  الربملان  أن رئيس  املائة  اللجان؛ و18 يف  أعضاء  يختار  الذي  ككل هو 

زعامء الربملان هم الذين يختارونهم؛ و13 يف املائة أن قادة األحزاب هم 

الذين يختارون أعضاء اللجان؛ و12 يف املائة أن أعضاء األحزاب هم الذين 

يختارونهم )انظر الرسم البياين 16(.

الر�سم البياين 16: من الذي يعني اأع�ساء اللجان؟

أعضاء األحزاب
السياسية

قيادة األحزاب
السياسية

جهة أخرى

رئيس الربملان أو
القيادة الربملانية

الربملان ككل

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 16، 2016 )أساس السؤال: 102 غرفة برملانية(

قد يكون مدى قدرة النواب عىل طلب تعيينهم يف لجنة محددة وتحقيق 

ذلك مؤرشا عىل الحرية النسبية التي يتمتع بها أعضاء الربملان، بل الحرية 

التي تتمتع بها اللجنة نفسها. ومن الناحية العملية، من األرجح أن يكون 

أكرث  الرجال(  من  )معظمهم  لفرتة طويلة  يعملون  الذين  الربملان  أعضاء 

قدرة عىل اختيار لجنتهم من أعضاء الربملان الجدد.

اللجان.  عضوية  تحديد  يف  رسمي  دور  ككل  للربملان  يكون  ما  وكثريا 

األحزاب السياسية – والفصائل داخلها – لديها وسائل عديدة للتأثري عىل 

تلك القرارات. تحظى األحزاب بدور رشعي يف عملية االختيار، حيث أن 

تشكيلة اللجان تعتمد عادة عىل عدد املقاعد التي اكتسبها كل حزب يف 

صندوق االقرتاع.

مدينون  بأنهم  النواب  يشعر  مخاطرة  عىل  ينطوي  األمر  إن  ذلك،  ومع 

مبكانهم يف اللجنة لحزبهم، وعىل وجه الخصوص لقيادة الحزب، فقد يحد 

ذلك من استقاللية اللجان يف تسيري شؤونها، مبا يف ذلك الرقابة. يتوقف 

مدى تطبيق هذا القيد إىل حد ما عىل همة األفراد.

هناك  إرادتها؛  فرض  من  األحزاب  فيها  تتمكن  ال  حاالت  “هناك 

العديد من الحاالت حيث نتخذ مواقف مستقلة عن الحزب. وهذا 

أمر جيد لرعاية الدميقراطية. كام أنه من املهم جدا يف الدميقراطيات 

الناشئة أن يكون هنالك أفراد يربزون ويتخذون بكل جرءة مواقف 

ال تتفق مع مصالح القادة يف مستويات السلطة، ألن هؤالء القادة 

ليسوا دامئا يف اتصال مع املصلحة العامة. لذا يجب السعي إليجاد 

التوازن بعناية، بحيث ال تصبح رهينة أو أسري آلالت الحزب”.

كاباندو وا كاباندو، عضو الجمعية الوطنية، كينيا

وبالتايل، فإن سيطرة الحزب املعقولة وغري املفرطة عىل عضوية اللجان قد 

تعني املزيد من االستقالل الفردي لألعضاء، واملزيد من الفرص للتخصص، 

واملزيد من الحوافز لالستثامر يف التفكري اإلبداعي يف أعامل الرقابة عىل 

اللجان. وعىل النقيض من ذلك، قد يكون أعضاء اللجان الذين يشعرون 

بأنهم مقّيدون بحزبهم بصفة وثيقة أقل احتامال للتعاون حسب الخطوط 

النقطة  للتحقيق يف كفاءة سياسة أو برنامج معني. تعالج هذه  الحزبية 

مبزيد من التفاصيل يف الفصل السادس.

وبطبيعة الحال، ال متّثل األحزاب العامل الوحيد املحدد لديناميات اللجان 

وفعالية أعاملها الرقابية. إن قدرة الرئيس عىل تأكيد اتجاه واضح، وتواتر 

التزام  ودرجة  وثيق،  بشكل  معا  للعمل  اللجان  ألعضاء  املتاحة  الفرص 

املامرسة  يف  األهمية  بالغة  أدوارا  تؤدي  وتحقيقاتها  باملجموعة  األعضاء 

العملية.

اأع�ساء اللجان من خارج الربملان

بدأت بعض الربملانات تخوض تجربة أشكاال من املشاركة املدنية مع اللجان 

الربملانية. يوجد مثال مبتكر يف رصبيا، حيث تستضيف لجنة البيئة ممثال 

بإمكان  التناوب.  أساس  عىل  املدين  املجتمع  من  خاصا”  “مقعدا  يشغل 

هذا املمثل أن يشارك بنشاط يف عمل اللجنة، وطرح األسئلة واملشاركة يف 
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جلسات متنقلة وجلسات استامع، وبالتايل توضيح املصالح وإعالم أعضاء 

الربملان بشكل أفضل.

املعنية بحقوق اإلنسان وحقوق األقليات  الربملان  يف كرواتيا، تضم لجنة 

ورابطات  الرومانية،  الكاثوليكية  الكنيسة  من  أعضاء  خمسة  الوطنية 

حقوق اإلنسان، وجامعات املصالح املعنية بقضايا املرأة والشباب.

“رقابة  لجنة  ليست  الربيطاين  العموم  مجلس  يف  املعايري  لجنة  أن  ومع 

غري  األعضاء  وصف  رسميني”.  “غري  ممثلني  تضم  فإنها  الحكومة”،  عىل 

الربملانيون دورهم بأنه “يتمثل يف تقاسم أمثلة ملا قد يحدث فيام يتعلق 

جميع  التزام  و”ضامن  وستمنسرت”،  خارج  األخالقية  القضايا  أو  باملعايري 

أعضاء الربملان بقواعد السلوك، ومن خالل ذلك الحفاظ عىل املعايري التي 
يتوقعها الجمهور ... من ممثليه”.5

تشري  قد  أنها  من  الرغم  عىل  حاليا،  محدودة  املبادرات  هذه  أن  يبدو 

املبادئ  حول  تساؤالت  تثري  فهي  املستقبل.  يف  املحتملة  التطورات  إىل 

الدميقراطية والتمثيل التي يستدعي املزيد من االستكشاف.

م�ساركة الوزراء يف اللجان

يف  الربملاين(  الحكم  نظام  ذات  البلدان  جميع  )يف  برملانا  عرش  اثنا  أشار 

الردود عىل االستبيان أن الوزراء قد يكونوا أعضاء يف اللجنة التي تراقب 

وزارتهم، رشيطة أن يكون هؤالء الوزراء أيضا نوابا. تسمح بعض الربملانات 

لوكالء الوزرات بالجلوس يف اللجان ولكن متنع الوزراء من ذلك. ومع ذلك، 

اللجان قد يقوض استقاللية الربملان عن الحكومة،  فإن تعيني الوزراء يف 

يستطيع  لن  الرقابة.  إجراء  عند  الربملانيون  يتخذها  التي  األدوار  ويشوه 

الوزراء أن يشككوا يف عمل إدارتهم، وإذا وجدوا أنفسهم يف موقف يؤدون 

دورا يف لجنة التدقيق سيواجهون تضاربا يف املصالح.

بحيث  جدا  الصغرية  الربملانات  يف  اللجان  يف  أعضاء  الوزراء  يكون  عادة 

تلعب  عندما  أو  الوزارات  جميع  لتغطية  األحزاب  نواب  عدد  يكفي  ال 

نسبة كبرية من الربملانيني دورا يف الحكومة. وفقا لقاعدة بيانات االتحاد 

الربملاين الدويل عىل اإلنرتنت، هناك 21 مجلسا برملانيا يضم أكرث من 25 

وكثري  الحكومة.  يف  أعضاء  أيضا  هم  الذين  الربملان  أعضاء  من  املائة  يف 

منها، وإن مل يكن كلها، موجود يف الدول الجزرية الصغرية النامية. تواجه 

هذه الربملانات تحديا خاصا يف موازنة موارد الربملانيني املتاحة مع األعامل 

الربملانية األساسية، وسيقتيض األمر تحديد األولويات بعناية لضامن تغطية 

تجنب  بغية  املتاحني  الحكوميني  غري  األعضاء  مع  الرئيسية  األولويات 

تضارب املصالح.

حتديد جدول الأعمال

تعرف القواعد اإلجرائية كيفية تحديد اللجنة لربنامج عملها. وفيام يقرب 

من 60 يف املائة من الربملانات التي شملتها الدراسة االستقصائية، تحتاج 

القيام  أو  تقارير  وضع  أو  دراسات  إلجراء  الربملان  من  إذن  إىل  اللجان 

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-   5 
.select/standards/lay-members

بتحقيقات. وهذا يعني عمليا أن اللجان تحتاج إىل دعم األغلبية الربملانية 

)أو الحكومة( إلجراء التحقيقات، مام يحد من إمكانية سيطرة اللجان عىل 

تقديم مسائل قد ال تحظى بدعم  املعارضة عىل  جدول أعاملها، وقدرة 

حكومي لطرحها أمام اللجان.

ميكن إرشاك مجموعة من الجهات الفاعلة يف وضع جدول أعامل اللجنة، 

مبا يف ذلك الربملان ككل، ورئيس الربملان أو قادة الربملان، وقادة األحزاب 

تتمتع  جدا،  كثرية  حاالت  ويف  اللجنة.  أعضاء  أو  و/  ورئيس  السياسية، 

القيادة – قيادة الربملان أو اللجنة – بسلطة كبرية يف تحديد جدول أعامل 

جدول  يف  إدراجها  يجب  التي  البنود  يف  البت  خالل  من  سواء  اللجنة، 

األعامل، أو ما ينبغي عدم إدراجه.

ومن املامرسة السليمة أن تقوم اللجان الرقابية الربملانية، مع كونها حرة 

للموافقة عىل النظر يف املواضيع التي تقرتحها الحكومة وأصحاب املصلحة 

أو علنية  بتحديد جداول أعاملها بحرية سواء يف جلسة رسية  اآلخرين، 

كام يف املثال التايل.

يصف فيام ييل الربملان الهولندي إجراء شامال وشفافا بشكل خاص لوضع 

جدول األعامل:

“تعقد اللجان اجتامعات إجرائية كل أسبوعني. وهذه االجتامعات 

الربملان  إىل  املسؤول  الوزير  قدمها  التي  البنود  جميع  علنية. 

تدرج  كام  معالجتها.  كيفية  ملناقشة  األعامل  جدول  يف  مدرجة 

جدول  يف  الجمهور  ومن  املنظامت  من  الواردة  الرسائل  جميع 

األعامل. تتخذ اللجان بعد ذلك قرارات حول جلسات االستامع، 

اللجان،  تحتاجها  التي  واملشورة  املستديرة،  املائدة  واجتامعات 

واجتامعات اللجان مع الوزير ألسباب تتعلق بالرقابة”.

معلومات مقدمة من مجلس النواب يف هولندا

أن  الدراسة  إطار هذه  النواب يف  مع  أجريت  التي  املقابالت  يتضح من 

العمل يف اللجان القادرة عىل وضع جدول أعاملها الخاص ميكن أن يحقق 

ارتياحا كبريا.

“إذا كانت هناك مشكلة يف منطقة معينة تؤثر بشكل أو بآخر 

عىل البلد ككل، ميكن ألي شخص أن يقدم اقرتاحا مبناقشة هذه 

املسألة يف لجنة معينة. ثم يقرر رئيس اللجنة ما إذا كان سيتم عقد 

جلسة استامع حول هذا املوضوع. بإمكان الناخبني أو املواطنني 

أو الجمعيات طرح اقرتاح للنقاش فقط؛ ويفرسون سبب أهمية 

املشكلة ويقدمون الوثائق الداعمة. ومن ثم يتم مناقشتها داخل 

لجنة معينة ... لقد قدم املواطنون اقرتاحا ملناقشة اقرتاح ترشيعي 

مل يتم متريره، وناقشنا املوضوع ملا يقرب من خمس ساعات”.

جاسنا مورجل، عضو الجمعية الوطنية، سلوفينيا

أكرب  وشعورا  التزاما،  أكرث  مشاركة  إىل  االستقاللية  من  النوع  هذا  يؤدي 

مبلكية عمل اللجنة.

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/standards/lay-members
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/standards/lay-members
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/standards/lay-members
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القطاعات  جميع  مراقبة  ميكننا  فرنسا.  يف  جدا  مهمة  “حريتنا 

ومبوجبها  كثريا،  نحبها  املالية  لجنة  يف  صيغة  لدينا  كام نريد. 

نستطيع القيام بعمليات التحقق الوثائقية واملوقعية. وهذا يعني 

وميكننا  ما،  مكان  يف  نكون  عندما  يشء  أي  طلب  بإمكاننا  أنه 

كان  تعلق  وإذا  ما.  يشء  من  للتحقق  مكان  أي  إىل  الذهاب 

سفارة  أي  إىل  الذهاب  ميكننا  الخارجية،  وزارة  األمر مبخصصات 

وجميع  املحافظات  جميع  إىل  الذهاب  ميكننا  التحالفات.  وإىل 

املستشفيات. يف الواقع، ال يشء خارج الحدود. ورمبا يكون القيد 

الوحيد هو الوقت الذي يحتاجه اإلنسان للقيام بكل ذلك”.

ميشال أندريه، عضو مجلس الشيوخ، فرنسا

الّلجان الدائمة املعنية باملراقبة

تساهم اللجان الدامئة يف وضع إطار للرقابة النظامية بفضل ثبات تركيزها 

العام  الرأي  يف  متخصصة  مكانة  احتالل  عىل  وقدرتها  السياسات،  عىل 

مواضيع  حيث  من  لألعضاء  تدريب  كمجال  والعمل  اإلعالم،  ووسائل 

يف   80 من  يقرب  ما  أشارت  اإلجراءات.6  حيث  ومن  اللجنة  اختصاص 

املائة من الهيئات الربملانية التي شملتها الدراسة االستقصائية أن لها لجان 

برملانية أنشئت بهدف الرقابة خصيصا.

الفرتة  مدة  طوال  مستقرة  بعضوية  الدامئة  اللجان  تتمتع  الغالب،  يف 

الترشيعية. وإذا كانت تحظى بقيادة جيدة ولها موارد مناسبة وموظفني 

جيدين قادرين عىل املساهمة يف التخطيط السليم، فمن املرجح أن تقدم 

النظر  وعميقة  وذات صلة  جيدا  تنظيام  منظمة   – الجودة  عالية  نواتج 

ومستنرية. وهذا يعني أن استنتاجات وتوصيات التقارير الناشئة عن هذا 

مفيدة  مساهمة  وستكون  واسع  باحرتام  تحظى  أن  املرجح  من  العمل 

وجوهرية يف تحسني الحكومة يف مجال عمل اللجنة.

مكلفة  وهي  الحكومية،  اإلدارات  مع  الدامئة  اللجان  تقرتن  ما  كثريا 

اللجان  بعض  أن  من  الرغم  عىل  ما،  إدارة  عمل  نطاق  كامل  بدراسة 

اللجان  تدقق يف مجاالت شاملة تغطي عدة قطاعات. ومن أهم هذه 

وغالبا ما تعرف باسم “اللجان الدامئة”.  6

ن�سائح لأع�ساء الربملان: امل�ساركة يف اللجان

ملاذا يجب اأن اأ�سارك؟

تعترب تحقيقات اللجان من أكرث أشكال الرقابة شيوعا بني النواب، فإنها تتيح فرصة للنظر يف القضايا بعمق وبعيدا 

عن صخب الجلسات العامة. ميكن تحقيق توافق اآلراء، ومن األرجح أن تؤخذه الحكومة عىل محمل الجد أكرث من 

التدخالت الحزبية. وعىل وجه الخصوص، قد يكون للتحقيقات أثر كبري عىل سياسة الحكومة.

ما الذي اأحتاجه؟

yyالبحث الفعال واملشورة من املتخصصني والخرباء

yyفهم خطة عمل اللجنة السنوية

yyاهتامم مبوضوع مجال اللجنة

yyأحدث املعارف مبجال اللجنة

yyاملعلومات ذات الصلة بالقضايا التي تؤثر عىل الناخبني

كيف اأكون فعال يف و�سع جدول اأعمال اللجنة؟

yy التأکد من أنك مستعدا بشکل کاف لجمیع االجتامعات. عمل اللجان مفصل ويستغرق وقتا طويال جدا وقد

يتطلب قراءة قدر كبري من املواد قبل االجتامعات.

yy.مواكبة القضايا يف مجالك الخاص من خالل املطالعة والبحث اإلضايف

yy.السعي للعمل كفريق مع جميع أعضاء اللجان لتحقيق توافق يف اآلراء كلام أمكن ذلك

yy كن مستعدا للمساهمة يف املناقشات حول اختيار مواضيع التحقيقات. قد تشمل املواضيع املناسبة: موضوعا يقع

حاليا يف دائرة الضوء اإلعالمية؛ مجاال يتعلق بالقانون أو السياسة العامة حيث تم تحديد مشاكل معينة؛ مسألة 

تثري قلق الرئيس أو أعضاء اللجنة؛ وقضية تتيح فرصة للتأثري عىل سياسة الحكومة.

yy تحدد االختصاصات املجاالت التي يتناولها العمل وستوافق عليها اللجنة. اطلب التوضيح إن كنت غري واثٍق من

نطاق التحقيق، وإن لزم األمر اقرتح إضافات أو تعديالت. 
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لجنة الحسابات العامة )أو ما يعادلها( التي تتحقق من القيمة مقابل 

املال يف اإلنفاق الحكومي.7 تحقق اللجنة ذلك بعدة طرق، عىل سبيل 

التي  الخدمات  اإلدارة  به  تحصل  الذي  األسلوب  باستعراض  املثال 

النهائية  املواعيد  احرتام  لضامن  املشاريع  مراقبة  كيفية  أو  تحتاجها 

بامليزانيات. والتقيد 

تشمل مجاالت الحوكمة األخرى )بعضها شامل( التي قد تخضع لتدقيق 

وجهود  الحكومية  والضامنات  األمن  قوات  اللجان:  جانب  من  محدد 

مكافحة الفساد واحرتام حقوق اإلنسان )انظر التفاصيل يف الفصل الرابع(.

جل�سات جلان علنية

من  األدلة  التامس  عىل  قدرتها  للجنة  الرقابية  املهمة  صميم  يف  تقع 

التحقيق.  قيد  املوضوع  بشأن  واملنظامت  األفراد  من  واسعة  مجموعة 

تتيح جلسات االستامع املشاركة الواسعة ومدخالت الخرباء، مام يؤدي إىل 

التقييم السليم القائم عىل األدلة والتوصيات ذات الصلة. يجب أن تعقد 

جلسات الربملان واللجان علنا، ألن ذلك أسايس لطابعها التشاريك والشامل، 

ما مل تكن هناك ظروف استثنائية.

من بني الربملانات التي ردت عىل االستبيان املتعلق بهذا التقرير، أشار أكرث 

من 80 يف املائة منها إىل أن جلسات اللجان مفتوحة عادة للجمهور، وأشار 

أكرث من ثالثة أرباعها إىل أن بعض جلسات االستامع قد يجري بعيدا عن 

املبنى الربملاين.

سئلت الربملانات عمن يشارك يف جلسات اللجان. وكام هو مبني يف الرسم 

والوزراء،  الوزارات  موظفو  هم  اللجان  أمام  ميثل  من  أغلب   ،17 البياين 

وأقل  املتخصصني.  أو  واألكادمييون  املصالح  ممثلون عن جامعات  يليهم 

من يشارك، وفقا للمستجيبني، هم أعضاء الجمهور واملنظامت النسائية.

توجد لجان الحسابات العامة عادة يف الربملانات التي تتبع نظام وستمنسرت، ومع ذلك يف   7
أنظمة أخرى تقوم لجان أخرى بأدوار مامثلة، عىل غرار لجان امليزانية واملالية.

الر�سم البياين 17: من ي�سارك يف جل�سات ا�ستماع اللجان؟

نادراً أو أبداأحياناًعادة

٦٠صفر ٢٠٨٠ ٤٠١٠٠١٢٠

موظفو الوزارات

الوزراء

جموعات املصالح

منظ�ت غ حكومية

أفراد من الجمهور

املنظ�ت النسائية

  أساتذة جامعيون/
أخصائيون

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 20، 2016 )أساس السؤال: 99 غرفة برملانية(

يشري ذلك إىل رضورة التفكري يف إقامة حوار بني اللجان الربملانية والجمهور 

يف  وتجاربهم  بآراءهم  لألخذ  الحوار،  هذا  وتعزيز  النسائية  واملنظامت 

عملية صنع السياسات.

للجان يف  املتاحة  األدوات  أقوى  بني  من  العامة  االستامع  تعترب جلسات 

جهودها الرامية إىل جمع اآلراء واملعلومات ذات الصلة. لذلك، يجب عىل 

أعضاء اللجان االستعداد لها بصفة كاملة.

الذين  املواطنني  إعطاء  يف  أيضا  مهمة  العلنية  االستامع  جلسات  أن  كام 

يحرضون أو يستمعون أو يشاهدون فهام أوضح ملا تقوم به اللجان فعال. 

وهذا يساعد الربملان ككل عىل إثبات أهميته ورشعيته لعامة الناس. يف 

الواقع، قد يتحمس بعض أعضاء الربملان لالنضامم إىل لجنة ما ألنها توفر 

وسيلة للوصول إىل الناخبني والجمهور بشكل عام.

ن�سائح لأع�ساء الربملان: جل�سات ا�ستماع اللجان

كيف اأكون فعال يف جل�سات اللجان؟

yy األدلة تقديم  إىل  البعض  كتابة. ويستدعى  اللجنة  إىل  آرائهم  لتقديم  الناس  يجب دعوة مجموعة واسعة من 

شخصيا. من املهم االستامع إىل األشخاص العاديني الذين يتلقون الخدمات وكذلك الخرباء ومقدمي الخدمات. 

بصفتك عضوا يف اللجنة، كن مستعدا القرتاح استدعاء أشخاص أو منظامت.

yy التحقیق - علی سبیل املثال، تجارب الرجال والنساء تأکد من مراعاة مختلف تجارب األشخاص خالل عملیة 

واألطفال والشباب وکبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

yy قبل الجلسة، نّسق مع أعضاء اللجنة اآلخرين بحيث تغطي أسئلة كل عضو مجاالت مختلفة وال تتكرر األسئلة

نفسها. 
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“األسلوب الناجح اآلن هو قيام اللجان بزيارة الشعب، واالستامع 

الدامئة  اللجنة  تتنقل  تقريبا  أسبوع  كل  نهاية  يف  منهم.  مبارشة 

تتوجه  أو  بها،  نهتم  التي  األماكن  من  العديد  إىل  املدينة  خارج 

إىل املجتمعات التي تدعونا لزيارتها. نحن سعداء جدا باالستامع 

الوقوف  للناس  ميكن  لذلك،  املجتمعات[.  ]هذه  من  مبارشة 

والتحدث إلينا والشكوى من ]أي يشء[”.

الجرنال نيبات ثونغليك، عضو الجمعية الترشيعية الوطنية، تايلند

كام متت مناقشته يف التقرير الربملاين العاملي األول، تقوم الربملانات أيضا 

بتجريب تكنولوجيات جديدة لتحسني االتصال مع ناخبيها لضامن متكن 

الناس من املشاركة يف جلسات اللجان وغريها من إجراءات الرقابة. فعىل 

املتحدة  اململكة  برملان  يف  الداخلية  الشؤون  لجنة  أجرت  املثال،  سبيل 

مشاورة عرب اإلنرتنت مُتكن ضحايا العنف القائم عىل نوع الجنس والزواج 

القرسي من تبادل الخربات دون الكشف عن هويتهم.

يتطلب الحوار مع الجمهور عىل تنوعه جهودا متضافراة وتحسني االتصال. 

األدلة  تقديم  كيفية  بشأن  للجمهور  أدلة  الربملانات  بعض  أصدرت  وقد 

النواب  مجلس  عام  أمني  مكتب  ينرش  املثال،  سبيل  فعىل  اللجان.  إىل 

النيوزيلندي عددا من األدلة عىل اإلنرتنت بشأن عمليات اللجان، وال سيام 

كيفية تقديم طلب إىل لجنة برملانية مختارة؛ وينرش الربملان األسرتايل عىل 
الطلبات  موقعه عىل اإلنرتنت: دليل حول املثول كشاهد وكذلك تقديم 

اململكة  العموم يف  الطلبات؛ وملجلس  تقديم  دليل  الربملانية:  اللجان  إىل 
الشفوية  أو  الخطبة  الشهادة  تقديم  دليل  وهو  مامثل،  منشور  املتحدة 

أمام لجنة مختارة ملجلس العموم، وفيديو: كيف تعمل اللجان املختارة؟ 
لدى عدد متزايد من اللجان مواقع عىل اإلنرتنت ووجود يف وسائل اإلعالم 

تسهل هذه  إينستاجرام.  أو  و/  والفيسبوك  تويرت،  االجتامعية من خالل 

القنوات عىل اللجان نرش أعاملها وتسهل أيضا عىل أفراد الجمهور إرسال 

تعليقاتهم واقرتاحاتهم.

ر�سد تنفيذ الت�سريعات

كثريا ما تشمل واليات اللجان الرقابة عىل تنفيذ السياسات والترشيعات. 

وقد يؤدي الرصد إىل تقييم مدى كفاية الترشيعات، وما إذا كانت املنافع 

املقصودة قد تحققت، وما إذا كان يلزم إجراء إصالح قانوين، وما إذا كانت 

هناك حاجة إىل موارد إضافية.

يبدو  الذي  الربملاين  النشاط  مجاالت  من  مجال  القوانني  تنفيذ  رصد  إن 

أنه أصبح أكرث أهمية ويستخدم عىل نطاق واسع. تشري أكرث من نصف 

الدراسة االستقصائية إىل أن لديها  التي شملتها  املائة(  الربملانات )54 يف 

نظاما لرصد تنفيذ القوانني. غري أن حوايل 10 يف املائة فقط من الربملانات 

تتطلب دامئا أو أحيانا من الحكومة أن تبلغها عن تنفيذ الترشيعات أو 

استعراض التنفيذ بعد فرتة معينة.

منذ عام 2010، حكومة اململكة املتحدة ملزَمة بتقديم تقرير إىل الربملان 

فيه  لتنظر  إقرارها،  بعد  سنوات  خمس  إىل  ثالث  القوانني  تنفيذ  بشأن 

اللجنة املختارة ذات الصلة )أو لجنة مشرتكة بني املجلسني(.8 يف الوقت 

ترصد  التي  الربملانية،  الرقابة  إدارة  اإليطايل  النواب  مجلس  أنشأ  نفسه، 

من  وغريها  الحكومة  من  املقدمة  البيانات  أساس  عىل  القوانني  تنفيذ 
املؤسسات ذات الصلة.9

العنف  إسبانيا ملكافحة  قانون  استعراض  اإليجابية عىل ذلك  األمثلة  من 

الربملانية  للجنة  تابعة  فرعية  لجنة  أجرته  الذي  الجنس  نوع  القائم عىل 

املعنية باملساواة )انظر اإلطار 17(.

الإطار 17: ر�سد قانون مكافحة العنف اجلن�ساين يف اإ�سبانيا

عام  منذ   ،2008 أكتوبر  يف  أنشئت  التي  الفرعية،  اللجنة  “تعمل 

إىل  االستامع  يف  يتمثل  عملها  كان  الفرتة،  هذه  معظم  يف  تقريبا. 

محامني؛  من  الصلة:  ذات  األطراف  عرشات  من  واالقرتاحات  اآلراء 

وممثيل الجامعات، والرابطات النسائية، واإلدارات، ونقابات العامل. 

كام استمعت إىل خرباء آخرين قدمتهم مجموعات برملانية مختلفة، 

فعرضوا بيانات كمية ونوعية عن وجهات نظر مختلفة بشأن تطبيق 

املوضوع،  هذا  بشأن  رأيهم  أبدوا  كام  إلسبانيا.  املتكامل  القانون 

لتحسني  اتخاذها  تدابري ميكن  واقرتحوا  وتبادلوا خرباتهم ومعرفتهم 

فعالية القانون.

عن  فضال  األطراف،  من  املقدمة  والوثائق  املعلومات  إىل  واستنادا 

املعلومات التي قدمتها مديرية التوثيق لألمني العام للمؤمتر، أعدت 

اللجنة الفرعية منذ ذلك الحني تقريرا، نوقش وأقر باإلجامع يف لجنة 

املساواة؛ كام ُقدمت بعض االستنتاجات والتوصيات. هذا التقرير هو 

دراسة، وليس تفويض للحكومة للميض قدما وتنفيذ جميع التوصيات 

التي يحتوي عليها.

املدخالت ومساعدة كل  تقديم  إىل  تهدف  وثيقة حية  ولذلك فهي 

مجموعة برملانية لتحديد املبادرات التي تعتربها مفيدة لضامن أن 

لتنفيذ  للحكومة  تفويضا  فعال  توفر  منها،  البعض  أو  االستنتاجات، 

سياسات محددة وربط أو تعديل النصوص القانونية ذات الصلة.

عىل  مثمرا.  كان  الفرعية  اللجنة  عمل  أن  إىل  أشري  أن  أود  وأخريا، 

الرغم من أن العمل مل يكن يخلو من الجدال وبرزت اختالفات يف 

اآلراء يف بعض املجاالت، وافقت املجموعات الربملانية باإلجامع عىل 

ثابت للمجتمع وأن  أنه سريسل رسالة تضامن  التقرير ألنها شعرت 

التصدي  حيث  من  الرأي  نفس  عىل  كانت  السياسية  القوى  جميع 

لهذه  حد  وضع  عىل  واضحا  تصميام  هناك  وأن  الجنساين،  للعنف 

اآلفة االجتامعية”.

إسبانيا،  الربملان،  عضو  بيجم،  مرييس  به  أدىل  خطاب  من  مقتطف 
2010

طلب كتايب لهذا التقرير، برملان اململكة املتحدة.  8

طلب كتايب لهذا التقرير، مجلس النواب، إيطاليا.  9
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التقارير والتو�سيات

عادة ما تقوم اللجان بالتواصل مع الجلسة العامة من خالل تقرير شفوي 

أو خطّي يرشح االستنتاجات التي تم التوصل إليها إثر عملية التحقيق، 

وتويص بطرق تحسني الوضع.

الحظت نحو 80 يف املائة من الربملانات التي ردت عىل االستبيان أن تقارير 

اللجان ُتعتمد عادة بتوافق اآلراء. وكان الدافع الذي أعرب عنه الربملانيون 

من أحزاب الحكم واملعارضة يف سرياليون الرغبة يف تقديم جبهة موحدة 

أمام الحكومة والجمهور:

“نحن نعمل معا كأعضاء يف اللجنة. وإن مل نعمل معا، سيعتربنا 

الناس غري جديني – خاصة أولئك الذين نسعى ملراقبتهم.

حتى وإن كان هناك أي خالف، ال ُنظهر ذلك علنا. يف هذه الحالة، 

نالحظ ذلك ثم نناقش بيننا بعد االجتامع. ال نبني خالفنا رصاحة 

للوزارات واإلدارات التي نجتمع معها.

أعتقد أننا يف الربملان نتكلم بصوت واحد، سواء كنا من املعارضة 

أن  بد  ال  هامة،  بقضايا  األمر  يتعلق  عندما  الحكومة.  من  أو 

نتكلم برصاحة. ال ميكنك أن تقول ألن هذه حكومتي ال أستطيع 

التحقيق مع وزراء الحكومة – ال، ال بد أن يرى الناس أنك تقوم 

بالعمل. لذلك، عليك أن تعمل مع اآلخرين كفريق واحد حتى 

ُتدار شؤون البالد بسالسة”.

أيب كالوكو وريجينا تيانج مرح، أعضاء الربملان، سرياليون

حتى  أو  دامئا،  ممكنا  اإلجامع  يكون  ال  قد  سياسية  بيئة  يف  ذلك،  ومع 

مرغوبا فيه. اتخذت بعض الربملانات إجراءات إلضفاء الطابع املؤسيس عىل 

قدرة األعضاء عىل سامع آراء غري آراء األغلبية، عىل سبيل املثال من خالل 

السامح للجان بتقديم تقرير أقلية، حيث ميكن ألعضاء اللجان املخالفني 

أيضا التعبري عن آرائهم.

“إن تقديم تقرير األقلية ليس مقبوال متاما. ولحسن الحظ، لدينا 

قواعد تسمح ]بتضمني تقرير األقلية[ يف التقرير الرئييس. ... هذا 

األمر مدّون يف القواعد منذ بداية دميقراطيتنا الحكومية الجديدة 

ولكن مل يستخدم كثريا. يف العام املايض فقط، ويف ]لجنة املالية[ 

عىل وجه الخصوص، بدأنا نقول: “عىل رسلكم، يجب أن نتجاوز 

مجرد كونها رجال طييبني ومحاولة إليجاد توافق يف كل وقت.” 

يف الحقيقة، مل نحرز تقدما كبريا، ويجب علينا اآلن أن نكون أكرث 

قوة ونستخدم هذه القاعدة.”

روبرت ألفريد ليس، عضو الجمعية الوطنية، جنوب أفريقيا

تتبع تو�سيات اللجان

تقدم اللجان تقريبا دامئا توصيات  بشأن ما ينبغي أن تقوم به الحكومة 

بتنفيذ  الحكومة  التزام عىل  يوجد عموما  أنه ال  إجراءات. ويف حني  من 

هذه التوصيات، فإنها جزء حيوي من عملية الرقابة التي ينبغي للحكومة 

 62( ثلثي  املناسب. حوايل  الوقت  رسميا ويف  لها  واالستجابة  فيها  النظر 

يف املائة( الربملانات التي شملهتا الدراسة االستقصائية لديها هذا الرشط 

شملهتا  التي  الربملانات  من  فقط  املائة  يف   40 فإن  ذلك،  ومع  الرسمي. 

تقدمها  التي  التوصيات  لتتبع  قائم  نظام  لديها  االستقصائية  الدراسة 

عىل  الحكومات  ردود  املائة(  يف   39( مامثلة  نسبة  وتتبع  الحكومة.  إىل 

وااللتزامات  والوعود  الضامنات  تتبع  املائة  يف  و36  الربملانية،  التوصيات 

التي تعهد بها الوزراء إىل الربملان.

الر�سم البياين 18: هل يوجد لدى الربملان نظام لتتبع تو�سيات 

اللجان والتزامات؟

ردود الحكومة
عىل توصيات الربملان

ض�نات، ووعود والتزامات
يقدمها الوزراء إىل الربملان

توصيات من الربملان
إىل الحكومة

٦٠صفر ٢٠٨٠ ٤٠١٠٠

اللغرض خاصنعم

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 39، 2016 )أساس السؤال: 95 غرفة برملانية(.

يساعد تتبع التوصيات التي يقدمها الربملان، والردود الواردة من الحكومة، 

عىل اإلشارة إىل أهميتها ويركز عىل إجراءات املتابعة. ستشعر الحكومة 

عدم  أن  تدرك  كانت  إذا  الربملانية  للتوصيات  باالستجابة  أكرب  بالتزام 

االستجابة سيتم اإلعالن عنه. وحيثام ترتك املتابعة ملبادرة أعضاء اللجان، 

فهناك احتامل بأن تطغى املسائل امللحة عىل االهتامم.

التوصيات  عىل  الحكومة  ترد  مل  إذا  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

رسالة  االتحادي  الوطني  املجلس  يرسل  أشهر،  ثالثة  غضون  يف  الربملانية 

الربملانية  اللجان  “لدى  الهند،  يف  ردها.10  ملتابعة  الحكومة  إىل  رسمية 

إجراء”  اتخاذ  بشأن  “الرّد  طلب  طريق  عن  توصياتها  لتتبع  راسخ  نظام 

من الحكومة يف غضون ثالثة أشهر يليه عرض”الرّد بشأن اتخاذ إجراء” يف 

هذا الشأن ثم عرض “البيان النهايئ بشأن اتخاذ إجراء” يف هذا الشأن أمام 

الربملانية  التوصيات  الحكومية عىل  الردود  إسبانيا، تنرش  الربملان”.11 ويف 

لجميع  متاحة  بيانات  قاعدة  يف  تسجيلها  ويتم  الرسمية،  الجريدة  يف 
الربملانيني”.12

التوصيات والردود عىل أساس  املائة(  الربملانات تقريبا )24 يف  تتبع ربع 

مخصص. ولدى البعض هيئات تساعد اللجان عىل تتبع تعهدات الحكومة. 

مستندات خطية لهذا التقرير، املجلس الوطني االتحادي، اإلمارات العربية املتحدة.   10

مستندات خطية لهذا التقرير، برملان الهند.  11

مستندات خطية لهذا التقرير، مجلس النواب، إسبانيا.  12
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أدوات وعمليات الرقابة الربملانية

الربملانية  والبحوث  التقييم  تتابع وحدة  املثال،  السويد، عىل سبيل  ففي 

تنفيذ قرارات الربملان. يالحظ الربملان ما ييل:

)مثال،  الربملانية  للرقابة  مختلفة  أدوات  استخدام  “ميكن 

االستجوابات واألسئلة( ملساءلة الحكومة عن عدم الرد – أو عىل 

الطريقة التي استجابت بها – بشأن التوصيات التي قدمها الربملان 

أو الضامنات والوعود وما إىل ذلك املقدمة إىل الربملان من قبل 

الوزراء. بإمكان الربملان، من خالل إعالن للحكومة، أن يطلب منها 

اتخاذ قرار معني / تدابري معينة. هذه اإلعالنات غري ملزمة قانونيا، 

برشح  ملزمة  الحكومة  فإن  الدستورية،  للمامرسة  وفقا  ولكن 

رسالة  ويف  لإلعالن.  االستجاية  تنوي  تكن  مل  إذا  للربملان  أسبابها 

خطية سنوية إىل الربملان، تقدم الحكومة تقارير عن القرارات / 

التدابري املتخذة استجابة إلعالنات الربملان. وتحال الرسالة الخطية 

إىل لجنة الدستور لإلعداد، وتنظر الغرفة يف تقرير اللجنة الالحق”.

مستندات خطية، الربملان، السويد

كام تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما يف متابعة النتائج التي تتوصل إليها 

اللجان. ومن خالل التعريف بكيفية استجابة الحكومة لتوصيات اللجان، 

)انظر  إيجايب  الحكومة ليك تستجيب بشكل  اإلعالم عىل  تضغط وسائل 

أيضا الفصل الخامس(.

تجدر اإلشارة إىل أن االقرتاح ميكن أن يظل مؤثرا حتى وإن مل يعتمد فعال. 

قد ال تريد الحكومة أن ينظر إليها عىل أنها تقبل توصية من املعارضة، 
ولكن قد تحتفظ بالفكرة وتدرجها يف مرحلة الحقة.13

التي  للتوصيات  اللجان  متابعة  كيفية  تنظر يف  أن  أيضا  للربملانات  ينبغي 

قدمت خالل هيئة ترشيعية سابقة. ويف حني أن االنتخابات قد تسفر عىل 

تغيري يف األغلبية السياسية، فمن املرجح أن تظل بعض القضايا التي بحثتها 

اللجان ذات أهمية يف الهيئة الترشيعية الجديدة. ومن املستحسن اتباع نهج 

بناء للنظر يف أعامل الرقابة التي اضطلعت بها الهيئات الترشيعية السابقة.

.Russell and Benton, 2012  13

جلان التحقيق اخلا�سة

وعىل عكس اللجان الدامئة التي تراقب إدارات محددة، ميكن إنشاء لجان 

أثناء فرتة ترشيعية أو جلسة برملانية للتحقيق يف مسألة  تحقيق خاصة 

محددة. وعادة ما يكون لديها صالحيات للتحقيق ال تستطيع استخدامها 

انتهائها  بالتحقيق. ومبجرد  التي تتعلق  الفورية  باملسائل  إال فيام يتعلق 

من التحقيق وتقديم تقريرها النهايئ إىل الربملان، يتم حل اللجنة الخاصة.

أفادت ما يزيد قليال عن 90 يف املائة من الربملانات التي ردت عىل االستبيان 

إىل  وبالنظر  خاصة.  تحقيق  لجان  إنشاء  بإمكانها  أن  بالربملانات  الخاص 

لجنة   81 إنشاء  عن  املستجيبة  الربملانات  أفادت  الزمن،  مر  عىل  النتائج 

خاصة فيام بينها يف عام 2013، و84 لجنة يف عام 2014، و101 لجنة يف عام 

2015، وعقدت مئات الجلسات واستلمت آالف التقارير. تشمل مواضيع 

التحقيق طائفة واسعة من املسائل ذات األهمية الوطنية، مثل التصنت 

عىل قاض )رومانيا(، ونقص املوجة العريضة لأللياف البرصية )جمهورية 

الكونغو الدميقراطية(، والعنف ضد نساء الشعوب األصلية )شييل(.

يتطلب قرار إنشاء لجنة تحقيق خاصة عادة دعم عدد معني من الربملانيني، 

وأحيانا األغلبية. وقد يتسبب هذا يف الحد من إمكانية قيام املعارضة ببدء 

قدرة  لضامن  خاصة  أحكاما  الربملانات  بعض  وضعت  خاصة.  تحقيقات 

أحزاب األقليات عىل بدء التحقيقات.

“ألحزاب األقلية الحق يف إنشاء لجنة تحقيق. وإذا أنشئت لجنة 

الحضور  من ميكنه  يقرر  أن  األقلية  لحزب  يحق  التحقيق هذه، 

إىل اللجنة، ومن ميكنه التحدث ومن ميكنه تقديم املعلومات. ... 

ميكن لكل عضو من أعضاء اللجنة تقديم اقرتاح، ومن ثم بالطبع، 

اللجنة تتخذ قرارها باألغلبية، ولكن يف بعض األحيان يحق  فإن 

ألقلية تتألف من 25 يف املائة من األعضاء إنشاء لجنة تحقيق”.

رينهولد لوباتكا، عضو الجمعية الوطنية، النمسا

يف  خاصة  تحقيقات  إجراء  برملانية  أغلبية  ذو  حزب  يفضل  قد  أحيانا، 

أقل حرصا  ويكون  كانت من حزب مختلف،  إذا  أنشطة حكومة سابقة 

عىل إجراء تحقيقات يف أعامل الحكومة الحالية.

ن�سائح لأع�ساء الربملان: التقرير عن نتائج اللجان

كيف اأكون فعال يف �سياغة نتائج اللجان وتنفيذها؟

yy.اقرأ مرشوع التقرير عن تحقيق والنظر فيام إذا كنت ترغب يف اقرتاح أي تعديالت

yy.كن مستعدا للتوصل إىل حل وسط بشأن تقرير نهايئ من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء

yy شارك يف الرتويج للتقرير النهايئ من خالل الحضور يف أي مؤمتر صحفي ومن خالل استخدامك وسائل االعالم

االجتامعية.

yy.انظر يف أي رد حكومي عىل توصيات اللجان

yy.كن مستعدا للعودة إىل املوضوع يف املستقبل للتحقق من التقدم
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وقد تثري عملية تحقيق تقوم بها لجنة تحقيق خاصة، وكذلك التوصيات 

يظهر  كام  سياسيا،  وزخام  الجمهور  لدى  كبريا  اهتامما  عنها،  تنتج  التي 

املثال التايل من كينيا )انظر اإلطار 18(.

 الإطار 18: اللجنة الربملانية امل�سرتكة الكينية 

 املعنية بامل�سائل املت�سلة باللجنة امل�ستقلة املعنية 

بالنتخابات واحلدود

أثارت   ،2013 عام  كينيا  يف  العامة  االنتخابات  منذ  الزمن،  مر  مع 

سلسلة من االدعاءات بعدم املصداقية والحياد والنزاهة واالستقاللية 

ضد اللجنة املستقلة املعنية باالنتخابات والحدود نقاشا عاما هائال، 

توجت بسلسلة من االحتجاجات التي قادها زعامء املعارضة. ونتيجة 

مختارة  برملانية  لجنة  إنشاء  عىل   2016 عام  يف  التفاق  تم  لذلك، 

تتألف من الحزبني لبحث سلوك اللجنة املستقلة املعنية باالنتخابات 

والحدود فيام يتعلق بتلك االدعاءات الخطرية، وتقديم توصياتها يف 

غضون 30 يوما.

وقدمت  املعنية  األطراف  مختلف  ترصيحات  إىل  اللجنة  استمعت 

الحاليني  املفوضني  إبعاد  ذلك  يف  مبا  التوصيات،  من  واسعة  طائفة 

أخرى  توصية  وحظيت  اللجنة.  تشكيل  وإعادة  مناصبهم  من 

باهتامم الرأي العام وكانت محل إجراءات قانونية يف الفرتة السابقة 

لالنتخابات العامة لعام 2017: مفادها أن نتائج االنتخابات الرئاسية 

املعلنة عىل مستوى الدوائر االنتخابية يجب أن تكون نهائية، وبالتايل 

تداعيات  لذلك  وكان  قيادتها.  أو  اللجنة  قبل  من  تغيريها  ميكن  ال 

واسعة النطاق، خاصة بالنظر إىل القضاء عىل املخالفات االنتخابية، 

حيث أنها أزالت إمكانية تغيري نتائج االنتخابات الرئاسية بعد انتقالها 

عن  اإلعالن  عند  أو  االنتخابية،  بالدوائر  األصوات  فرز  مركز  من 

النتائج. وعند النظر يف الطعن الذي قدمته اللجنة، حكمت محكمة 

رئيسها سلطات  أو  اللجنة  منح  إىل  يهدف  قانون  أي  أن  االستئناف 

إلجراء أي تغيريات يف نتائج االنتخابات الرئاسية يتناقض مع أحكام 

الشفافية والدقة.

وقد نشأ هذا اإلجراء الحاسم عن يقظة املواطنني، والرقابة الحزبية 

عىل اللجنة، التي سعت إىل توضيح نقل نتائج االنتخابات الرئاسية 

وفرزها.

املصدر: برملان كينيا، 2016. تقرير اللجنة الربملانية املشرتكة املعنية 
باملسائل املتعلقة باللجنة املستقلة لالنتخابات والحدود.

مراقبة التزامات احلكومة

ذلك،  ومع  بأكمله.  للشعب  وبالتايل،  للربملان،  التزامات  الوزراء  يقدم 

االتزامات. وملحاولة  بهذه  الوفاء  لرصد  آليات  كثرية عن  أمثلة  ال توجد 

الحكومة.  بضامنات  معنية  برملانية  لجان  إنشاء  تم  الفجوة  هذه  سد 

وميامنار  والهند  وزامبيا  وغانا  وسيشيل  أوغندا  يف  اللجان  هذه  توجد 

وغريها.

الإطار 19: اللجان املعنية ب�سمانات احلكومة يف غانا والهند

غانا

أنشأ الربملان الغاين لجنة معنية بضامنات الحكومة كلجنة دامئة يف 

عام 1998. فريدا برميبه، العضو الحايل يف اللجنة املعنية بضامنات 

الحكومة، هي واحدة من العديد من النواب الذين شككوا يف فعالية 

الحكومة  بضامنات  املعنية  للجنة  كقدوة  الهند  وذكرت  اللجنة، 

)انظر أدناه(. يكمن جزء من املشكلة يف أن األوامر الدامئة تتطلب 

أن اللجنة يرأسها عضو من الحزب الحاكم. وقد أحدث هذا وضعا 

عداء  من  خوفا  الشديد،  للتدقيق  الضامنات  بعض  فيه  ال تخضع 

الحزب الحاكم. وتشمل التحديات األخرى محدودية املوارد والتصور 

بأن اللجنة ال ُتسمع صوتها أكرث من اللجان األخرى األكرب تأثريا، مثل 

لجنة الحسابات العامة.

ومع ذلك، ففي السنوات األخرية تحسنت سمعة اللجنة. ومتكن بوابة 

إلكرتونية جديدة، تستعمل وسائل اإلعالم االجتامعية والرسائل القصرية، 

أفراد الجمهور من تقديم معلومات عن تنفيذ ضامنات محددة. وهناك 

آمال يف أن تتغري األوامر الدامئة لتشرتط أن يرأس اللجنة أحد أعضاء 

املعارضة، األمر الذي سيعطي اللجنة مزيدا من املصداقية.

الهند

غرفتني(  من  يتكون  )الذي  الهندي  الربملان  يف  النواب  مجلس  أنشأ 

لجنة معنية بضامنات الحكومة منذ عام 1953، وحذا مجلس الشيوخ 

حذوه يف عام 1972. تتوىل هاتان اللجنتان متابعة التقدم املحرز يف 

الضامنات الحكومية بعد ثالثة أشهر من إصدارها.

الشؤون  وزارة  إىل  التنفيذ  تقارير  فردي  بشكل  الوزارات  تقدم 

الربملانية، التي تعرض عىل الربملان بيانات دورية عن ذلك. ومبساعدة 

األمانة الربملانية، تدرس هاتان اللجنتان البيانات لتحديد مدى تنفيذ 

كل ضامن.

الضامنات  تنفيذ  عن  مفصلة  بإحصاءات  النواب  مجلس  يحتفظ 

الربملان. واعتبارا  للجمهور من خالل موقع  الحكومية، وهي متاحة 

ضامنا   1264 تنفيذ  النواب  مجلس  سجل   ،2016 نوفمرب   21 من 

السادسة عرشة ملجلس  الترشيعية  الفرتة  تاما خالل  تنفيذا  حكوميا 

النواب )2014 إىل الوقت الحارض(، يف حني أن 355 ضامنا حكوميا 

 2009( السابقة  الترشيعية  الفرتة  وأثناء  االنتظار.  قيد  يزال  ال  آخر 

- 2014(، تم تنفيذ 4588 ضامنا حكوميا بالكامل، يف حني أن 922 

ضامنا مل يتم الوفاء به.

ضامن  إصدار  مجرد  فإن  اإلفراديتان،  الدراستان  هاتان  توضح  وكام 

حكومي ال يضمن يف حد ذاته املساءلة الفعالة. فالبيئة السياسية وقدرة 

املوظفني عىل دعم اللجنة واستخدام النواب لهذه اآللية عوامل تتضافر 

للتأثري عىل فعاليته التي ميكن أن تكون كبرية كام تبني.

Tom Mboya, 2016 :املصدر
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أدوات وعمليات الرقابة الربملانية

باإيجاز: الرقابة على احلكومة يف اللجان

بإمكان اللجان أن تكون أدوات قوية للتدقيق. وتؤثر طرق اختيار 

أعضاء اللجان عىل درجة االستقالل عن الحكومة وعن قيادة الحزب. 

تتقلص الفعالية عندما يكون الوزراء يف عضوية اللجنة. يجب أن 

اللجان واضحة، ومن املستحسن أن  الرقابية لجميع  الوالية  تكون 

القضايا  اللجان من وضع  يتم تحديدها يف إطار قانوين. إن متكني 

تعزيز  عىل  يساعد  الخاصة  تحقيقاتها  وبدء  أعاملها  جداول  عىل 

االستقاللية وثقافة اللجنة.

بإمكان الربملانات أن تنشئ لجان رقابية محددة )عىل سبيل املثال، 

الفساد،  ومكافحة  اإلنسان،  وحقوق  العامة،  الحسابات  بشأن 

برقابة  املعنية  الدامئة  اللجان  تعطي  وأن  الحكومية(،  والضامنات 

الحكومية والية للقيام بتحقيقات رقابية تتعلق مبجال عملها، أو إنشاء 

لجان تحقيق خاصة للتحقيق يف القضايا امللحة ذات االهتامم العام.

فعالة.  رقابة  إجراء  عىل  قدرتها  عىل  اللجنة  عمل  أساليب  تؤثر 

وبغض النظر عن املسألة قيد النظر، فإن اللجان التي تقوم بالرقابة 

تحتاج إىل إرشاك مجموعة واسعة من الشهود يف مداوالتها – وهذا 

اللجان فحسب، بل  ال يعزز عملية جمع األدلة ويحسن عمليات 

إن املشاركة العامة تساعد عىل شفافية العمليات الربملانية وتزيد 

من ثقة الجمهور. ينبغي أن تتابع اللجان بشكل منهجي التوصيات 

التي تصدرها واستجابة الحكومة لهذه التوصيات.

الرقابة يف اجلل�سة العامة  3-3

الجلسة العامة هي الساحة العامة للمنافسة السياسية واملناقشة. فليس 

ساخنة  املحفل  هذا  يف  والتبادالت  املناقشات  تكون  أن  املستغرب  من 

األدوات  من  عددا  األعضاء  ميتلك  الرقابة،  نظر  وجهة  ومن  وخصومية. 

التي ميكنهم استخدامها هناك لرفع مستوى الوعي العام بأفعال الحكومة 

ونتائج السياسات، مبا يف ذلك االقرتاحات واألسئلة.

األفكار  حول  العام  للتنافس  مجال  وجود  من  بد  ال  الدميوقراطية،  يف 

القضايا  يف  للنظر  مكان  أفضل  العامة  الجلسة  ليست  عادة،  السياسية. 

بالتفصيل، لكنها تلعب دورا قيام يف القيام بالرقابة ومخاطبة الجمهور – 

وبالطبع، معاقبة الحكومة إذا تبني أنها “عاطلة”.

من املهم أن تجرى هذه املناقشة أمام املأل. تساعد التغطية اإلعالمية إقامة 

الصلة بني الربملان والجمهور، وهي جزء رضوري من االنفتاح الربملاين. أما 

وراء  السعي  يشجع  قد  أنه  هو  اإلعالم  وسائل  السلبي الهتامم  الجانب 

إعجاب اآلخرين وتسجيل النقاط.

القرتاحات واملناق�سات

بالتكلم  الربملان  ألعضاء  يسمح  مثينا  وقتا  واملناقشات  االقرتاحات  تتيح 

علنا وتعطيهم فرصة جيدة إلجراء رقابة مفصلة. وجتى املناقشة القصرية 

قد تشكل تحديا لوزير يتعرض للضغط لتربير موقف سياسة، كام تتيح 

رئيسية  حكومية  سياسة  وضع  يكون  ما  عادة  للرقابة.  فرصا  للربملانيني 

وتطويرها مسألة تقرر يف إطار خاص بعيدا عن الربملان، ولكن يف نهاية 

للنقاش  الشديد  االختبار  إثر  تسقط  أو  تصمد  السياسة  هذه  املطاف 

الربملاين املفتوح.

املثال،  سبيل  عىل  اللجان،  يف  الرقابية  التحقيقات  عن  االقرتاحات  تتميز 

بسبب لهجتها األكرث ›إلحاحا‹. تالحظ أملانيا أن لألعضاء الحق يف املطالبة 

مبناقشة املسائل ذات األهمية املوضوعية، وأن:

ذلك.  أعضائه  ثلث  طلب  إذا  الربملان  باستدعاء  ملزم  “الرئيس 

وبالنسبة لفرتة االنتخابات األخرية، تم تخفيض النصاب من أجل 

تعزيز األقلية التي ال تحتل ثلث املقاعد”.

مستندات خطية، البوندستاغ، أملانيا

الجارية  األحداث  حول  املناقشات  تتيح  اليابان،  يف  املنوال،  نفس  وعىل 

فرصة ملساءلة الحكومة.

“يتم تقديم تقرير وأسئلة مبناسبة وقوع حادث هام – عىل سبيل 

املثال، بعد كارثة كربى، أو حوادث خطرية، أو زيارة رئيس الوزراء 

إىل  وما  دولية،  الوزراء يف مؤمترات  أو مشاركة  أجنبية،  إىل دول 

ذلك”.

مستندتات خطية، قانون الربملان، اليابان

أو  الربملان،  قبل  من  الحكومة  عن  حجب  اقرتاح  حول  املناقشات  إن 

محاولته توجيه اللوم إىل الحكومة أو إىل وزير ما، هي مناورات متعمدة 

لفرض عقوبات سياسية – عادة، اإلقالة – استجابة لحالة خاصة.

الثقة  بحجب  االقرتاحات  من  فقط  ضئيلة  نسبة  أن  إىل  البيانات  تشري 

واللوم ُتعتمد بالفعل. يف عام 2014، يف 76 غرفة برملانية، تم التصويت 

الثقة 37 مرة يف املجموع، لكن نجحت 6 محاوالت منها فقط.  بحجب 

ويف عام 2014، تم تقديم 137 اقرتاحا بحجب الثقة، فلم مير سوى 8 منها.

ويف حني أنه من غري املرجح أن ُتقبل اقرتاحات حجب الثقة عندما تحظى 

الحكومة بدعم األغلبية الربملانية، إال أنها قد تنجح يف لفت انتباه الجمهور 

إىل أوجه القصور التي تعاين منها الحكومة. والواقع أن القصد من هذه 

االقرتاحات ليس بالرضورة إسقاط الحكومة بل اإلعراب عن قلق كبري أمام 

الجمهور. وألغراض الرقابة، فإن مجرد إجراء املناقشة يجرب الحكومة عىل 

تربير إجراءاتها وسياساتها لصالح الربملان والجمهور. تبقى هذه االقرتاحات 

أداة مفيدة متاحة للنواب، بغض النظر عن نجاحها أو فشلها.

لها  عامة  أهمية  ملناقشة مسألة ذات  االقرتاحات  أو  العاجلة  االقرتاحات 

أكرث احتامال للنجاح. وكام يوضح الربملانيون يف كندا وسلوفينيا:

“مبوجب األمر الدائم رقم 52، يجوز للنائب أن يطلب من مجلس 

النواب مناقشة مسألة يلزم النظر فيها عاجال من خالل مناقشة 
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اقرتاح تأجيل جلسة مجلس النواب، وإذا تم قبول االقرتاح، تجري 

املناقشة يف أقرب فرصة. تم عقد خمس مناقشات طارئة خالل 

عام 2014. مبوجب األمر الدائم رقم 53.1، يجوز ملجلس النواب 

التي  عامة،  أهمية  ذات  أو  عاجلة  مسائل  مناقشات حول  عقد 

اشرتاط  دون  قضية،  بشأن  آرائهم  عن  بالتعبري  لألعضاء  تسمح 

باملشاركة يف  الفرصة لألعضاء  تتيح  املناقشات  اتخاذ قرار. فهذه 

وضع سياسة الحكومة، والتعريف بوجهات نظرهم قبل أن تتخذ 

الحكومة موقفا ما”.

مستندات خطية، مجلس العموم، كندا

“إن أداة الرقابة األكرث استخداما يف املامرسة هي طلب عقد دورة 

عاملة.  لهيئة  عاجل  اجتامع  عقد  أو  الوطنية  للجمعية  استثنائية 

وفقا للامدة 58 من القواعد اإلجرائية، يجوز عقد دورة استثنائية 

بناء عىل طلب ربع النواب عىل األقل؛ ويف هذه الحالة، يجب عىل 

الدورة يف موعد أقصاه 15  الوطنية أن يستدعي  الجمعية  رئيس 

يوما من تاريخ تقديم الطلب. هذه أداة تستخدم عىل نطاق واسع، 

الطلب، يجب  املعارضة. وعند تقديم  وال سيام من جانب نواب 

عىل النواب أن يصفوا القضية التي تستدعي املناقشة يف الجمعية 

الوطنية، وتتطلب الردود والتوضيحات من قبل الحكومة والوزراء 

التي  املحددة  اإلجراءات  أيضا  الطلب  أن يصف  املختصني. يجب 

يقرتحها النواب عىل الحكومة؛ وتناقش الجمعية الوطنية املقرتحات 

وتتخذ قرارا بشأنها. كام تسمح القواعد اإلجرائية، بالدعوة إىل عقد 

اجتامع عاجل لهيئة عاملة، ميكن أن يطلبه ثلث أعضاء هذه الهيئة 

أو كتلة نيابية. يجب استدعاء االجتامع 14 يوما قبل تاريخ انعقاده. 

ويجب أن يكون طلب عقد اجتامع عاجل مصحوبا باملواد ذات 

الصلة والقرارات املقرتحة”.

مستندات خطية، الجمعية الوطنية، سلوفينيا

الأ�سئلة

يشكل االستجواب يف الربملان الحديث أداة أساسية للرقابة الربملانية.

عضو  بني  مبارشة  تبادالت  العملية  املامرسة  يف  هي  الخطية  األسئلة  إن 

ووزير يف العلن. ومتكن األسئلة الخطية النائب من جمع املعلومات من 

الحكومة التي ال تتوفر عادة يف أماكن أخرى، والتي ميكن استخدامها، عىل 

تغيري  أو  للتحدي  املعلومات  مبنية عىل  قوية  املثال، إلقامة حجة  سبيل 

سياسة الحكومة.

وعىل النقيض من ذلك، فإن استجواب الوزراء يف الغرفة استجوابا شفويا 

عاديا يتيح للربملان الفرصة إلثبات وثاقته باملوضوع، واستخالص األجوبة 

ن�سائح لأع�ساء الربملان: املناق�سات

ملاذا يجب اأن اأ�سارك؟

تسمح املناقشات للنواب بالتحدث عن القضايا بعمق. وتتيح فرصة ممتازة ملساءلة الحكومة يف الحيز العام الذي 

متثله الجلسة العامة.

ما الذي اأحتاجه؟

yyفهم العمليات املستخدمة لتحديد مواضيع املناقشة وما إذا كنت قادرا عىل التأثري عليها

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy.إذا أمكن، قدم طلبا لنقاش موضوع من اختيارك

yy.عندما يتم نرش األعامل املستقبلية، راجع الربنامج بانتظام لتكون جاهزا للمشاركة يف النقاشات

yy.إذا مل يتم تقديم أي إخطار يذكر للمناقشات، قم بصياغة خطاب حول قضية تهمك وكن إللقائه يف وقت قصري

yy قم ببحوث للتأكد من أن الخطاب يستند إىل معلومات جيدة، وذلك باستخدام خدمة البحوث الربملانية، واألجوبة

عىل األسئلة الشفوية والخطية، واملناقشات السابقة وتقارير اللجان.

yy.تأكد من أن خطابك يركز عىل عدد قليل من القضايا الرئيسية مع مراعاة أي حد زمني

yy حدد املخاوف باستخدام تقارير وإحصاءات عن تجارب الناخبني؛ اضغط عىل الحكومة للحصول عىل معلومات

وقدم مطالب واضحة.

yy.مارس التحدث، تعّود عىل الغرفة الربملانية، تأكد من أن يكون لديك الوقت لتقديم مطالبك

yy يف بعض الربملانات ميكن للربملانيني التدخل لتحدي أو دعم النواب اآلخرين الذين يتحدثون. احصل عىل معلومات

مفصلة جاهزة خالل املناقشة الستخدام هذه الفرص لتسجيل النقاط. 
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أدوات وعمليات الرقابة الربملانية

للجمهور.  أهميته  تثبت  بطرق  األخبار  تدفق  ومواكبة  الوزراء،  من 

نقاط  تسجبل  الربملان  أعضاء  يستطيع  الشفوية،  األسئلة  وباستخدام 

األسئلة  مثل  االبتكارات  إن  الفورية.  االستجابة  من  واالستفادة  سياسية 

العاجلة، التي عادة ما يتم الرد عليها شفويا من قبل الوزير يف اليوم الذي 

تطرح فيه، تزيد من خفة اإلجراء وأهميته.

وإلزام  الحكومة،  عىل  األسئلة  بطرح  الربملان  أعضاء  قيام  إمكانية  إن 

الحكومة عىل الرد يف غضون مهلة معينة كام هي الحال يف العديد من 

عن  مختلفة  الربملانية  الرقابة  تجعل  التي  السامت  إحدى  هي  البلدان، 

التدقيق الذي تقوم به الهيئات األخرى. ويف حني أن الحكومة قد تشعر 

بالضغوط السياسية للرد عىل األسئلة املثارة يف وسائل اإلعالم، فإنه ال يوجد 

التزام رسمي عليها للقيام بذلك. يختلف الوضع يف الربملان، حيث ميكن 

معاقبة الحكومة إذا مل تستوف اإللزام القانوين عىل الرد.

الأ�سئلة ال�سفوية

تخصص العديد من الربملانات وقتا محددا يف الجلسة العامة للربملانيني لطرح 

القواعد  تسمح  الربملانات،  بعض  ويف  الوزراء.  الحكومة وعىل  أسئلة عىل 

تفصيال،  أكرث  آخر  بسؤال  الشفوي  سؤالهم  بإتباع  للنواب  أيضا  اإلجرائية 

يطلق عليه عادة “التكمييل”. وقد يتبع ذلك نقاش )أو فرتة استجواب(.

الناس،  عامة  إىل  مبارشة  العامة  الجلسات  ُتبث  حينام  خاصة  وبصفة 

للجدل. ترصح  املواجهة وتكون مثرية  الشفوية طابع  األسئلة  قد تكتيس 

وتدعي  املطروحة،  األسئلة  عىل  تجب  مل  الحكومة  أن  عادة  املعارضة 

الحكومة أن املعارضة تطرح أسئلة ذات دوافع سياسية يف محاولة إلسقاط 

الحكومة. ويف هذا السياق الحار، ال تحظى اإلجابات دامئا برضا النواب.

“علينا أن نطرح أسئلتنا الشفوية خطيا قبل أسابيع، ثم يأيت الوزير 

ويجيب يف الربملان. بعض اإلجابات يقدمها الرئيس نفسه – ليس 

فقط وزراؤه – ولكن بدون جدوى ألن الرد قد ال تكون له صلة 

بالسؤال. من املفرتض أن تكون األسئلة شكال رئيسيا من أشكال 

الرقابة، ولكن يتم التعامل معها بازدراء. إذا كان من املفرتض أن 

تكون هذه اإلجابات مصادرا للمعلومات، فالحقيقة أنها مضيعة 

للوقت”.

روبرت ألفريد ليس، عضو الجمعية الوطنية، جنوب أفريقيا

أشار بعض النواب الذين تم استجوابهم من أجل هذا التقرير إىل أهمية 

األسئلة الشفوية يف إذكاء الوعي بقضية معينة. عىل سبيل املثال، أشارت 

نائبة من اململكة املتحدة إىل سؤال طرحته بشأن قابلية تطبيق أهداف 

التنمية املستدامة عىل اململكة املتحدة:

يجعل  قد  إجابة  والحصول عىل  السؤال  مجرد طرح  أن  “أعتقد 

فيها  التي طرحت  األخرية  املرة  ]باملسألة[. ويف  وعيا  أكرث  الناس 

كان  للمرأة،  العاملي  اليوم  حول  املناقشة  خالل  ذلك  عن  سؤاال 

من  شهرين.  قبل  عليه  حصلت  الذي  من  بكثري  أشمل  الجواب 

الواضح أنهم مل يفكروا ]آنذاك[ يف املسألة بعمق”.

البارونة ليندزي نورثوفر، عضو مجلس اللوردات، اململكة املتحدة

يضطلع رؤساء الربملانات بدور جوهري يف طريقة إدارة األسئلة الشفوية 

يف الجلسة العامة، وبالفعل، يف إقامة حوار بناء بني الحكومة واملعارضة، 

كام يبني ذلك رئيسا برملاين التفيا وجورجيا. إن خلق حيز لهذا الحوار يعود 

بالفائدة عىل العملية الدميقراطية.

“الوزير ملزم باإلجابة عىل األسئلة )شفويا وخطيا(. وإذا مل ترض 

املعارضة، بإمكانها طرح السؤال مرة ثانية وحينئذ ينبغي اإلجابة 

الربملان،  رئيس  بصفتي  خاصة.  برملانية  جلسة  يف  السؤال  عىل 

أحاول أن أضمن مجيء كل الوزراء ليجيبوا عىل األسئلة”.

إينارا مورنييس، رئيسة الربملان، التفيا

“يف جورجيا، ال يزال هناك ]تصور[ أنه إذا طرحت األغلبية أسئلة 

فإنها تقوض الحكومة. أقول لزماليئ: إذا انتقدنا الحكومة مرة واحدة، 

سيبدو األمر وكأننا نريد إسقاط الحكومة. ولكن إذا مارسنا ذلك 

بانتظام، كل أسبوع، سنؤسس لفهم جديد مفاده أن طرح األسئلة 

الصعبة ال يهدف إسقاط الحكومة. الهدف هو مراعاة مقتضيات 

األداة  الحواجز، والتجربة هي  التغلب عىل هذه  الدستور. يجب 

األكرث فعالية للتغيري. عندما يسافر الربملانيون ويروا كيف يتم ذلك 

يف الربملانات األخرى، يصبحون أكرث قدرة عىل إحداث التغيري”.

ديفيد أوسوباشفييل، رئيس الربملان، جورجيا

الإطار 20: وقت الأ�سئلة ال�سفوية يف اجلمعية الت�سريعية لتونغا

يف عام 2016، دعا مكتب الجمعية الترشيعية يف تونغا فريق التطوير 

الربملاين التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف منطقة املحيط الهادئ 

الربملانية.  لألسئلة  وستمنسرت”  “نظام  عن  شاملة  إحاطة  تقديم  إىل 

الحالة  تحسني  كيفية  بشأن  ميرسة  مناقشة  إجراء  إىل  ذلك  وأدى 

الراهنة. وقد حددت املناقشة سمة بارزة لنظام وستمنسرت: الحرية 

املمنوحة لرئيس مجلس النواب يف تطوير وتعزيز نظام االستجواب، 

الذي ُيبقي عملية االستجواب محّينة.

وبعد ذلك بفرتة وجيزة، عقدت الجمعية الترشيعية جلسة لألسئلة 

الشفوية، األوىل من نوعها منذ عدة سنوات.

املصدر: أمانة الجمعية الترشيعية يف تونغا، 2016

الأ�سئلة اخلطية

األسئلة الخطية واحدة من أكرث أشكال التدقيق الربملاين انتشارا: أشار أكرث من 

70 يف املائة من النواب الذين شملتهم الدراسة االستقصائية إىل أنهم قدموا 

أسئلة خطية. فلها دينامية مختلفة عن األسئلة الشفوية. عادة، تتم اإلجابة 

عىل األسئلة الخطية بأكرث تفاصيل من األسئلة الشفوية )رغم أن ذلك ليس 

صحيحا دامئا(. قد یقوم أعضاء الربملان “باستخدام تدریجي” لألسئلة الخطية. 

أي أنهم قد يطرحون مجموعة من األسئلة حول املوضوع نفسه للحصول 
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عىل صورة أوضح للمسألة التي يهتمون بها. ومن خالل االستمرار يف طرح 

األسئلة ذات الصلة مبوضوع معني، يستطيع النائب جمع كمية كبرية من 

املعلومات، رشيطة أن يعرتف الربملان بأن األسئلة ›يف محلها‹.

يتفاوت عدد األسئلة الخطية التي ُتطرح كل سنة تفاوتا كبريا من برملان 

برملاين  نشاط  الخطية  األسئلة  أن  إىل  االستبيان  بيانات  وتشري  آخر.  إىل 

أسايس يف عدد من البلدان، ولكن يف بعض الربملانات األخرى ال تستخدم 

كثريا أو ال تستخدم عىل اإلطالق.

الر�سم البياين 19: عدد الأ�سئلة اخلطية يف عام 2015

١٥صفر ٥٢٠ ١٠٢٥٣٠٣٥

١-١٠٠

١٠١-١٠٠٠

١٠٠١-١٠٠٠٠

١٠٠٠>

وبرنامج  الدويل  الربملاين  االتحاد  أعده  الذي  الربملانات  استبيان  املصدر: 
األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 12، 2016 )أساس السؤال: 82 غرفة برملاين(

إن العديد من الربملانات التي ُطرح فيها أقل من 100 سؤال خطي سنويا 

وسائل  استخدام  ميكن  )حيث  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  من  هي 

أخرى لجمع معلومات الرقابية( لكن ليس كلها. ويف الوقت نفسه، أعلنت 

تونس أنه تم طرح سبعة أسئلة خطية فقط يف عام 2015 )تم الرد عىل 

ستة منها(.

يظهر تباين كبري يف عدد األسئلة الخطية داخل كل منطقة. يقدم الجدول 

التايل إشارة عىل مدى هذا التنوع.

الر�سم البياين 20: عدد الأ�سئلة اخلطية املطروحة يف عام 2015، 

عينة اإقليمية للربملانات

5سرياليونأفريقيا
133كينياأفريقيا
847زامبياأفريقيا

464اليابانآسيا
6075ماليزياآسيا
13512الهندآسيا

316كرواتياأوروبا
1486الرنويجأوروبا
14610الدامنركأوروبا

6سورينامأمريكا الالتينية
450أوروغوايأمريكا الالتينية
8637شييلأمريكا الالتينية

وبرنامج  الدويل  الربملاين  االتحاد  أعده  الذي  الربملانات  استبيان  املصدر: 
األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 12، 2016.

يبني الجدول التايل الغرف العرش حيث ُطرح أكرب عدد من األسئلة الخطية، 

الخطية من  حسب ردود االستبيان. يتطلب طرح عدد كبري من األسئلة 

الحكومة تكريس موارد كبرية للرد عىل األسئلة.

الر�سم البياين 21: عدد الأ�سئلة اخلطية املطروحة يف عام 2015، 

اأعلى ع�سرة بلدان

30782اململكة املتحدةأوروبا
24180فرنساأوروبا

16180نيوزيلنداأوقيانوسيا
15342إسبانياأوروبا
14610الدامنركأوروبا

13512الهندآسيا
8637شييلأمريكا الالتينية

6657باكستانآسيا
6370بولنداأوروبا
6345اليونانأوروبا

وبرنامج  الدويل  الربملاين  االتحاد  أعده  الذي  الربملانات  استبيان  املصدر: 
األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 12، 2016.

التوقيت املناسب. األسئلة  التحدي املشرتك املرتبط باألسئلة الخطية هو 

الشفوية تتطلب وتتلقى استجابة فورية )وإن مل تكن دامئا مرضية(، بينام 

ال يتم الرد عىل األسئلة الخطية غالبا إال بعد التأخري، كل ذلك عىل الرغم 

من أن معظم الربملانات تحدد موعدا نهائيا للحكومات للرد عىل األسئلة 

الربملانية  الغرف  من  املائة  يف   83 أن  الربملانات  استبيان  كشف  الخطية. 

املستجيه تحدد موعدا نهائيا.

الر�سم البياين 22: هل ُيحدَّد موعٌد نهائي للحكومة للرد على الأ�سئلة 

اخلطية؟

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٦٠٩٠ ٨٠ ٧٠

ال

نعم

ال ينطبق

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 11، 2016 )أساس السؤال: 101 غرفة برملاين(

مل تكشف البيانات التي تم جمعها من االستبيان صورة شاملة عن نسبة 

األسئلة التي تم الرد عليها يف الوقت. ويف حني أفادت برملانات كثرية بأن 

جميع األسئلة قد متت اإلجابة عليها يف الوقت املناسب، الحظت برملانات 

أخرى أن هناك تباينا كبريا. فقد أفادت الجمعية الوطنية الباكستانية، عىل 

سبيل املثال، بأنه تم الرد عىل 6657 سؤاال خطيا يف عام 2015، ولكن مل يتم 

الرد إال عىل 1987 )30 يف املائة( سؤاال يف غضون املهلة املحددة. ويف الوقت 

نفسه، أفاد الربملان اليوناين أنه تم الرد عىل 6542 سؤاال خطيا يف عام 2015، 

منها 4642 )71 يف املائة( سؤاال متت اإلجابة عليه يف غضون املوعد النهايئ.
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سلطة  تقوض  فإنها  النهائية،  املواعيد  هذه  الحكومة  تتجاهل  عندما 

الربملان وفعاليته الرقابية. ولذلك، قامت بعض الربملانات بإصالح قواعدها 

اإلجرائية بشأن التأخري يف الرد عىل األسئلة الخطية. عىل سبيل املثال، يف 

كندا ميكن إحالة رد الوزير أو عدم رده إىل لجنة دامئة، ويف هولندا ميكن 

تحديد الرد عىل أنه مسألة ذات أولوية. وميكن لألعضاء أيضا أن يقدموا 

إشعارا للتحدث عن موضوع السؤال يف وقت الحق )مثل الوقت املخصص 

يف نهاية يوم الجلسة(.

النواب برد  يقتنع  تتم برمجة مناقشة عندما ال  الربملانات،  ويف عدد من 

املناسب(. يعرف هذا اإلجراء عادة  )أو توقيته  الوزير عىل سؤال خطي 

باسم االستجواب.

“ميكنني أن أطرح أسئلة خطية عىل الحكومة ويتعني عليها تقديم 

اإلجابة. إذا مل أكن راضيا عن اإلجابة، أضع عالمة “ليست راضيا”، 

ثم ينظم نقاش حول االستجواب يف الجلسة العامة”.

أندريا كاروين، عضو مجلس الواليات، سويرسا

ن�سائح لأع�ساء الربملان: الأ�سئلة

ملاذا يجب اأن اأ�سارك؟

األسئلة هي إحدى أكرث أشكال الرقابة استخداما من قبل أعضاء الربملان. األسئلة واألجوبة تخرب الجمهور عن العمل 

يف الربملان وتضع املعلومات يف املجال العام. ميكن استخدامها لتسليط الضوء عىل اإلخفاقات أو النجاحات الحكومية 

الربملان واألحزاب  بناء صورة ألعضاء  الناجحة عىل  الرقابة  الجهد. تساعد  املزيد من  لبذل  الحكومة  والضغط عىل 

السياسية. يجب عىل جميع أعضاء الربملان أن يثبتوا أنهم يبذلون جهودا حثيثة من أجل ناخبيهم.

yy األسئلة الشفوية وسيلة فعالة لرفع قضايا الدوائر االنتخابية، وكسب النقاط السياسية، والسعي للحصول عىل

املعلومات، والضغط من أجل العمل الحكومي، وتسليط الضوء عىل الحمالت أو السعي إىل لقاء مع وزير.

yy األسئلة الخطية مفیدة للحصول علی معلومات مفصلة عن العمل الحکومی والخطط واآلراء. وبإمكان سؤال

خطي مكتوب جيدا تحديد املجاالت التي فشلت فيها الحكومة يف اتخاذ أي إجراء.

yy ،ميكن لعدد من النواب الذين يترصفون معا، سواء بشكل رسمي من خالل األحزاب أو الكتل أو بشكل غري رسمي

استخدام سلسلة من األسئلة إلنشاء خطاب سيايس أو تسليط الضوء عىل قضية ما. وميكن القيام بذلك مبرور 

الوقت أو من خالل تركيز عدد كبري من األسئلة يف جلسة عامة بشأن مسألة واحدة.

ما الذي اأحتاجه؟

yyالقواعد الربملانية لطرح األسئلة

yy ،البحوث ذات الصلة حول موضوع السؤال، مبا يف ذلك معلومات عن السياسات الحكومية واإلجراءات واإلحصاءات

مصنفة حسب نوع الجنس

yy)دراسات حالة تتعلق بالناخبني )عند إثارة قضايا الدوائر االنتخابية

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy.كن واضحا حول غرض السؤال

yy.تجنب طرح األسئلة التي سبق طرحها

yy.قم بالبحوث

yy .بالنسبة لألسئلة الشفویة، استخدم الوقت الذي يتاح لك بحكمة. سؤال مركز واحد أكرث فعالية من خطاب مطول

إن طرح أكرث من سؤال يف مرة واحدة يسمح للوزير باختيار السؤال األكرث وضوحا للرد عليه وتجنب السؤال 

األكرث صعوبة أو إحراجا.

yy.حرّض األسئلة التكميلية بعناية ملساعدتك يف تحقيق هدفك من طرح السؤال

yy.بالنسبة لألسئلة الخطية، كن دقیقا حول املعلومات أو اإلجراءات املطلوبة

yy استخدم عبارات يف السؤال تتطلب من الوزير تقديم إجابة هامة ومحددة. مثال: “ما هي املناقشات التي أجراها

الوزير ...”؛ “كم عدد …”؛ “ما هي الخطط التي أعدها الوزير ...”؛ “ما هو التقييم الذي قام به الوزير ...”؛ “ما 

هي التقديرات التي قام بها الوزير ...”؛ “ما هي سياسة الوزير فيام يخص ...”. 
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الإطار 21: الأ�سئلة وال�ستجوابات يف الأردن والكويت

توضح دراسات الحالة التالية كيف يستخدم برملاين األردن والكويت 

االستجوابات ملساءلة الحكومة.

الأردن

خطي،  سؤال  عىل  اإلجابة  عن  راض  النائب  يكن  مل  إذا  األردن،  يف 
بإمكانه طرحه مرة أخرى عىل الوزير يف الجلسة العامة. وإذا مل يقتنع 
النائب مرة أخرى، بإمكانه تحويل السؤال إىل استجواب. إذا مل يرد 
الوزير عىل نحو مرض يف غضون شهر، ميكن أن يعقب االستجواب 
يف  واحدة،  عامة  جلسة  خالل  الوزير.  عن  الثقة  لحجب  تصويت 
15 ديسمرب 2015، حّول خمسة نواب أسئلتهم إىل استجوابات بعد 

أن تلقوا إجابات اعتربوها غري كافية.

خالل الفرتة من 2013 إىل 2016، سأل أعضاء مجلس النواب 32194 
سؤاال وأقاموا 77 استجوابا وقدموا 35 طلبا للمناقشات العامة. يعتقد 
أن االستجواب، كوسيلة ملامرسة الضغط املستمر عىل الحكومة، قد 
لعب دورا هاما يف إعطاء دفعة لعدد من اإلصالحات، مبا فيها خطة 

االسرتاتيجية الوطنية للطاقة.

“لدينا طريقتان ملساءلة الحكومة. الطريقة األوىل أقل شدة. أوال تخرب 
الحكومة بأنك لست راض عن أدائها وتطلب إجابة. وبالفعل، نحصل عىل 
إجابات. تلزم القواعد اإلجرائية للربملان والدستور الحكومة عىل اإلجابة. 
ولكن معظم الوقت، ال تكون اإلجابات قريبة من الحقيقة. والطريقة 
الثانية أكرث شدة، ولقد استخدمتها 35 مرة، ]وهي االستجواب[. وبهذه 
الوسيلة، أستطيع القول إنني غري مقتنع باإلجابات وأدعو إىل حجب 
الثقة. وقد حدث ذلك قبل شهرين حول قضية رفع أسعار املاء، ألنه تم 

يف رسية دون إخبار الجمهور، ومل يكن تفسريه صادقا”.

روال الفرا، عضو مجلس النواب، األردن

الكويت

يف الكويت، ميكن للجمعية الوطنية أن تستخدم االستجواب للدعوة 
إىل التصويت بعدم الثقة يف الحكومة أو حجب الثقة عن وزير ما، 
النواب عىل  وقد يؤدي ذلك بدوره إىل االستقالة. وهذا يعزز قدرة 

الحصول عىل املعلومات من الوزراء ومساءلة الحكومة.

مع  اتفاق  إىل  استجوابا  يواجهون  الذين  الوزراء  يتوصل  ما  وكثريا 
الجمعية الوطنية لتفادي التصويت عىل الثقة. وقد حدث هذا يف 8 
مارس 2016 عندما قبل وزير الشؤون االجتامعية والعمل 11 توصية 

من الربملان تتعلق مبسائل مثل رعاية األيتام.

ويف حاالت أخرى، يستقيل الوزير قبل إجراء االستجواب، كام حدث 
استقال يف 23 مارس 2015.  الذي  التجارة والصناعة  لوزير  بالنسبة 
ومنذ عام 2013، أدت 19 جلسة استجواب إىل استقالة ستة وزراء 
الحاالت  من  العديد  ويف  واحد.  وزير  يف  الثقة  لتجديد  وتصويت 

األخرى، قبل الوزراء توصيات النواب.

املصدر: أحمد جزويل، 2016

باإيجاز: الرقابة يف اجلل�سة العامة

كمجال عام، متكن الجلسة العامة النواب من تسليط الضوء عىل 

القضايا. وقد تكون دينامية الرقابة يف الجلسة العامة مختلفة متاما 

عن الرقابة يف اللجان وقد يكون لها أثر سيايس أكرث إلحاحا. ففي 

حاالت نادرة، تستخدم االقرتاحات يف محاولة إلقالة حكومة أو أحد 

وزرائها. غالبا، يتم استخدام االقرتاحات )وإن مل يتم قبولها( لتسليط 

األسئلة  إن  والوطنية.  العاجلة  األهمية  ذات  القضايا  عىل  الضوء 

الخطية والشفوية للوزراء لها أغراض مختلفة، مبا يف ذلك الحصول 

لدى  الحكومية.  والربامج  السياسات  عن  مفصلة  معلومات  عىل 

بعض الربملانات آليات مثل االستجواب الذي يجريه النواب لتدارك 

أسئلتهم.  عىل  يتلقونها  التي  باإلجابات  يقتنعون  ال  عندما  األمور 

وكام هي الحال مع اللجان، يجب عىل الربملانات أن متنح الفرصة 

للمعارضة إلجراء الرقابة يف الجلسة العامة.

الرقابة على امليزانية  4-3

إن القدرة عىل جمع األموال عن طريق فرض الرضائب دور أسايس قامت 

به العديد من الربملانات عرب التاريخ وال تزال تقوم به إىل اليوم. وللربملان 

أيضا مجموعة من الوظائف األخرى املتعلقة بالتمويل العام واإلنفاق.

يف معظم البلدان، تضطلع الحكومة مبسؤولية اقرتاح امليزانية عىل الربملان. 

املالية والسياسية. كيف  النوايا  الحكومة عن  بيان  الوطنية هي  امليزانية 

إنفاقها؟  أولويات  هي  ما  وإنفاقها؟  اإليرادات  لجمع  الحكومة  تخطط 

كيف تنوي تلبية مطالب الجمهور من الناحية املالية؟ من جوانب عديدة، 

تعكس الخيارات املالية املبينة يف ميزانية الحكومة رؤيتها إزاء املجتمع. 

من  ومتكن  والشفافية،  بالشمولية  تتسم  الجيدة  امليزانية  فإن  ثم،  ومن 

التنبؤ.

التدقيق يف امليزانية مصدر هام للسلطة الربملانية. ويف الوقت نفسه، تجدر 
اإلشارة إىل التباين الكبري يف دور الربملانات يف عملية وضع امليزانية.14

موضوع  امليزانية  والدورة  العامة  املالية  اإلدارة  يف  الربملان  مشاركة  إن 

يستلزم تحقيقا أعمق. ينظر هذا القسم يف مشاركة الربملان يف الرقابة عىل 

امليزانية والفرص الحاسمة للربملان للقيام بدور بناء وبعض التحديات. ثم 

ينظر يف سبل تعزيز املشاركة الربملانية يف عملية امليزانية.

فر�ص مراقبة امليزانية

تضع املشاركة الربملانية الفعالة يف عملية وضع امليزانية ضوابط وتوازنات 

لها أهمية حاسمة للحكومة الشفافة واملسؤولة وتضمن تقديم الخدمات 

الكاملة  الدورة  الربملانات يف  بكفاءة. ومع ذلك، ال تشارك جميع  العامة 

للميزانية – بدءا من التشاور ووضع تدابري امليزانية إىل التقييم ومراجعة 

الحسابات. يقدم الرسم البياين 23 نظرة عامة عىل مختلف الطرق التي 

.Pelizzo, Stapenhurst and Olson (eds.), 2005  14
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ن�سائح لأع�ساء الربملان: الرقابة على امليزانية

ملاذا يجب اأن اأ�سارك؟

تحدد الحكومة نوايا سياستها وكيف تعتزم توفري املوارد 

لها من خالل امليزانية السنوية. إن هذه من أهم الوثائق 

التي تنتجها الحكومة.كام أن الرقابة الربملانية لها نفس 

تتمتع  الربملانات  من  فقط  قلة  األهمية.  من  القدر 

عىل  قادرة  منها  الكثري  ولكن  امليزانية،  وضع  بسلطة 

الربملانات  بعض  أن  رفضها، يف حني  أو  امليزانية  تعديل 

ال متلك أي سلطة عىل اإلطالق عىل امليزانية.

بإمكان اللجان املواضيعية أيضا مراقبة ميزانية وإنفاق 

كبرية  وخربات  معارف  يجلب  مام  املعنية،  الوزارة 

للخدمات الخاصة.

ما الذي اأحتاجه؟

yy الجداول ذلك  يف  مبا  امليزانية،  وضع  عملية  فهم 

الزمنية والتواريخ الرئيسية

yy:فهم املفاهيم الرئيسية

الدخل – کیف تجمع الحکومة األموال ـ

اإلنفاق – كيف تنفق الحكومة األموال ـ

الفرق بني اإليرادات والنفقات الرأساملية ـ

الفروق بني امليزانيات والنفقات الفعلية ـ

العجز – الفرق بني النفقات والدخل ـ

الديون ـ

االقرتاض ـ

إدارة النقد ـ

yy مبا متاحة،  كانت  حيثام  الخرباء،  وتحاليل  مشورة 

الربملانات  بعض  توفر  الجنساين؛  التحليل  ذلك  يف 

مكاتب للبحث يف امليازنية

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy النظر يف القضايا التي تواجهها الحكومة يف السنوات

املالية املقبلة واملستقبلية:

إلی  ـ تحتاج  محددة  حرجة  مسائل  هناك  هل 

متویل، مثل التدخل العسکري، أو حالة طوارئ 

وطنیة، أو دیون أو عجز يجب تسدیدها؟

من  ـ معينة  مبستويات  الحكومة  تلتزم  هل 

العضوية يف  مثل  التزام دويل،  إطار  اإلنفاق يف 

هيئة إقليمية؟

ما هي السياسات الجديدة التي يتم إدراجها؟  ـ

الحكومة خفض  هل ميكن متويلها؟ هل تعتزم 

إنفاق آخر لتمويل السياسة الجديدة؟ هل هذا 

مربر؟

هي  ـ ما  اآلن؟  حتى  اإلنفاق  فعالية  مدى  ما 

النتائج املتوقعة من النفقات املقرتحة؟ هل تم 

تحقيق القيمة مقابل املال؟

yy:هناك بعض األسئلة األخرى التي یجب بحثها

الدخل – كيف ستقوم الحكومة بجمع املال؛ ما  ـ

هي الرضائب املوجودة؟

الذين  ـ هل  أي،  تدريجية؟  الدخل  رضيبة  هل 

يكسبون أكرث يدفعون أكرث؟

عىل  ـ  – جنساين  منظور  من  امليازنية  يف  النظر 

الرجال  عىل  الرضائب  تؤثر  كيف  املثال،  سبيل 

مقارنة بالنساء؟

موارد مفيدة

اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  الدويل،  الربملاين  االتحاد 

البنك  معهد  للمرأة،  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  صندوق 

(http:// الدويل، 2004. الربملان، امليزانية ونوع الجنس

www.ipu.org/PDF/publications/budget_

en.pdf)

تحسني  املال:  أرين   .2014 الحوكمة،  العامليون  الرشكاء 

الرقابة املالية

(http://www.gpgovernance.net/publication/

 paper-4-show-me-the-money/)
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به  قام  التي  االستقصائية  الدراسة  شملتها  التي  الربملانات  تستخدمها 

االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إلجراء الرقابة عىل 

امليزانية )أو عدم الرقابة عليها(.

الر�سم البياين 23: الفر�ص املتاحة للربملان للم�ساركة يف الرقابة على 

امليزانية

٦٠صفر ٢٠٨٠ ٤٠١٠٠

ينظر يف مرشوع امليزانية يف لجنة أو أك�

لديه نظان لضن تحليل األثر الجنسا�
عىل مرشوع امليزانية

يتلقى تقارير مراجعة الحسابات
من املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات

له القدرة الداخلية للقيام بتحاليل امليزانية

له إجراءات واضحة ملراجعة تقارير
املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات

يتلقى تحديثات منتظمة للنفقات
واإليراداتأثناء السنة املالية

لديه سلطة غ¡ مقيدة لتعديل امليزانية

يتلقى مرشوع امليزانية ثالثة أشهر
عىل األقل قبل املوافقة عليه

يعقد نقاشاً حول األولويات
والسياسة الجبائية قبل صياغة امليزانية

وبرنامج  الدويل  الربملاين  االتحاد  أعده  الذي  الربملانات  استبيان  املصدر: 
األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 27، 2016 )أساس السؤال: 100 برملانا(

تتمتع بعض الربملانات بسلطة راسخة إلجراء الرقابة عىل امليزانية، يف حني 

يضطر البعض اآلخر إىل الكفاح من أجل تأكيد سلطته. كان عىل برملان 

جنوب أفريقيا أن ينتظر أكرث من عرشية بعد إقرار الدستور الحايل قبل أن 

يتمكن من إضفاء الطابع الرسمي عىل إجراءاته الرقابية )انظر اإلطار 22(.

الإطار 22: الرقابة الربملانية على امليزانية يف جنوب اأفريقيا

ينص دستور جنوب أفريقيا لعام 1996 عىل أن الربملان يجب أن يسن 

قانونا يضع إجراء لتعديل مشاريع القوانني املالية أمام الربملان، إال أن 

الترشيع الالزم مل يصدر إال بعد 12 عاما. يعزى هذا التأخري جزئيا إىل 

االختالفات يف اآلراء السياسية بشأن ما إذا كان ينبغي للربملان أن يؤدي 

دورا يف تعديل امليزانية ومدى صالحياته. شكك البعض يف امتالك الربملان 

للخربة الفنية للمشاركة يف اإلدارة املالية. وأخريا، وبعد جهود التعبئة 

االجتامعية التي قامت بها حملة امليزانية الشعبية )وهي مجموعة من 

املنظامت غري الحكومية والنقابات(، تم إقرار قانون إجراءات تعديل 

القانون املايل واملسائل ذات الصلة يف عام 2009.

يتمتع  التي  املالية  الرقابة  سلطات  كبري  بشكل  القانون  هذا  يعزز 

الربملان من خالل تنفيذ إجراء لفحص دقيق مليزانيات اإلدارات  بها 

الحكومية. وتقوم اللجان يف الجمعية الوطنية اآلن بإعداد تقارير

املعنية.  الوزارات  بشأن  وتوصياتها  امليزانية  استعراض  عن  سنوية 

تسلط هذه التقارير الضوء عىل املجاالت التي تنطوي عىل مشاكل يف 

استخدام الوزارة للموارد وتقديم توصيات للتحسني. كام أنها تقارن 

تحقيقه،  يجري  ما  لإلدارة مع  االسرتاتيجية  الخطة  تم وضعه يف  ما 

التناقضات بني األهداف واألداء. عىل سبيل املثال، عندما  وتنظر يف 

أعلنت وزارة العدل والتطور الدستوري عن إنشاء محاكم مخصصة 

العامني  للمدعني  ميزانية  تخصص  مل  ولكنها  الجنسية  للجرائم 

اإلضافيني الالزمني، متت اإلشارة عن ذلك يف تقرير استعراض امليزانية 

والتوصيات بهدف اتخاذ إجراءات.

كيفية  بشأن  الربملان  إىل  تقريرا  يقدم  أن  املالية  وزير  عىل  يتعني 

معالجة مرشوع قانون شعبة اإليرادات وامليزانية الوطنية للتوصيات 

الواردة يف تقارير استعراض امليزانية والتوصيات. وإذا مل يتم اتخاذ 

التوصيات يف الحسبان، يجب عىل الوزير أن يرشح السبب.

العام  املايل  اإلطار  حول  الرأي  إبداء  للربملان  أيضا  القانون  يتيح 

امليزانية  سياسة  بيان  يقدم  أن  املالية  وزير  عىل  يجب  للحكومة. 

يف  امليزانية  عرض  من  األقل  عىل  أشهر  ثالثة  قبل  األجل  متوسطة 

الربملان. وباإلضافة إىل مراجعة اإلنفاق الحكومي الحايل، فإن البيان 

إطارا  ويتضمن  القادمة،  الثالث  للسنوات  اإلنفاق  أولويات  يعرض 

متوسطة  امليزانية  سياسة  بيان  يحال  السنوات.  متعدد  منقحا  ماليا 

آثاره  تنظر يف  ليك  واالعتامدات  بالتمويل  املعنية  اللجان  إىل  األجل 

عىل إمكانيات منو االقتصاد يف األجل الطويل وتكفل التوازن املناسب 

هذه،  التدقيق  عملية  وبعد  واالقرتاض.  والنفقات  اإليرادات  بني 

بإمكان الربملان أن يويص بتعديل اإلطار املايل عند تقدميه مع امليزانية 

الوطنية.

وبوجه عام، فقد منح القانون للربملان القدرة عىل مراقبة امليزانية. كام 

فتح املجال أمام املشاركة املدنية من خالل السامح للجان باستشارة 

ذلك  من  واألهم  التدقيق.  عملية  أثناء  الصلة  ذات  العامة  الهيئات 

امليزانية يف سياق  الرقابة عىل  إىل تحديد مكان  الترشيع يهدف  أن 

الحالة االقتصادية لجنوب أفريقيا كمجتمع غري متساو بشكل ال ميكن 

التسامح معه. واآلن، بإمكان الربملان أن يراقب امليزانية بطريقة تيرس 

الشمولية وتشجع التحول االجتامعي واسع القاعدة.

Joy Watson, 2016 :املصدر

امل�ساهمة يف �سياغة امليزانية

مرشوع  عرض  قبل  امليزانية  وضع  عملية  يف  تشارك  أن  للربملانات  ميكن 

للنظر فيها رسميا. وتفيد نسبة كبرية )47  الربملانية  الغرفة  امليزانية عىل 

تجري  بأنها  االستقصائية  الدراسة  شمتلها  التي  الربملانات  من  املائة(  يف 

امليزانية. وتقوم  املالية قبل صياغة  مناقشة بشأن األولويات والسياسات 

لجانها  خالل  من  امليزانية  وضع  قبل  مشاورات  بإجراء  الربملانات  بعض 

وأن  الجمهور  أولويات  تحدد  أن  العامة  الجلسات  لهذه  وميكن  املالية. 
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تقرتح بنودا لإليرادات والنفقات. ويضطلع املزيد من الربملانات بدور يف 

مرحلة الصياغة. عىل سبيل املثال، تستطيع اللجان التدقيق يف ميزانيات 

وخطط الوزارات املعنية ومراجعة تقديراتها الرئيسية. التقديرات الرئيسية 

هي ما تتوقعه الحكومة من إنفاق يف السنة املالية املقبلة، وهي موزعة 

حسب اإلدارات والربامج. قد يكون استعراض التقديرات راسخا يف الخطة 

السنوية لعمل اللجنة وقد يشمل التدقيق يف تخطيط الربامج. مثال:

yyما هو تأثري الربنامج؟

yyما هو تحليل التكلفة / املنفعة للربنامج؟

yyکیف سیتم رصد األداء؟

yy والنفقات الربنامج  أثر  املرتتبة عىل كل من  الجنسانية  اآلثار  ما هي 

ذات الصلة؟

تجري بعض الربملانات مناقشة قبل إعداد امليزانية ستة أشهر قبل السنة 

املالية الجديدة. ترتكز املناقشات عادة حول بيان حكومي للربملان عن نوايا 

سياستها املالية وأهدافها وسقوف اإلنفاق للعام املقبل.

درا�سة امليزانية املقرتحة

وكام  فيها.  التدقيق  الربملان  من  ينتظر  امليزانية،  مشاريع  ُتقديم  حاملا 

الردود عىل  الربملانات يف  املائة من  أكدت 77 يف  البياين 23،  الرسم  يبني 

الدراسة االستقصائية بأن مشاريع القوانني ترسل عادة إىل “لجنة أو أكرث” 

امليزانية.  للرقابة عىل  اللجان  للمراجعة. هناك طرق مختلفة تستخدمها 

جوانب  تستعرض  أن  الدامئة  اللجان  جميع  من  الربملانات  بعض  تطلب 

امليزانية ذات الصلة وأن تقدم تقاريرها إىل لجنة مركزية للميزانية، يف حني 

أنشأت لجان أخرى لجان مخصصة الستعراض امليزانية.

“لقد شكلنا لجنة امليزانية التى تبحث ىف كيفية إنفاق الحكومة 

ىف السنوات األخرية وما تطلبه للعام القادم. هذه هي ميزانيتنا 

الثالثة. لجنة امليزانية لها سلطة تعديل مبالغ اإلنفاق عىل بنود 

معينة. كام أن لديها القدرة عىل نقل املوارد من مجال إىل آخر، 

وهي اللجنة الوحيدة التي لديها تلك السلطة. ومن األمور الجيدة 

األحيان،  بعض  يف  تشاركية.  أنها  هذه  امليزانية  لجنة  عملية  يف 

ال نتفق فنلجأ إىل خرباء استشاريني خارجيني يقدمون مشورتهم. 

وحتى فيام يخص الرضائب، ندعو الناس إىل إخبارنا عن التأثري”.

آن ماكيندا، رئيسة الجمعية الوطنية، جمهورية تنزانيا املتحدة

مرشوع  يف  للتدقيق  للربملان  الكايف  الوقت  منح  املالية  الشفافية  تشمل 
امليزانية.15

إن الفرتة الزمنية املخصصة الستعراض امليزانية قد تكون محددة إىل حد 

كبري يف الدستور )الدامنرك، فنلندا، فرنسا، إسبانيا، جمهورية كوريا(، أو 

يف الترشيعات )الواليات املتحدة، أملانيا، اليابان، السويد(، أو يف القواعد 

صندوق النقد الدويل، 2007.  15

اململكة  )كندا،  والعرف  املامرسة  يف  أو  )نيوزيلندا(،  للربملان  اإلجرائية 

بلدان  معظم  ويف  هذه.  القانون  مصادر  كل  أو  بعض  يف  أو  املتحدة(، 

قبل  امليزانية  تعرض  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

بعض  ويف  الجديدة.  املالية  السنة  بداية  من  أشهر  أربعة  أو  شهرين 

البلدان، يقتيض القانون اعتامد امليزانية السنوية قبل بداية السنة املالية 
الجديدة.16

االستقصائية  الدراسة  شملتها  التي  الربملانات  من  املائة  يف   30 أفادت 

بأن مرشوع امليزانية يقدم إىل الربملان ثالثة أشهر عىل األقل قبل املوعد 

عرض  الحكومة  تأخر  البلدان  بعض  يف  ذلك،  ومع  للموافقة.  النهايئ 

امليزانية عىل الربملان أو يفشل الربملان يف تخصيص وقت كاف لتحليله. 

وهذا يحد من مقدار الوقت املتاح لجلسات االستامع العامة واملدخالت 

وغريهم  واالقتصاديني  املتخصصة  املدين  املجتمع  منظامت  من  املقدمة 

من الخرباء.

تعديل امليزانية

الدراسة  شملتها  التي  الربملانات  من  املائة(  يف   42( کبیرة  أقلیة  أشارت 

ومع  املیزانیة”،  لتعديل  مقیدة  غیر  “سلطة  لديها  أن  إلی  االستقصائية 

ذلك لو أُخذت عينة كاملة من الربملانات فقد يتقلص هذا العدد، وعندما 

تكون  قد  السلطة  فإن هذه  للربملان  متاحة  الصلة  ذات  الخربة  تکون  ال 

حربا عىل ورق. ميكن للربملانات التي ال تتمتع بسلطة مبارشة للتعديل أن 

تستخدم سلطتها يف املوافقة عىل امليزانية لتشجيع التعديالت بطريقة غري 

مبارشة، وال سيام عندما ال تفي امليزانيات باألهداف التي حددتها أصال.

األمهات.  رئيسية، ]وخاصة[ وفيات  الصحة كقضية  “لقد حددنا 

أو  القطاع كل ثالث  بأن يستهدف هذا  تقاريرنا  قرارا يف  اتخذنا 

ويف  ذلك.  إىل  وما  األطباء  وتعيني  الرواتب  زيادة  سنوات  أربع 

الجلسة الثانية، قلنا إننا لن نوافق عىل امليزانية حتى يتم التطرق 

لذلك  الحاكم،  الحزب  من  اللجنة  رئيس  كان  املسألة.  هذه  إىل 

كان من املزعج جدا للحكومة أن عضوا من حزبها يطالب بهذا 

التعديل. ويف نهاية املطاف، أذعنت الحكومة”.

ريبيكا كاداجا، رئيسة الربملان، أوغندا

الرقابة على احل�سابات العامة

إن املوافقة عىل قانون امليزانية ال ينهي عمل الربملان يف اإلنفاق العام. عىل 

العكس من ذلك، فإنها تفتح فصال جديدا من املسؤوليات عندما يتويل 

الربملان زمام املبادرة يف رصد اإلنفاق الحكومي عىل مدار العام.

غري أن أقلية كبرية من الربملانات التي شملتها الدراسة االستقصائية )42 

يف املائة( تدعي أنها ال تتلقى تحديثات منتظمة عن النفقات واإليرادات 

خالل السنة املالية، مام يصعب إجراء تدقيق مستمر وطرح األسئلة بشأن 

اإلنفاق وفقا لألهداف املحددة.

.Lienert, 2010  16
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“من الصعب جدا إجراء الرقابة عىل التسوية الفعلية للحسابات 

إغالق  يتم  ثم  كحكومة  سنوية  نفقات  لدينا  ألن  السنوية، 

قد  الوقت  يكون  الحسابات،  تخرج  عندما  وبالتايل،  السجالت. 

الرقابة عىل ذلك. والرقابة عىل  مر. لذا، من الصعب جدا إجراء 

الحسابات تخضع ملراقبة امليزانية، مام يزيد من الصعوبة. وألننا 

تغيري يف  أي  إجراء  الحق يف  لدينا  ليس  املعارضة،  اآلن يف حزب 

امليزانية؛ هذا من صالحيات الحزب الحاكم. فهذه صعوبة أخرى”.

شينامي نيشيمورا، عضو مجلس النواب، اليابان

عند التدقيق يف امليزانية، من السهل أن ننىس أن األرقام يف بيان امليزانية 

فحص  فإن  جيبويت،  من  النواب  يشري  وكام  الحقيقية.  بالحياة  تتعلق 

حسابات املستشفى، يف هذه الحالة، يشء، ولكن زيارة املستشفى نفسه 

قد تكون طريقة أفضل لتقييم مدى استخدام األموال بفعالية:

إذا  ما  تحديد  هدفنا  كان  املستشفى،  إىل  للذهاب  خططنا  “ملا 

كان   ... تجاوزها.  أو  للمستشفى  املخصصة  بامليزانية  التقيد  تم 

التقيد  تم  قد  أنه  فالحظنا  الهدف.  تحقيق  من  التأكد  الغرض 

التوقعات.  من  أكرب  كانت  االحتياجات  ولكن  امليزانية،  بحدود 

كانت عملية املراقبة فعالة ألننا ذهبنا إىل عني املكان. لو مل نفعل 

ملا الحظنا ذلك”.

ديكا أحمد إملي، وحسن سعيد غومانه، عضوي الجمعية الوطنية، 
جيبويت

يتعني عىل الربملان والنواب إيالء اهتامما كبريا للرتكيز يف املقام األول عىل 

اآلثار والتنفيذ عىل املستوى الوطني من خالل عملهم الرقايب، وأن مييزوا 

بعناية بني ذلك ووظائف التمثيل، فقد يكون مفيدا تخصيص بعض الوقت 

لفحص اآلثار “عىل أرض الواقع”.

وما يساعد الربملان بصفة حيوية عىل التدقيق يف املال العام هو االتصال 

لجنة  عادة  املهمة  بهذه  تقوم  الحسابات،  ملراجعة  العليا  باملؤسسة 

الحسابات العامة أو ما يعادلها من لجان مراجعة الحسابات، )انظر اإلطار 

الحسابات بصفة وثيقة وسيلٌة  العليا ملراجعة  املؤسسة  العمل مع   .)23

الحيوية ومنع  التقنية  الخربة  االستفادة من  الربملان من  هام جدا، ميكن 

سوء اإلدارة والفساد )انظر الفصل الخامس(. عىل سبيل املثال:

“يدقق املراجع العام للحسابات يف ترينيداد وتوباغو يف الحسابات 

العامة لرتينيداد وتوباغو )مبا يف ذلك حسابات املحكمة( سنويا، 

فضال عن الحسابات وامليزانيات العمومية والبيانات املالية لجميع 

املراجع  تقارير  تحال  ثم  الربملان.  إىل  الدولة ويقدمها  مؤسسات 

املؤسسات  حسابات  لجنة  أو  العامة  الحسابات  لجنة  إىل  العام 

الحسابات  لجان  مع  وثيق  بشكل  العام  املراجع  يعمل  العامة. 

للهيئات  املراجعة  املالية  البيانات  فحص  عند  ملساعدتها  العامة 

العامة”.

مستندات خطية، الربملان، ترينيداد وتوباغو

الإطار 23: عوامل فعالية جلان احل�سابات العامة

اإلنفاق  بعد  املالية  الرقابة  يف  العامة  الحسابات  لجان  تتخصص 

للتأكد من أن اإلدارات الحكومية تنفق األموال العامة بطريقة نزيهة 

مراجعة  مؤسسات  املهمة  هذه  يف  تساعدها  ما  وغالبا  وقانونية. 

أعاملها  وتقدم  الحكومة  عن  مستقلة  تكون  قد  التي  الحسابات 

مبارشة إىل لجنة الحسابات العامة. وللتأكيد عىل أن عملية املراجعة 

هذه مهمة برملانية واضحة، ومستقلة متاما عن الحكومة، فإن لجنة 

الحسابات العامة يرأسها عادة نائب من أحزاب املعارضة.

مجموعة  الدويل  البنك  ومعهد  للكومنولث  الربملانية  الرابطة  تحدد 

من العوامل لتحسني فعالية لجان تقييم الربامج:

الحجم: يجب أن تكون لجنة الحسابات العامة صغرية نسبيا.

السياسة: يجب أن يرأس اللجنة أحد أعضاء املعارضة.

الخربة: يجب أن يكون رئيس اللجنة من كبار الربملانيني.

مدة الخدمة: ينبغي تعيني اللجنة لوالية كاملة ومنحها موارد كافية.

القواعد: ينبغي أن تكون مهام اللجنة واختصاصاتها واضحة.

التواتر: يجب أن تجتمع اللجنة بشكل متكرر.

العامة مفتوحة  الحسابات  لجنة  أن تكون جلسات  يجب  االنفتاح: 

للجمهور.

العالقة مع املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات: ينبغي إحالة تقرير 

املراجع العام تلقائيا إىل لجنة الحسابات العامة، وينبغي أن يجتمع 

املراجع العام مع اللجنة ملراجعة النقاط الهامة للتقرير.

تقارير  تصدر  أن  العامة  الحسابات  للجنة  ينبغي  التقارير:  إعداد 

رسمية وموضوعية إىل الربملان مرة يف السنة األقل.

مع  إجراء  تضع  أن  العامة  الحسابات  للجنة  ينبغي  االستدامة: 

الحكومة ملتابعة نتائج تقاريرها.

 .2006 الدويل،  البنك  ومعهد  للكومنولث  الربملانية  الرابطة  املصدر: 
التدقيق املايل الربملاين: دور لجان الحسابات العامة

املوارد الالزمة لتحليل امليزانية

إدراك  إىل  النواب  ويحتاج  متخصصة.  مهارة  امليزانية  تحليل  يتطلب 

املفاهيم واألساليب املعنية. ينبغي أن يكون املوظفون الربملانيون قادرين 

عىل تقديم تحليل دقيق مليزانيات اإلدارات، ال سيام من منظور املساواة 

بني الجنسني ومنظور الفئات املهمشة اجتامعيا.

الربملان  وأعضاء  املوظفون  يتلقى  أن  مبكان  األهمية  من  ذلك،  ومبراعاة 

لها  بأن  الربملانات  من  املائة  يف   65 أفادت  يف حني  لكن،  مناسبا.  تدريبا 

القدرة الداخلية عىل إجراء تحليل امليزانية، فإن أقل من 50 يف املائة منها 
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أدوات وعمليات الرقابة الربملانية

قدمت نوعا من التدريب يف هذا االختصاص )االستبيان بشأن الربملانات 

الذي قام به االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، السؤال 
.)2016 ،36

امليزانية  دراسة  بإمكانه  واحد  كل  كان  امليزانية،  عرضوا  “عندما 

وطرح األسئلة، وقد فعلنا ذلك. ثم تلقينا بعض التدريب فتعلمنا 

ما  وهذا  جيدة،  أسئلة  وكيفية طرح  امليزانية  يف  التدقيق  كيفية 

نقوم به اآلن”.

فيكتورين شيكونغو، عضو املجلس الوطني، ناميبيا

الإطار 24: �سالمة البيانات

تتطلب مراقبة جودة الحسابات العامة بيانات ذات نوعية. من املسلم 

األهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم  ورصد  املشاكل  تحديد  أن  به 

اإلمنائية يتطلبان بيانات ذات نوعية، لذا فإن خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 تتضمن مقصدا محددا لبناء القدرات اإلحصائية الوطنية: 

النامية، مبا يف ذلك أقل  البلدان  لبناء قدرات  الدعم  “تعزيز تقديم 

كبرية  زيادة  لتحقيق  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  منوا  البلدان 

التوقيت وموثوقة ومفصلة  بيانات عالية الجودة ومناسبة  يف توافر 

العرقي،  واالنتامء  والعرق،  والسن،  الجنس،  ونوع  الدخل،  حسب 

الجغرايف وغريها من الخصائص  والوضع كمهاجر، واإلعاقة، واملوقع 

ذات الصلة يف السياقات الوطنية، بحلول عام 2020” )املقصد 17.8(.

البيانات  مراقبة صحة  الربملان  عىل  يجب  البيانات،  سالمة  ولضامن 

التي يستخدمها واالتصال باملكتب اإلحصايئ الوطني لضامن حصول 

اللجان عىل البيانات التي تلبي احتياجاتها. تشمل األسئلة التي يجب 

وضعها يف االعتبار ما ييل:

yy من الذي قدم البيانات؟ هل هو مصدر حسن السمعة وموثوق

به؟

yy بصفة املنهجية  من  التحقق  تم  هل  البیانات؟  جمع  تم  کیف 

مكاتب  املثال  سبيل  )عىل  أخرى  هيئات  قبل  من  تجريبية 

إحصائية وطنية أخرى أو عىل مستويات أخرى من الحكومة(؟

yy العينات أخذ  تقنيات  هي  ما  السكان؟  متثل  البيانات  هل 

املستخدمة؟

yy ،هل البيانات مصنفة حسب الجنس، والفئات العرقية واألقليات

واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعمر؟

yy البيانات؟ هل هناك تحديات وكيف إنتاج هذه  ما هي تكلفة 

ميكن تجاوزها؟

مكاتب امليزانية الربملانية

إىل  الربملانات  بعض  2008، سعت  لعام  العاملية  املالية  األزمة  أعقاب  يف 

بحث  وحدة  أو  الربملاين  امليزانية  مكتب  بإنشاء  التحليلية  قدرتها  زيادة 

داخلية. تستطيع الوحدات املتخصصة الداخلية ومكاتب امليزانية الربملانية 

املستقلة تيرس إجراء الرقابة عىل امليزانية عن طريق تبسيط املعلومات 

الحكومة  امتثال  ورصد  متخصص  تحليل  وإنتاج  العالية،  التقنية  ذات 

للوائح املالية الوطنية والدولية.

“أنشأت الجمعية الوطنية مكتب امليزانية الربملاين لجمهورية رصبيا 

يساعد  الحكومة.  عىل  الربملان  رقابة  لدعم   2013 نوفمرب   13 يف 

املكتب أعضاء الربملان أثناء إجراءات امليزانية )من حيث تقديم آراء 

الخرباء والتحليالت والدراسات املوجزة يف مختلف املجاالت(، ويف 

عملية إعداد التقارير عن تنفيذ امليزانية. ويتمثل الهدف يف نهاية 

املطاف يف إنشاء خدمة خرباء مستقلة يف الجمعية الوطنية توفر 

تحليالت وتقدم دعم الخرباء بشأن قضايا امليزانية والرقابة املالية، 

وتقدم املشورة واملعلومات وأنواع أخرى من الدعم إىل النواب”.

سلوبودان فوكادينوفيتش، مدرس مساعد، كلية الحقوق، جامعة 
االتحاد، رصبيا

أنشأ الربملان اإليطايل مكتب امليزانية الربملاين يف عام 2014 لتحليل سياسة 

العامة  املالية  الحكومة ورصدها وتوقعات  تنتهجها  التي  الكيل  االقتصاد 

عىل  املكتب  يعمل  واألوروبية.  املحلية  امليزانية  لقواعد  االمتثال  ورصد 

بناء عىل  والتقارير  التحليالت  بإعداد  برنامج عمل سنوي، ويقوم  أساس 
طلب اللجان الربملانية املسؤولة عن املالية العامة.17

باإلضافة إىل توفري مجموعة كاملة من تحاليل امليزانية، تستطيع مكاتب 

الربملانيون  يحتاجه  الذي  املهني  التطوير  توفر  أن  الربملانية  امليزانية 

لالضطالع بدورهم الرقايب بفعالية. ولكن، قد تجد العديد من الربملانات 

األصغر حجام صعوبة يف إنشاء مكتب متخصص بسبب نقص املوارد املالية 

الوطنية  املنظمة  املالئم مع  التعاون  الحاالت، يصبح  تلك  والبرشية. ويف 

الخارجية،  الخربة  رضورة  وتربز  خاصة،  بصفة  هاما  الحسابات  ملراجعة 

حيثام كان ذلك متاحا، ملساعدة الربملان.

امليزنة التي تراعي الفوارق اجلن�سانية 

النساء  فيهم  مبن  الناس،  جميع  الحتياجات  امليزانية  استجابة  إن ضامن 

يف  الجنساين  املنظور  مراعاة  تعميم  جوانب  من  هام  جانب  والرجال، 

لعملية وضع  التقنية  الجوانب  تبسيط  من  فال جدوى  الربملانية.  الرقابة 

والواقع  عادل.  غري  أو  كاف  غري  الوطنية  املوارد  توزيع  كان  إذا  امليزانية 

الحكومة  ميزانية  مقرتحات  يف  الربملان  مشاركة  من  األسايس  الغرض  أن 

هو التفاوض عىل تسوية عادلة عىل الصعيد الوطني. إن تحليل امليزانية 

من منظور النوع االجتامعي جزء أسايس من ضامن اإلنصاف، من خالل 

ويقيس  لالقتصاد،  األفراد  يقدمها  التي  واملساهامت  االحتياجات  تحديد 

والفتيات.  والفتيان  والنساء،  الرجال  عىل  الحكومي  اإلنفاق  سياسة  آثار 

وهذا يستدعي الحاجة إىل التدقيق يف نتائج امليزانيات، ويسمح بتوزيع 
اإلنفاق العام عىل نحو أفضل وأكرث كفاءة.18

مستندات خطية لهذا التقرير، مجلس النواب، إيطاليا.  17

.Quinn, 2009  18
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إىل  يهدف  “نهج  بأنها:  الجنساين  للمنظور  املراعية  امليزنة  عرفت  وقد 

ويسعى  االقتصادية  السياسات  الجنساين يف رسم  املنظور  مراعاة  تعميم 

النفقات  إىل  الجنسانية  امليزنة  برمتها. ال تشري  امليزنة  تحويل عملية  إىل 

املخصصة للمرأة فحسب، بل تشري أيضا إىل تحليل امليزانية بكاملها من 

منظور جنساين، مبا يف ذلك األمن والصحة والتعليم واألشغال العامة وما 

إىل ذلك، لضامن استيفاء املخصصات واآلثار املرتتبة عىل ذلك الحتياجات 
الرجال والنساء”.19

الدراسة  شملتها  التي  الربملانات  من  بقليل  املائة  يف   20 تفوق  نسبة 

الجنساين ملرشوع  األثر  تحليل  لضامن  نظام  بوجود  أفادت  االستقصائية 

امليزانية.

يف  الجنسانية  لالعتبارات  املراعية  امليزانية  إدخال  تم  “لقد 

ديسمرب. ومن أجل اعتامد أي قانون، علينا أن نقرأه ثالث مرات. 

ترسل  ثم  األوىل.  القراءة  أثناء  الجنساين  األثر  بيان  توضيح  يتم 

يتعني  التي  توصياتنا  مع  الحكومية  الوكاالت  إىل جميع  امليزانية 

أوصينا  املثال،  سبيل  فعىل  الثانية.  القراءة  قبل  تنفيذها  عليها 

بدفع أجرة للنساء اللوايت لديهن أطفال معوقون. سيحصلن عىل 

راتب وسيحصلن عىل معاش”.

إينورو ألتيبايفا، عضو املجلس األعىل، قريغيزستان

“يف اآلونة األخرية، رشعت الحكومة اإلرسائيلية يف إضافة تحليل 

جنساين إىل قانون امليزانية نصف السنوي. ويضيف مركز البحوث 

واإلعالم ]التابع للكنيست[ تحليال نقديا لهذه البيانات إىل الوثائق 

التي يعدها ألعضاء الربملان حول ترشيع امليزانية”.

مستندات خطية، الكنيست، إرسائيل

تراعي  ميزانيات  لوضع  الحكومات  عىل  يضغطوا  أن  للربملانيني  ينبغي 

لالعتبارات  املراعية  امليزنة  مبدأ  انسجام  وضامن  الجنسني،  بني  الفوارق 

ميزانيات  إعداد  من  بدءا  امليزانية،  دورة  مراحل  جميع  يف  الجنسانية 

اإلدارات إىل التقييم واالستعراض.

أدرجت بعض الربملانات امليزنة املراعية لالعتبارات الجنسانية يف إطارها 

القانوين. ففي النمسا، عىل سبيل املثال، مينح الدستور االتحادي للربملان 

الحكومات  وُيلزم  الجنسانية،  لالعتبارات  املراعية  للميزنة  قانونية  والية 

عملية  يف  الجنسني  بني  املساواة  مبراعاة  والبلدية  والوالئية  االتحادية 

 2013 لعام  االتحادي  امليزانية  قانون  أدخل  ذلك،  إىل  باإلضافة  امليزنة. 

تقييامت إلزامية لآلثار الجنسانية يف إطار عملية رئيسية إلصالح عملية 

امليزنة.

.IPU, 2011  19

املراعية  امليزنة  لتطبيق  لها والية رسمية  ليست  التي  الربملانات  بإمكان 

يجب  ذلك،  يحدث  وليك  مبادئها.  تطبق  أن  الجنسانية  لالعتبارات 

الحصول عىل دعم قادة الربملان، الذين قد يكونوا قدوة إلحداث تغيري 

تستغرق  قد  ذلك،  ومع  الخامس(.  الفصل  أيضا  )انظر  السلوك  يف  عام 

بعض الوقت.

يف  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  ميزانية  بوضع  طالبنا  “لقد 

الربملان حتى نتمكن من تقييم هذه الربامج والسياسات، ملعرفة 

وما  للمرأة.  متكني  عىل  وتساعد  الواقع  يف  أثر  لها  كان  إذا  ما 

اإلنفاق  إن  تقول  امليزانية  يف  صفحة  نصف  هو  عليه  حصلنا 

العام عىل النساء بلغ 20 يف املائة، دون أي تفاصيل عن مصدر 

هذه األرقام. أريد أن أعرف ما إذا كانت الحكومة تتحدث عن 

عىل  الخاص،  القطاع  أو  العام  القطاع  يف  يعملن  الاليت  النساء 

سبيل املثال؟ وما هو املبلغ اإلجاميل الذي أنفق عىل املرأة ]يف 

كل قطاع[؟”.

روال الفرا، عضو مجلس النواب، األردن

 الإطار 25: حتليل الأثر اجلن�ساين 

يف م�سروع امليزانية يف ال�سويد

امليزانية  يف  الجنسني  بني  املساواة  منظور  إدماج  فكرة  ظهرت 

الوطنية )امليزنة الجنسانية( يف أواخر الثامنينات يف السويد، ولكن 

العادي  العمل  من  جزءا  لتصبح  املرشوع  مرحلة  من  تنتقل  مل 

سنوات  ست  مدتها  خطة  الربملان  اعتمد  عندما   2004 عام  حتى 

تركيز  مع  الحكومية  املكاتب  يف  الجنساين  املنظور  مراعاة  لتعميم 

الجنسانية  امليزنة  وتشمل  بامليزانية.  املتعلق  العمل  عىل  خاص 

الوكاالت  عىل  والرقابة  االقتصادية  اإلدارة  مختلفة:  مجاالت  ثالثة 

بالسياسات  املتعلقة  القرارات  إليها  تستند  التي  واملواد  الحكومية، 

الجنس كأداة هامة  االقتصادية، واإلحصاءات املصنفة حسب نوع 

يف السعي لتحقيق املساواة بني الجنسني. يف السنوات األوىل، تركز 

العمل أوال وقبل كل يشء عىل جعل منظور املساواة بني الجنسني 

مرئيا يف اإلدارة املالية للوكاالت العامة، وهو ما ينطوي عىل زيادة 

أهداف  بني  بالصلة   – الجنسني  بني  املساواة  منظور  من   – الوعي 

تعميم  خطة  وتضمنت  ونتائجها.  ومتويلها،  الحكومية  العمليات 

املؤرشات  من  عددا  امليزنة  عملية  يف  الجنساين  املنظور  مراعاة 

مدى  املثال،  سبيل  عىل  سنويا؛  متابعتها  ينبغي  التي  الرئيسية 

)منذ  الجنس  نوع  امليزانية حسب  اإلحصاءات يف مرشوع  تصنيف 

الجنسني،  بني  للمساواة  مرفقا  الدولة  ميزانية  تتضمن   ،2003 عام 

النساء  بني  االقتصادية  املوارد  تخصيص  التحديد  وجه  عىل  يصف 

والرجال(، وكم هدف يف سياسات املساواة بني الجنسني تم تحديده 

التي  التحليالت  عدد  وكم  العامة،  السياسة  مجاالت  مختلف  يف 

أجريت بشأن املساواة بني الجنسني.

املصدر: مستندات خطية لهذا التقرير، برملان السويد، 2015.
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أدوات وعمليات الرقابة الربملانية

باإيجاز: الرقابة على امليزانية

إن اعتامد امليزانية أقدم وأقوى وظيفة برملانية تشمل الرقابة. يحتاج 

الربملان إىل تأكيد حقه يف الرقابة عىل اإلنفاق العام يف جميع مراحل 

الدورة، بدءا من صياغة امليزانية، إىل املوافقة، والتنفيذ، والتقييم، 

واالستيفاء. كام أنه يحتاج إىل وقت كاف وخربة للقيام باستفسارات 

مفصلة، وزيارات ميدانية، حيثام كان ذلك مالمئا، األمر الذي ميكنه 

من فهم الكيفية التي تؤثر بها امليزانيات عىل حياة الناس. وميكن 

تساعد يف  أن  عمليا،  ذلك  يكون  حيثام  الربملانية،  امليزانية  ملكاتب 

توفري تحاليل متخصصة للميزانية وتدريب أعضاء الربملان واملوظفني. 

للمنظور  املراعية  امليزنة  مبادئ  الربملانات  من  متزايد  عدد  يطبق 

الجنساين، غري أن فوائدها والتقنيات املستخدمة يف تنفيذها ال تزال 

بحاجة إىل مزيد من الدراسات االستقصائية والرصد.

ال�ستنتاجات  5-3

يف معظم الربملانات، توجد آليات ومامرسات رقابية عديدة ميكن اختيارها. 

من الناحية النظرية عىل األقل، هذه األدوات متاحة للجميع. ومن الناحية 

العملية، قد تتفاوت فرص أعضاء الربملان للمشاركة يف الرقابة وفقا للحزب 

أو األقدمية أو الخربة أو الجنس. يحتاج النواب إىل التعرف عىل الطرق 

لهام  أن  من  الرغم  وعىل  مختلفة.  سياقات  يف  الرقابة  لتنفيذ  املختلفة 

ميزات مختلفة، فإن الرقابة يف الجلسات العامة والرقابة يف اللجان غالبا 

متاحة  التحقيق  لجنة  مخرجات  تكون  ما  عادة  متكاملتان.  تكونان  ما 

الخطي.  أو  الشفوي  للسؤال  كإشارات  أو  العامة  املناقشة  يف  لالستخدام 

يكون  ما  غالبا  اللجنة  به  تقوم  الذي  التحقيق  فإن  املنوال،  نفس  وعىل 

متأصال يف مواضيع املناقشات العامة أو البيانات الوزارية – أو ميكن إحالة 

مسألة مبارشة إىل لجنة عن طريق الجلسة العامة.
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حالت حمددة للرقابة

تحديات  تشكل  مجاالت  ثالثة  عىل  مواضيعية  نظرة  الفصل  هذا  ُيلقي 
الرقابة. ويثري  الربملان لتحقيق فعالية  أنهجا خاصة من  محددة وتتطلب 
حساسة  معلومات  إىل  الوصول  عن  تنشأ  خاصة  قضايا  األمني  القطاع 
للغاية ومعالجتها بصورة آمنة. وتستدعي الرقابة عىل االلتزامات مبوجب 
املسؤولية  شاماًل، حتى وإن كانت  نهجاً  اإلنسان  الدويل لحقوق  القانون 
حقوق  مجال  يف  والية  ذات  واحدة  لجنة  عىل  الغالب  يف  تقع  الرئيسة 
نهجا  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  الرقابة عىل  اإلنسان. وتستدعي 
لدى  املوارد  قلة  ملعالجة  الوسائل  إحدى  بوصفه  الربملان  داخل  للتعميم 
لرصد  دعوتها  عند  سيام  وال  والصغرية،  املتوسطة  الربملانات  من  العديد 

أهداف متنوعة ومعقدة.

القطاع الأمني  1-4

العالقة بني  تتسم  والخارجية،  الداخلية  السياسة  العديد من مجاالت  يف 

التحدي  الرقابية وواجبها يف  اللجنة  الدميوقراطية للحكومة وحق  الوالية 

باستقرار نسبي، بيد أن بعض القطاعات متنازع عليها ;وتواجه صعوبات 

املعادلة  من  اآلخر  الطرف  يف  األمني  القطاع  ويربز  التعامل.  يف  كبرية 

تحديات عديدة تواجه الرقابة الربملانية عموماً.

الإطار 26: اإدارة القطاع الأمني

منذ  حقق،  أنه  إذ  نسبياً،  جديداً  منوذجاً  األمني  القطاع  إدارة  تعد 

السيايس  الخطابني  يف  استثنائياً  تقدماً  التسعينيات،  يف  إنشائه 

 – املدنية  العالقات  نطاق  توسيع  عىل  عملت  وقد  واألكادميي. 

العسكرية الضّيق ليشمل القطاع األمني بأكمله، مبا يف ذلك القوات 

والرشكات  الحدود،  وأمن  االستخبارات،  وأجهزة  والرشطة،  املسلحة، 

األمنية الخاصة، وامليليشيات. وإىل جانب القطاع األمني نفسه، فقد 

للمساءلة الدميقراطية، والسيطرة املدنية عىل  ازدادت الحاجة أيضاً 

اإلدارية  املؤسسات  الراهن جميع  الوقت  لتشمل يف  األمني  القطاع 

والرقابية، مثل السلطات التنفيذية، والترشيعية، والقضائية، وأجهزة 

الرقابة املستقلة، واملجتمع املدين.

قدرة الربملان على اإدارة القطاع الأمني:

هناك تحديات معينة تواجه الربملان بشأن الرقابة عىل القطاع األمني. 

املصنفة،  املعلومات  مع  للتعامل  الحاجة  التحديات  هذه  وتشمل 

والنقص املحتمل للخربة الفنية يف املسائل ذات الصلة بإدارة القطاع 

األمني. ميكن تقييم قدرة الربملان عىل إدارة القطاع األمني من خالل 

املعايري الثالثة التالية:

السلطة: هل ميلك الربملان سلطة قانونية ومجاالً ملامرسة الرقابة عىل 

القطاع األمني؟

الكافية،  البرشية  واملوارد  الالزمة،  املوارد  الربملان  ميلك  القدرة: هل 

الفنية يف مجال  والخربة  املصنفة،  املعلومات  االطالع عىل  وإمكانية 

األمن القومي؟

املوقف: هل لدى أعضاء الربملان رغبة يف مساءلة القطاع األمني عن 

أعامله؟

املصدر: مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، 2016

أن اإلعالن عن  الفرضية األساسية يف مجايْل األمن واالستخبارات هي  إن 

عمل الوكالتني يف سياق نشاط رقايب برملاين بتفاصيل مامثلة لتلك املتعلقة 

أن  بيد  للخطر.  القومي  األمن  عامة سيعرّض  وكالة  أو  متخصصة  بوزارة 

بعض الربملانات، إدراكاً منها بخصوصية هذا املجال وأهميته، قد أدرجت 

مخصصة  لجاناً  الشامل، وشّكلت  الرقايب  اختصاصها  املسائل ضمن  هذه 

لالضطالع بهذه املهمة.

الإطار 27: اللجنة الربملانية الرنويجية املعنية مبراقبة 

ال�ستخبارات 

اللجنة الربملانية الرنويجية املعنية مبراقبة االستخبارات لجنة دامئة تتألف 

من سبعة أعضاء ينتخبهم الربملان ملدة خمس سنوات، وهي مسؤولة 

عن الرقابة عىل جهاز أمن الرشطة، وجهاز أمن الدفاع، واالستخبارات 

العسكرية. وتتوىل اللجنة مسؤولية الرقابة املستمرة عىل عمل هذه 

الخاصة،  بالبت يف مسائلها  تبادر  األجهزة، وتحقق يف الشكاوى. كام 

حسب االقتضاء. ويتمثل هدف اللجنة الرئييس يف حامية أمن املواطن.

أوامر  إصدار  لها  يحق  وال  الربملان.  إىل  سنوية  تقارير  اللجنة  تقدم 

قرارات  تتخذ  أن  وال  ما،  مسألة  بشأن  محدد  إجراء  التخاذ  لألجهزة 

تكون األجهزة ملزمة باالمتثال لها. ومع ذلك، يجوز لها أن تبدي رأيها 

بشأن املسائل أو الحاالت التي تحقق فيها يف إطار واجباتها الرقابية، 

وأن تقدم توصيات إىل األجهزة. وعىل سبيل املثال، قد تويص اللجنة 

بحذف معلومات تتعلق بشخص ما من سجالت األجهزة، أو أن ُيعاد 

النظر يف قضية ما، أو وقف مامرسة أو إجراء. وقد تؤكد اللجنة، يف 

تقاريرها املقدمة إىل الربملان الرنويجي بشأن أنشطة الرقابة، عىل حاالت 

أو مشاكل مختلفة مرتبطة بخدمات اللجنة الربملانية الرنويجية ملراقبة 

االستخبارات تعتربها ذات صلة أو تستدعي االهتامم يف الوقت الحارض.

يحتاجها  الذي  باملعلومات  الرنويجي  الربملان  اللجنة  تقارير  وتزّود 

ليقرر ما إذا كانت التعديالت عىل الترشيعات الحالية، أو التغيريات 

يف املامرسة الحالية رضورية. وتتوفر أيضا تقارير خاصة للجنة باللغة 

اإلنكليزية.

 2016 االستخبارات،  ملراقبة  الرنويجية  الربملانية  اللجنة  املصدر: 
(https://eos-utvalget.no/english_1/)

الف�سل الرابع:

https://eos-utvalget.no/english_1/
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حاالت محددة للرقابة

التشغيلية  املسائل  يف  الخوض  عىل  اللجان  هذه  قدرة  مدى  ويخضع 

تقارير  بتقديم  لها  ُيسمح  وقد  آرائها،  تبدي  أن  لها  يجوز  ولكن  لقيود، 

إىل الربملان. وبذلك، يكون عمل اللجان االستخباراتية مشابهاً لعمل لجان 

التدقيق الربملاين األخرى.

بوصفها  للربملان،  العامة  وفائدتها  التقارير  هذه  موثوقية  درجة  أن  بيد 

الوكاالت املعنية، كام  اللجنة إىل  رقابياً”، تعتمد عىل درجة نفاذ  “منتجاً 

تعتمد، يف حالة تعامل اللجنة مع مسائل حساسة، عىل توافق اآلراء بني 

والحكومة واللجنة عىل مدى كشف املعلومات، وإن كان هذا األمر صعبا 

مقيدة  املعلومات  إىل  للوصول  عليها  املتفق  الحدود  كانت  للغاية. وإذا 

للمصداقية،  ستفتقر  اللجان  ستعدها  التي  التقارير  فإن  مفرط،  بشكل 

ويُرّجح أن تهتز ثقة الجمهور يف العملية الرقابية.

وقد وضع برملان اليابان إجراًء خاصاً ملرقابة الحاالت املحددة حيث تكون 

معلومة ما معينة بوصفها رساً من أرسار الدولة:

بصفة  الخاصة  األرسار  حامية  لنظام  الحكومة  إدارة  “لرصد 

للرقابة واالستعراض  الربملان هيئة  كلتا غرفتي  ُتنشأ يف  مستمرة، 

لألرسار املعينة بصفة خاصة. وتحقق هتان الهيئتان يف الظروف 

التي يتم فيها تصنيف املعلومات كأرسار معينة بصفة خاصة، أو 

األمني.  الترصيح  بعمليات  القيام  أو  التصنيف،  هذا  مثل  إلغاء 

كام تنظر الهيئتان يف مدى مالءمة القرارات التي يتخذها رؤساء 

األجهزة اإلدارية لالستجابة لطلبات الربملان املتعلقة باإلفصاح عن 

األرسار املعينة بصفة خاصة.”

مستندات خطية، الربملان الياباين

الإطار 28: حدود تقدمي التقارير يف جمال الأمن وال�ستخبارات 

يف اململكة املتحدة

“تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إىل الربملان عن أداء مهامها. وقد تصدر اللجنة 
تقارير عن تحقيقات محددة. وقبل أن تنرش اللجنة تقاريرها،  أيضاً 

ُتحذف أية مواد حساسة قد ترض باألمن القومي. ويشار إىل ذلك يف 

واألمن حذف  االستخبارات  وكاالت  تطلب  وقد   .(***) بعالمة  النص 

بعض املواد يف التقرير إذا كان نرشها سيرض بعملها، مثالً من خالل 

الكشف عن أهدافها أو أساليبها، أو مصادرها، أو قدراتها العملياتية. 

تبني  أن  الوكاالت  ويتعني عىل  بدقة.  الطلبات  اللجنة هذه  وتفحص 

بوضوح كيف ميكن لنرش هذه املواد املعنية أن يحدث رضراً، قبل أن 

توافق اللجنة عىل حذفها. وتهدف اللجنة ضامن حذف أقل جزء ممكن 

من نص التقرير. وترى اللجنة أنه من املهم أن يكون الربملان والجمهور 

قادرْين عىل تحديد املواضع التي كان يجب حذف املعلومات منها. 

ويعني ذلك أن التقرير املنشور هو النسخة نفسها املصنفة التي ُأرسلت 

إىل رئيس الوزراء )وإن تعرضت للحذف(.”

املتحدة،  اململكة  واألمن،  لالستخبارات  الربملانية  اللجنة  املصدر: 
التقرير السنوي 2015 - 2016

الحفاظ عىل رسية أنشطتها عىل أساس مسؤوليتها  الحكومة  يتعني عىل 

عن الدفاع. وباملثل، فإن لديها دوافع قوية للتأكد من أن نفاذ اللجنة إىل 

املعلومات يكون معتربا. وكام هي الحال يف أي قطاع آخر، فإن عمل أي 

لجنة أمنية مسرية بشكل جيد من شأنه أن يطمنئ الجمهور بأن املصلحة 

العريضة يجري النظر فيها فيام ُيعتقد أنه بالرضورة عامل مغلق إىل حد 

كبري. وكلام تضاءلت قدرة منظامت التحقيق األخرى، مثل وسائل اإلعالم، 

يف الحصول عىل املعلومات املرصح بها، كلام ازدادت أهمية حقوق الربملان 

يف الحصول عليها.

إن النقاش حول فعالية الرقابة املعقولة عىل لهيئات األمن واالستخبارات 

وطبيعتها نقاش مستمر، مع األخذ يف الحسبان وجهات نظر مختلفة بشأن 

الواليات  عىل  سبتمرب  من  عرش  الحادي  هجامت  أعقاب  ففي  جدواها. 

املتحدة، عكفت اللجنة الوطنية املعنية بالهجامت اإلرهابية عىل الواليات 

االستخبارات  دائرة  عىل  الرقابة  مسألة  عىل   )”11/9 )“لجنة  املتحدة 

سلطة  حول  املرشعني  بني  واسع  استياء  وجود  إىل  وخلصت  األمريكية. 

وكاالت  عىل  الكونغرس  رقابة  وأن  الكونغرس،  بها  يتمتع  التي  الرقابة 

االستخبارات كانت “مختلة”. ومع أن اللجنة أقرت بوجود صعوبات جمة 
يف تعزيز الرقابة، فإنها اعتربت أن االضطالع بذلك ُيعّد أمراً حيوياً.1

باإيجاز: القطاع الأمني

تشكل الرقابة عىل القطاع األمني تحدياً خاصاً يتعلق بإمكانية نفاذ 

فعال  تدقيق  إلجراء  يحتاجها  التي  الرسية  املعلومات  إىل  الربملان 

بأن  الربملانات  أقّر عدد متزايد من  الرسية. وقد  الحفاظ عىل  مع 

هذا يشكل تحدياً يتعني التصدي له، وتستخدم مجموعة أساليب 

لضامن اضطالع الربملانات بدورها. ويجب أن يكون للجان املكلفة 

يكون  ليك  واالستخباراتية  األمنية  باملسائل  كاف  إطالع  بالرقابة 

عملها ذا جدوى، وال سيام أن تنال تقاريرها ثقة الجمهور.

اللتزامات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان  2-4

يضطلع الربملان بدور مهم يف حامية حقوق اإلنسان والدفاع عنها، مبا يف 

ذلك من خالل وظيفته الرقابية. وفيام تتوىل الحكومات مسؤولية ضامن 

متتع جميع األشخاص بالحقوق التي تكفلها االلتزامات الدولية يف مجال 

حقوق اإلنسان، تكون الربملانات مسؤولة عن الرقابة عىل الحكومات يف 

الوفاء بهذه االلتزامات.

حقوق  معاهدات  مبوجب  ُأنشئت  التي  الرقابة  أجهزة  بني  فرق  يوجد 

مبوجب  الناشئة  والهيئات   ،)29 اإلطار  )انظر  التسع  األساسية  اإلنسان 

الدوري  اإلنسان، واالستعراض  املتحدة، مثل مجلس حقوق  األمم  ميثاق 

الشامل. تتوىل هيئات لخرباء مستقلني مرموقني متخصصني يف ترشيعات 

اإلنسان عىل  االلتزامات مبوجب معاهدات حقوق  اإلنسان رصد  حقوق 

الصعيد الدويل. كام ترصد الدول األعضاء يف مجلس حقوق االنسان التابع 

تقرير لجنة الحادي عرش من سبتمرب، 2004، 420-419.  1
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لألمم املتحدة االلتزامات مبوجب هذا املجلس. وتقدم الحكومات تقارير 

ملناقشة  اإلنسان  لرصد حقوق  املتحدة  األمم  آليتي  أمام  ومْتثل  منتظمة 

التقدم املحرز. وتشري املبادئ التوجيهية لإلبالغ التي وضعتها األمم املتحدة 
إىل رضورة إدراج عمل الربملان يف تلك التقارير.2

الكيفية التي  ويوفر دليل الربملانيني إىل حقوق اإلنسان3 إرشادات بشأن 

الحكومات  التزام  لرصد  الرقابة  أدوات  استخدام  من  الربملانيني  متّكن 

الدولية لحقوق اإلنسان. ومن بني اإلجراءات األخرى،  بالقواعد واملعايري 

ميكن للربملانيني:

yy ضامن إدراج أحكام حقوق اإلنسان الدولية يف القانون الوطني، وإن

أمكن، منحها وضعاً دستورياً، وأن جميع القوانني الوطنية متتثل لهذه 

األحكام

yy التحقق من أن الحكومات قد وضعت إجراءات مؤسسية، وخصصت

مجال  يف  بالتزاماتها  للوفاء  مالمئة  تقنية  وقدرات  كافية  ميزانيات 

حقوق اإلنسان

yy أو اإلنسان  حقوق  آليات  الستنتاجات  الحكومة  استجابات  متابعة 

توصياتها

yy لألمم التابعة  الرصد  وآليات  بلدهم  بني  التعاون  وضع  من  التحقق 

طريق  عن  )رمبا  حكومتهم  من  معلومات  طلب  خالل  من  املتحدة 

األسئلة الربملانية(

yy آليات الربملان عىل اطالع بآخر املستجدات بشأن عمل  إبقاء  ضامن 

الرصد، وإتاحة املعلومات ذات الصلة بصورة منتظمة.

 الإطار 29: هيئات حقوق الإن�سان الت�سع الأ�سا�سية 

القائمة على معاهدات

معاهدة حقوق 
اإلنسان

سنة 
االعتامد

سنة 
الربوتوكول 

االختياري

هيئة رصد املعاهدة

العهد الدويل الخاص 
بالحقوق املدنية 

والسياسية

19661966

و1989

لجنة حقوق اإلنسان

العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية

اللجنة الخاصة 19662008
بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية

االتفاقية الدولية 
للقضاء عىل جميع 

أشكال التمييز 
العنرصي

اللجنة الخاصة للقضاء 1965
عىل التمييز العنرصي

اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة

اللجنة الخاصة 19791999
بالقضاء عىل التمييز 

ضد املرأة

األمم املتحدة، 2009، فقرة 43 )أ(.  2

االتحاد الربملاين الدويل ومكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، 2017.  3

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة

اللجنة الخاصة 19842002
بالقضاء عىل التمييز 

ضد املرأة

2000 1989اتفاقية حقوق الطفل
و2011

اللجنة الخاصة 
بحقوق الطفل

االتفاقية الدولية 
لحامية حقوق جميع 

العامل واملهاجرين 
وأفراد أرسهم

اللجنة املعنية بالعامل 1990
املهاجرين

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة

اللجنة الخاصة بحقوق 20062006
األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية 
لحامية جميع 
األشخاص من 

االختفاء القرسي

اللجنة الخاصة 2006
باالختفاء القرسي

املصدر: مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

يقل عن  ال  فيام  اإلنسان  تتعامل رصاحة مع حقوق  التي  اللجان  توجد 

108 برملانا وطنيا.4 غري أن أقل من نصف الغرف الربملانية الـ 103 التي 

قدمت بيانات من أجل هذا التقرير أشارت إىل وجود أي نوع من نظم 

التعهد بها مبوجب املعاهدات الدولية لحقوق  التي تم  رصد االلتزامات 

يوصف  النظام،  هذا  مثل  لها  التي  الربملانية  الغرف  بني  ومن  اإلنسان. 

النظام بأنه “ظريف” يف نحو ثلث الحاالت. وتشري هذه النتائج إىل أنه ميكن 

للربملانات أن تحقق أداء أفضل بكثري يف رصد التزامات الحكومات يف مجال 

حقوق اإلنسان.

 الر�سم البياين 24: هل ميلك الربملان نظاماً لالمتثال 

مع اللتزامات التالية؟

اتفاقية حقوق الطفل

االتفاقية الدولية للقضاء
عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

اتفاقية القضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

٦٠صفر ٢٠٨٠ ٤٠١٠٠

اللغرض خاصنعم

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السؤال 32، 2016 )أساس السؤال: 93 غرفة برملانية(

.(www.ipu.org/parline) قاعدة بيانات االتحاد الربملاين الدويل بشأن الربملان الوطنية  4

www.ipu.org/parline
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حاالت محددة للرقابة

 امل�ساركة الربملانية يف ال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل 

الذي يقوم به جمل�ص حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة

التابع لألمم املتحدة، مبوجب االستعراض  يضطلع مجلس حقوق اإلنسان 

يف  األعضاء  الدول  لجميع  اإلنسان  حقوق  بتقييم سجل  الشامل،  الدوري 

األمم املتحدة بهدف تحسني أوضاع حقوق اإلنسان عىل أرض الواقع. ويقدم 

االستعراض الدوري الشامل توصيات محددة لكل دولة قيد االستعراض.

وبهذا املعنى، فإن االستعراض الدوري الشامل شكٌل من أشكال الرقابة عىل 

الصعيد الدويل. ويجري استعراض كل بلد كل أربع سنوات ونصف عىل 

أساس تقرير تقدمه الدولة قيد االستعراض وتقريرين يشمالن معلومات 

تقدمها املنظامت غري الحكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين واستنتاجات 

وتوصيات تقدمها آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وهيئاتها.

ويف عام 2014، أكد مجلس حقوق اإلنسان رصاحة عىل أنه ينبغي للدول، 

الوطنية، أن “تعزز مشاركة الربملانات يف جميع مراحل  وفقا لترشيعاتها 
عملية االستعراض الدوري الشامل”، مبا يف ذلك تنفيذ التوصيات.5

 الإطار 30: م�ساركة الربملان املك�سيكي )كونغر�ص الحتاد( 

يف عملية ال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل

 2009 عامي  يف  الشامل  الدوري  لالستعراض  املكسيك  خضعت 

و2013. وشارك الربملان املكسييك يف كل مرحلة من مراحل العملية، 

ال سيام أثناء االستعراض الثاين.

وخالل دورة االستعراض الثانية، كان الربملان جزءاً من الفريق العامل 

وأعدت  الوطني.  التقرير  لصياغة  الخارجية  وزارة  أنشأته  الذي 

اللجان الربملانية املعنية بحقوق اإلنسان يف مجلس الشيوخ املكسييك 

اإلنسان  لحقوق  الترشيعية  اإلصالحات  عن  تقريرا  النواب  ومجلس 

تحديد  إليها  وطلب  السابقة،  األربع  السنوات  خالل  ُنّفذت  التي 

التمتع  من  تحد  التي  امللباة  غري  واالحتياجات  الرئيسية  التحديات 

الكامل بحقوق اإلنسان يف املكسيك.

التقرير  قدم  الذي  الرسمي  الوطني  الوفد  ضمن  الربملانيون  وكان 

ملجلس حقوق اإلنسان يف دوريت االستعراض الدوري الشامل )ثالثة 

أعضاء مجلس النواب يف الدورة األوىل، وخمسة أعضاء مجلس النواب 

وستة أعضاء مجلس الشيوخ يف الدورة الثانية(. وتولت رئيسة لجنة 

حقوق اإلنسان يف مجلس الشيوخ، السيناتورة أنجيليكا دي ال بينيا، 

باالستعراض  املعني  العامل  الفريق  طرحها  التي  األسئلة  عىل  الرد 

الدوري الشامل بشأن املسائل الترشيعية خالل االستعراض الثاين.

الربملان يف املشاورات لتحديد موقف املكسيك  الدورتني، شارك  ويف 

بشأن توصيات الفريق العامل واستنتاجاته. أما الدورة الثانية، فقد 

إلعداد  األمر  بادئ  يف  أنشئ  الذي  العامل  الفريق  إطار  يف  جرت 

التقرير الوطني، بتنسيق من أمانة الداخلية ووزارة الخارجية.

UNHRC document A/HRC/26/L.21, 23 June 2014  5

كبرياً  تقدماً  الشامل  الدوري  االستعراض  توصيات  متابعة  وحققت 

األخرية،  السنوات  يف  املكسيك  يف  اإلنسان  حقوق  ترشيعات  بشأن 

واملراهقني  األطفال  حقوق  بشأن  العام  القانون  اعتامد  ذلك  يف  مبا 

 .)2014 )يونيو  العسكري  القضاء  قانون  وإصالح   )2014 )ديسمرب 

وباإلضافة إىل ذلك، يناقش الربملان قانوناً عاماً بشأن حاالت االختفاء 

القرسي.

السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية  الدويل  الربملاين  االتحاد  املصدر: 

(http:// لحقوق اإلنسان، 2017، دليل الربملانيني إىل حقوق اإلنسان
www.ipu.org/PDF/publications/hrights-en.pdf)

 امل�ساركة الربملانية يف اأعمال جلنة الأمم املتحدة املعنية 

بالق�ساء على التمييز �سد املراأة

تتيح اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

إطاراً شاماًل للنهوض بحقوق اإلنسان املكفولة للمرأة واملساواة بني الرجل 

واملرأة. لذلك فإن هذه االتفاقية، التي صادق عليها 189 دولة، ُتعّد التزاماً 

عاملياً، وُتعنى بها الربملانات الوطنية كافة.

آلية  عىل  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  وتنص 

دورية لإلبالغ أمام هيئة رصد املعاهدات التابعة لها، وهي اللجنة املعنية 

بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة التي تكفل رقابة دولية عىل أحكامها التي 

ُتنّفذ عىل الصعيد الوطني. وتوفر آلية اإلبالغ أيضاً فرصة للربملان للرقابة 

عىل إجراءات الحكومة التي تهدف إىل تعزيز املساواة بني الجنسني.

وقد أدرجت اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

منذ 2008، فقرة خاصة يف مالحظاتها الختامية تدعو الربملانات إىل متابعة 

توصياتها. كام شّددت اللجنة بوجه خاص عىل “أهمية تعزيز اآللية الوطنية 

بني  باملساواة  املعنية  اللجان  مثل  الربملان  مستوى  باملساواة عىل  املعنية 

الجنسني، والبعثات واملعلومات املتعلقة بالتحقيقات يف قضايا العنف ضد 
املرأة، وتحسني الترشيعات املتعلقة باملساواة بني املرأة والرجل”.6

وترشف الربملانات يف بعض البلدان عىل إعداد تقارير ُقطرية بشأن االمتثال 

التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ومتابعة استعراض 

التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  لجنة  تقدمها  التي  الُقطرية  التقارير 

ضد املرأة. وبذلك، يشارك الربملان يف وضع أولويات لتنفيذ االتفاقية عىل 

الصعيد الوطني والرصد املنتظم للخطوات التي تتخذها البلدان لتحقيق 

املساواة بني الجنسني. ومع ذلك، فإن نحو ثلث الربملانات فقط تعلن أن 

لديها إجراءات منهجية لرصد االمتثال التفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة.

ومن األمثلة عن فعالية أنشطة الرقابة التي يقوم بها، حلقٌة دراسية ُعقدت 

يف مايو 2016 بشأن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

والربملانيني، املرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع  عىل  القضاء  لجنة  بني  العالقة  حول  بيان   6 
.UN Doc E/CN.6/2010/CRP.2, Annex VI, para. 16

http://www.ipu.org/PDF/publications/hrights-en.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/hrights-en.pdf
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وتوصيات االستعراض الدوري الشامل بشأن حقوق املرأة يف ناميبيا، اشرتك 

يف تنظيمها االتحاد الربملاين الدويل والربملان الناميبي. وقد نظر املشاركون 

الجنسانية  الشؤون  ووزراء  الربملان،  يف  أعضاء  بينهم  من  كان  الذين   –

من  مجموعًة   – املظامل  أمني  ومكتب  املدين  املجتمع  وممثلو  والعدل، 

التوصيات ملتابعة املالحظات الختامية للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 

الربملانية  الدراسية  الحلقة  توصيات  وُأدرجت  عليها.  ووافقوا  املرأة  ضد 

أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية  بشأن  الوطنية  العمل  يف خطة  الحقاً 

التمييز ضد املرأة )2016-2020( التي وضعتها وزارة الشؤون الجنسانية. 

ويشارك كبار املوظفني يف مجليس الربملان يف اللجنة الفنية التي ترشف عىل 

تنفيذ برنامج العمل.

باإيجاز: التزامات حقوق الإن�سان الدولية

رصد  يف  للمساهمة  للربملانات  املتاحة  الوسائل  من  العديد  هناك 
كيفية ترجمة آليات حقوق اإلنسان الدولية إىل قوانني ومامرسات 
وطنية، مبا يف ذلك من خالل الرقابة الربملانية. فعىل سبيل املثال، 
توجد لدى العديد من الربملانات لجان حقوق اإلنسان، ولكن هذا 
الحكومة  قيام  رصد  والقدرة عىل  اإلرادة  متلك  أنها  دامئاً  ال يعني 
منهجيا.  رصدا  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  التزاماتها  بتنفيذ 
ويف حالة عدم القيام بالرصد، من املهم أن يرتقي أعضاء الربملان إىل 

مستوى التحدي املتمثل يف الرقابة.

ن�سائح لأع�ساء الربملان: مراقبة معايري ونوامي�ص حقوق الإن�سان الدولية

ملاذا يجب اأن اأ�سارك؟

لحقوق  الدولية  املعاهدات  عىل  الدول  من  العديد  وّقعت 

اإلنسان وصدقت عليها. يستطيع أعضاء الربملان التعرف عىل 

ما تقوم به الحكومة للوفاء بالتزاماتها بواسطة األسئلة، وأعامل 

تسائل  أن  للربملانات  ميكن  كام  املناقشات.  ونتائج  اللجان، 

الحكومات عن املالحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن 

اإلنسان  حقوق  ومجلس  املعاهدات  هيئات  من  هيئة  كل 

لضامن الوفاء بااللتزامات أو، عىل األقل، استهدافها.

ما الذي اأحتاجه؟

yy نسخ من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية وبروتوكوالتها

االختيارية، فضاًل عن معلومات عن كل هيئة من هيئات 

املعاهدات، ومجلس حقوق اإلنسان

yy أحدث تقریر عن االمتثال الحكومي والتقارير ذات الصلة

التي أعدت عن بلدكم

yy اإلنسان حقوق  منظامت  من  تكميلية  معلومات 

والجامعات ومنظامت املجتمع املدين

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy التأكد من وجود عملية ملراقبة االمتثال لاللتزامات الدولية

يف الربملان الذي تنتمي إليه

هل هناك لجنة مخصصة )مثل لجنة حقوق اإلنسان(؟ ـ

هل هناك وقت مخصص يف الجلسة العامة ملناقشة  ـ

يف  مبا  املعاهدات،  عىل  محتملة  مصادقة  عملية  كل 

ذلك التحفظات املقرتحة وامتثالها ملوضوع املعاهدة 

والغرض منها؟

امتثالها  ـ من  للتأكد  املقرتحة  القوانني  رصد  يتم  هل 

)عىل  عليها  مصادق  اإلنسان  لحقوق  معاهدة  لكل 

سبيل املثال، من خالل تحليل األثر؟(

yy معاهدة لكل  التقارير  لتقديم  الزمني  الجدول  مواكبة 

مصادق عليها وعملية االستعراض الدوري الشامل للمجلس.

yy:السؤال عن خطط الحكومة لتقديم تقريرها التايل

من الذي سيشارك يف صياغة التقرير؟ ـ

من سُيستشار وما هي البيانات املستخدمة يف تجميع  ـ

التقرير؟

تأخر  ـ أنه  أم  املناسب  الوقت  يف  التقرير  صدر  هل 

)وملاذا(؟

أعضاء  ـ من  أكرث  أو  عضو  إرشاك  الحكومة  تنوي  هل 

الربملان، وال سيام من اللجان الربملانية املعنية بحقوق 

اإلنسان، لالنضامم للوفد الوطني الذي سيقدم تقريراً 

شفوياً إىل أجهزة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؟

yy ،أمام هيئة منشأة مبوجب معاهدة الحكومة  بعد مثول 

الختامية  الرد عىل املالحظات  الحكومة  سل كيف تعتزم 

ومعالجة أية توصيات.

موارد مفيدة

اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية 

(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/

TreatyBodies.aspx)

اتفاقية   .2003 الدويل،  الربملاين  واالتحاد  املتحدة  األمم 

وبروتوكولها  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 
(http://www.ipu.org/PDF/ الربملانيني  كتيب  االختياري: 

publications/cedaw_en.pdf)

اإلنسان. والربملانات  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية 

الوطنية واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

(http://ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/

Statements/Parliamentarians.pdf)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf
http://ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/Statements/Parliamentarians.pdf
http://ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/Statements/Parliamentarians.pdf
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اأهداف التنمية امل�ستدامة   3-4 

وخطة عام 2030

“إننا يف رحلة، ستكون فيها السلطة التنفيذية هي القوة املحركة 

التنمية املستدامة، لكن الربملان أيضا ينضم إىل  لتحقيق أهداف 

هذه الرحلة. ال نريد أخذ األمور من السلطة التنفيذية، لكننا نريد 

فقط أن يتفاهم الربملان والحكومة طوال الرحلة”.

فيليام روجويبولو غافوكا، عضو الربملان، فيجي

التنمية  عمل  لربنامج  عرش  السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  متثل 

املستدامة لعام 2030، التي اعتمده زعامء العامل يف سبتمرب 2015، التزاماً 

كبرياً قطعته بلدان العامل بالقضاء عىل الفقر.

تضطلع الربملانات بدور مركزي يف النهوض بربنامج العمل هذا. وميكنها 

أن تحدث تغيرياً كبرياً نحو تحقيق التنمية املستدامة من خالل: ترجمة 

تستجيب  لإلنفاذ  قابلة  وطنية  قوانني  إىل  املستدامة  التنمية  أهداف 

لهذه  اإلمنائية  األولويات  مع  وتتالحم  القطرية  اإلمنائية  لألولويات 

الحكومة مسؤولة  أن  من  والتأكد  القوانني؛  تنفيذ هذه  األقطار؛ ورصد 

أمام الشعب عن التقدم الذي تحرزه البالد نحو تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.

بوصفها  املستدامة  التنمية  أهداف  إىل  ُينظر  أن  هي  الحاسمة  والنقطة 

دامئاً  الربملانات  عليها  عملت  التي  الشواغل  من  مجموعة  يضم  إطاراً 

التنمية  أهداف  تنفيذ  يف  األوىل  الخطوة  وتتمثل  الوطني.  الصعيد  عىل 

املستدامة يف إضفاء طابع محيل عىل األهداف وإدماج األهداف الوطنية 

يف خطة التنمية الوطنية أو اسرتاتيجية أهداف التنمية املستدامة. وتتيح 

أهداف التنمية املستدامة فرصة سانحة للربملانات للمساهمة يف تحقيق 

دولية  من عملية  متاماً  العكس  فهي عىل  ملواطنيها؛  أفضل  إمنائية  نتائج 

نائية ال عالقة لها باألولويات، والسياسات الوطنية.

أهداف  من   3.2 املقصد  معالجة  النظر يف طرق  عند  املثال،  سبيل  عىل 

تجنبها  ميكن  التي  الوفيات  من  الحد  عىل  العمل   – املستدامة  التنمية 

أن  أوالً  األعضاء  البلدان  عىل  يجب   – الخامسة  سن  دون  األطفال  بني 

يضمنوا إدراج هذا الهدف ضمن خطة التنمية الوطنية للبالد. ثم ينبغي 

وامليزانيات،  الترشيعات،  بشأن  ومستمرة  منتظمة  إجراءات  يتخذوا  أن 

والرقابة وجبهات التمثيل لرتجمة هذا الهدف إىل واقع. وقد ينطوي ذلك 

مع  والتشاور  لإلحصاء؛  الوطني  املكتب  من  بيانات  طلب  ييل:  ما  عىل 

منظامت املجتمع املدين بشأن الترشيعات أو التعديالت املناسبة؛ وتوفري 

التمويل الالزم؛ وإجراء رقابة منتظمة عىل الحكومة، وال سيام عن طريق 

اللجان  بها  التي تضطلع  التفصيلية  واألعامل  والنقاش،  الربملانية،  األسئلة 

للتدقيق يف التقدم املحرز والتحديات. يبني الرسم البياين 25 كيفية تفاعل 

هذه املهام املختلفة.

الر�سم البياين 25: دور الربملان يف حتقيق الهدف 3 من اأهداف 

التنمية امل�ستدامة: ال�سحة اجليدة والرفاه

القوان� املمكّنة:
هل تشمل قوان� الصحة

مسألة صحة األمومة؟

التمثيل والقيادة
هل تستطيع منظ
ت

املجتمع املد� وهل يستذيع
املواطنون تقديم مدخالت من

القواعد الشعبية للعمل
عىل تعديل قانون
الصحة وإنفاذه؟

الرقابة
هل سياسات الحكومة

بشأن صحة
األمومة فعالة؟

تدقيق املوازنة
هل هناك موارد
مالية للحد من

معدل وفيات األمومة؟

تعميم اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الربملان

تؤثر  التي  القضايا  بأن  اعرتافها  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  قوة  تكمن 

شامل.  نحو  عىل  فيها  النظر  ويجب  مرتابطة،  املستدامة  التنمية  عىل 

لتحقيق األهداف التي  ويشجع ذلك مختلف السلطات عىل العمل معاً 

سُيتفق عليها من خالل عملية تشاورية شاملة عىل الصعيد الوطني، دون 

أن يتخلف أحد عن الركب.

مشكلة  من  املستدامة  التنمية  أهداف  تخفف  أن  املأمول  فمن  وعليه، 

قدمية يف عملية صنع السياسات، وهي أن الحكومات والربملانات متيل إىل 

العمل يف عزلة. ونجد أن هناك وزارة أو لجنة برملانية معنية باالقتصاد، 

بينها ضئيل جدا.  التنسيق  لكن  وهكذا،  بالتجارة،  وثالثة  بالبيئة،  وأخرى 

ومن الواضح للغاية أنه لن يكون مناسبا تخصيص كل هدف لوزارة ما أو 

للجنة برملانية ما، ألن جميع األهداف مرتابطة بشكل أو بآخر. وعىل نفس 

املنوال، هناك حاجة مستمرة إىل تعزيز االتساق يف السياسات العامة بني 

مجاالت السياسة التي تبدو أن ال عالقة بينها )التجارة، واملالية، والتعاون 

اإلمنايئ، والسياسة النقدية، وما إىل ذلك(.

تسند بعض البلدان مهام التنسيق الروتينية للوزارات الرئيسة مثل وزارة 

خطط  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  للعمل  املالية 

التنمية الوطنية يف جميع املجاالت. وسيتعني عىل الربملانات أن ترتجم هذا 

األسلوب التنسيقي يف أي ترتيبات يجري وضعها. عىل سبيل املثال، سيكون 

الذي  التقدم  يف  التدقيق  يف  القطاعية  الرقابة  لجان  ُترشك  أن  املهم  من 

تحرزه الحكومة، ولكن يف الوقت نفسه، سيتعني عىل الربملانات أن تضمن 

رصد جهود املراقبة الخاصة بأهداف التنمية املستدامة ككل، وتسجيلها 

املنرب  أن تهيئ مثل هذا  الربملانية  واإلبالغ بشأنها. وميكن لالسرتاتيجيات 

لهذه العملية.
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قدم االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ دعاًم للربملانات 

لتقييم الكيفية التي ُتعّمم بها أهداف التنمية املستدامة ضمن هياكلها 

الحالية. ويقدم املقتطف التايل )انظر اإلطار 31( من تقرير بعثة تقييم 

االحتياجات إىل فيجي يف يوليو 2016 تحلياًل وتوصيات.

الإطار 31: تعميم اأهداف التنمية امل�ستدامة يف برملان فيجي

النتائج

يوفر نظام لجان الربملان النشط يف فيجي إطاراً مثالياً ميّكن الرقابة 

ومبا  املستدامة.  التنمية  أهداف  بشأن  الحكومة  إجراءات  عىل 

خطة  تنسيق  عن  الرئيسة  املسؤولية  تتحمل  االقتصاد  وزارة  أن 

بالشؤون  املعنية  الدامئة  للجنة  يكون  أن  ينبغي  الوطنية،  التنمية 

الخطة.  تنفيذ  بشأن  للتدقيق  الربملان  يف  رئيساً  دوراً  االقتصادية 

ومن الرضوري، يف الوقت نفسه، أن تنظر جميع اللجان الدامئة يف 

مقاصد أهداف التنمية املستدامة لتقييم أداء القطاعات الحكومية 

يف مجال تخصصها.

التو�سيات

ينبغي أن تتوىل اللجنة الدامئة للشؤون االقتصادية املسؤولية الرئيسة 

سائر  يف  وتنسيقها  الوطنية  التنمية  خطة  يف  الربملاين  التدقيق  عن 

اللجنة جلسة استامع مفتوحة  أن تعقد  الحكومية، عىل  القطاعات 

مدتها ستة أشهر مع وزارة االقتصاد يف إطار عملية الرقابة. وينبغي 

أن تنظر هذه الجلسة العامة يف مدى تحقيق مقاصد أهداف التنمية 

املستدامة.

التي  للنتائج  سنوية  مراجعة  إجراء  دامئة  لجنة  کل  عىل  وينبغي 

األداء  يف  والنظر  القطاعية،  املجاالت  سائر  يف  الحكومات  تحققها 

مقارنة بأهداف التنمية املستدامة ومقاصدها.

كام ینبغي تشكيل مجموعة تتألف من رؤساء اللجان، ونواب الرؤساء 

لقيادة العمل الربملاين بشأن أهداف التنمية املستدامة وضامن اتباع 

أسلوب تنسيقي يف الربملان للرقابة عىل إجراءات الحكومة املتعلقة 

الفريق  هذا  يصبح  أن  املمكن  ومن  املستدامة.  التنمية  بأهداف 

املجتمع  يف  املستدامة  التنمية  ألهداف  برملانياً  “منارصاً”  التنسيقي 

ككل يف إطار أنشطة التوعية الربملانية.

املصدر: تقرير بعثة االتحاد الربملاين الدويل لتقييم االحتياجات، 2016

التعلم من الأهداف الإمنائية لالألفية

إن الدروس التي استقتها الربملانات التي شاركت يف إنجاز األهداف اإلمنائية 

لأللفية من 2000 إىل 2015 )انظر اإلطار 32( من شأنها أن تفيد العمل 

الرئيسة  الدروس  أحد  ويتمثل  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  عىل 

يف أن إنشاء هياكل برملانية جديدة، مثل لجنة مخصصة، قد ُيثني لجان 

السياسات األخرى عن املشاركة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة )أو 

الربملانات موارد كل  أن تستخدم  املهم  لأللفية(. ومن  اإلمنائية  األهداف 

اللجان ذات الصلة، لجنة الصحة، ولجنة التعليم، ولجنة البيئة، الخ. ويف 

الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة آللية تنسيق تعني الربملان عىل رصد 

التقدم العام املحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية وتوفري القيادة والوجهة 

لألنشطة الربملانية بشأن أهداف التنمية املستدامة.

 الإطار 32: الدرو�ص امل�ستفادة من م�ساركة الربملان 

يف اإجناز الأهداف الإمنائية لالألفية

yy ينبغي لكل برملان أن ينظر ملّياً يف نظام لجانه وقواعدها، وينظر

عىل أساس ظروفه )الوضع السيايس، ومستوى التنمية، والنظام 

الحزيب، واملوارد الربملانية( فيام إذا كانت هناك حاجة إىل إنشاء 

باألهداف  ُتعنى  متخصصة  آلية  أو  هيئة  أو  لجنة  أو  مجموعة 

اإلمنائية لأللفية.

yy اإلمنائية باألهداف  معنية  برملانية  مجموعة  تساعد  أن  ميكن 

لأللفية عىل زيادة الوعي باألهداف اإلمنائية لأللفية بني أعضاء 

الربملان.

yy عقب االنتخابات، ينبغي للربملانات أن تضمن إملام أعضاء الربملان

املنتخبني حديثاً باألهداف اإلمنائية لأللفية.

yy هيكل فيها  يوجد  التي  البلدان  يف  حتى  البلدان،  جميع  يف 

لألهداف اإلمنائية لأللفية، تضطلع اللجان القطاعية )عىل سبيل 

املثال، الصحة والتعليم وامليزانية( بدور حاسم. يجب أن يشمل 

أي برنامج لتعزيز دور الربملانات فيام يتعلق باألهداف اإلمنائية 

لأللفية هذه اللجان.

yy لألهداف هياكل  متلك  والتي  الدراسة،  شملتها  التي  البلدان  يف 

املجتمع  ملنظامت  َمدخاًل  الهياكل  هذه  تكون  لأللفية،  اإلمنائية 

املدين، والوكاالت متعددة األطراف الراغبة يف العمل مع الربملان 

بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية.

yy هيكل وجود  أن  املعارضة  أحزاب  من  الربملان  أعضاء  يعتقد 

املعلومات  الحصول عىل  لأللفية يساعد عىل  اإلمنائية  لألهداف 

خاصة  مشكلة  يكون  ما  غالباً  وذلك  التنفيذية،  السلطة  من 

بالنسبة لهم.

yy لجنة أن تشكيل  الربملان عن مخاوفهم من  أعضاء  أعرب بعض 

“غيتو”  إىل خلق  يؤدي  قد  لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  مخصصة 

أهداف إمنائية لأللفية، بدالً من اعتبار األهداف اإلمنائية لأللفية 

قضية يجب أن يتصدى لها مجلس النواب بأكمله.

yy .مبهامها لالضطالع  كافية  موارد  إىل  الربملانية  الهياكل  تحتاج 

وإذا رغب برملان ما يف إنشاء لجنة إضافية أو أكرث، يتعني عليه 

تقييم املوارد املتاحة لهذا الهيكل الجديد. وسيكون من األهمية 

بالقدر نفسه تقييم املوارد املتاحة حالياً للجان مثل تلك املتعلقة 

بالتعليم، أو الصحة.
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yy مل ُتقدم تقارير ُقطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف الربملانات

الربملانات  هذه  يف  مناقشات  تجر  ومل  الدراسة،  شملتها  التي 

بشأن األهداف التي التزمت بها البلدان. وُتعّد املساءلة الدولية 

املتبادلة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية بالتأكيد نقطة إضافية، 

الحاجة إىل  إذا كانت كل حكومة عىل حدة تحرتم  ولكن فقط 

املساءلة الوطنية قبل اللجوء إىل الساحة الدولية.

لآلليات  تحليلية  دراسة   .2010 الدويل،  الربملاين  االتحاد  املصدر: 
(http://www.ipu.org/ لأللفية  اإلمنائية  األهداف  بشأن  الربملانية 

splz-e/mdg10/dr-study.pdf)

تقييم مدى جاهزية الربملان لأهداف التنمية امل�ستدامة

يطرح ثراء إطار أهداف التنمية املستدامة مسألة كيفية متكني الربملانات 

من تعميم أهداف التنمية املستدامة عرب الهيكل الحايل للجان القطاعية، 

أو اللجان املواضيعية، بغية مساءلة الحكومة عىل نحو فّعال.

يف الغالب، ليست الربملانات معتادة عىل النهوض بهذا املستوى الرفيع من 

التكامل واالتساق. وسيحتاج كل برملان إىل إجراء تقييم داخيل لجاهزيته 

تحديد  هناك  ومن  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  ُقُدماً  للميض 

أفضل طريقة للسري لألمام. واملطلوب يف املقام األول هو استعراض هيكل 

الجديدة  األهداف  تعميم  بغية  الصلة،  ذات  العمليات  وجميع  اللجان، 

بفعالية أكرب.

تتيح مجموعة أدوات التقييم الذايت لالتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ، والكتيب الذي أعده برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالتعاون 

مع البنك اإلسالمي للتنمية واملنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد، أطراً 

لتقييم قدرة الربملانات عىل التعامل مع أهداف التنمية املستدامة وتقديم 

تنفيذ  أداء دورها يف  للربملانات  بها  التي ميكن  الكيفية  وأمثلة عن  رؤًى 
أهداف التنمية املستدامة وتعميمها يف عملياتها.7

الإطار 33: اأ�سئلة لتقييم م�ساركة الربملان يف اإجناز اأهداف 

التنمية امل�ستدامة

اجلزء األف: حتديد خط الأ�سا�ص

تنفيذ  يف  أُحرز  الذي  التقدم  عن  وطنياً  تقريراً  الدولة  أعدت  هل 

أهداف التنمية املستدامة؟

الرفيع  السيايس  املنتدى  استعراض  آليات  يف  الدولة  شاركت  هل 

اإلجراءات  من  مزيد  اتخاذ  بشأن  دولية  توصيات  وتلقت  املستوى 

حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؟

وخالل االثني عرشة شهراً املاضية:

yy التنمية ألهداف  اللجان  كرّستها  االستامع  جلسات  عدد  كم 

املستدامة؟

االتحاد الربملان الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2017؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ   7
والبنك اإلسالمي للتنمية واملنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد، 2017.

yy كم عدد األسئلة الربملانية التي تتضمن إشارة محددة إىل أهداف

التنمية املستدامة؟

yy بأهداف يتعلق  فيام  إجراؤها  تم  التي  االستفسارات  عدد  كم 

التنمية املستدامة؟

اجلزء باء: التفكري يف اأثر جهودكم

إىل أي مدى يضطلع الربملان مبراجعة ومناقشة التقارير املرحلية أو 

غريها من الوثائق ذات الصلة التي تصدرها الحكومة ويتخذ قرارات 

التنمية  خطط  و/أو  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  حول  بشأنها 

املستدامة الوطنية؟

yyهل شارك الربملان يف إعداد أي تقارير مرحلية؟

yyهل أُحيلت هذه التقارير إىل لجنة برملانية ملزيد من النقاش؟

yy املستدامة التنمية  أهداف  بشأن  الربملان  توصيات  ُتدرج  کیف 

إجراءات  يف  املستدامة  التنمية  بأهداف  املتعلقة  املسائل  و/أو 

سیاسات الحکومة؟

إىل أي مدى يستطيع الربملان ضامن متابعة التوصيات املتعلقة بتنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة الصادرة عن الهيئات العاملية، أي املنتدى 

السيايس الرفيع املستوى؟

yy هل ُتقدم التقارير إىل آليات الرصد الدولية وُتناقش يف جلسات

الربملان العامة؟

yy الشؤون لجنة  )مثل  برملانية  لجنة  إىل  التقارير  ُتحال هذه  هل 

بشكل  فيها  للنظر  الصلة(  ذات  القطاعية  اللجان  أو  الخارجية، 

أكرث تفصيال؟

yy عندما تقدم الهيئات الدولية توصيات إىل الحكومة بشأن تنفيذ

الستعراضها  الربملان  إىل  ُتقدم  هل  املستدامة،  التنمية  أهداف 

ومناقشتها و/أو اتخاذ إجراء بشأنها؟

إىل أي مدى ميكن للربملان أن يرشع يف إجراء تحقيقاته الخاصة يف 

القضايا املتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة؟

yy هل تبادر السلطة بالتحقیقات املستخدمة فعلیاً لفحص مسائل

بشأن تنفیذ الحکومة لربامج أو سياسات تتعلق بأهداف التنمیة 

املستدامة؟

yy مع أو  الجمهور  مع  علناً  الربملانية  التحقيقات  ُتجري هذه  هل 

تنفيذ  مسائل  بشأن  مالحظاتهم  من  لالستفادة  خارجيني  خرباء 

أهداف التنمية املستدامة عىل أرض الواقع؟

yy هل يتم إعداد تقارير رسمية بعد إمتام هذه التحقيقات؟ إن كان

األمر كذلك، هل هناك حاجة ألن تكون التقارير علنية؟ هل يتم 

اإلعالن عن هذه التقارير يف الواقع )عىل سبيل املثال، يف املكتبة 

الربملانية، أو عىل املوقع االلكرتوين للربملان(؟

http://www.ipu.org/splz-e/mdg10/dr-study.pdf
http://www.ipu.org/splz-e/mdg10/dr-study.pdf
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yy أو جهات الحكومة و/  الضغط عىل  الربملان يف  فعالية  ما مدى 

توصيات  ملراعاة  املستدامة  التنمية  بأهداف  املعنية  التنسيق 

هذه التحقيقات؟

سواء  للحكومة،  اإلمنائية  للسياسة  الربملاين  الرصد  فعالية  مدى  إما 

بوصفها جهات مانحة أو متلقية للمساعدة اإلمنائية الخارجية؟

yy الربملان تقارير سنوية عن مرصوفات أو عائدات ُتقدم إىل  هل 

يف  أو  عامة  جلسة  يف  فيها  للنظر  الخارجية  اإلمنائية  املساعدة 

اللجان؟

الرشكاء  مع  الحكومة  لتفاعالت  الربملاين  الرصد  فعالية  مدى  ما 

اإلمنائيني الدوليني )مثل املانحني عىل صعيد ثنايئ، والهيئات اإلقليمية، 

واملنظامت املتعددة األطراف(؟

yy الربامج عن  للربملان  معلومات  تقديم  الحكومة  يتعني عىل  هل 

واملرشوعات واألنشطة التي يدعمها الرشكاء اإلمنائيون الدوليون؟

yy ،هل ُيدَعى الرشكاء اإلمنائيون الدوليون إلفادة الربملان، أو لجانه

عىل املسائل ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة؟

املصدر: االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2017، 
الربملانات وأهداف التنمية املستدامة: مجموعة أدوات التقييم الذايت 

(http://www.ipu.org/pdf/publications/sdg-toolkit-e.pdf)

كام متت اإلشارة إليه، إن إحدى الخطوات الرئيسة التي اتخذت نحو األمام 

التنمية املستدامة هي اإلقرار برضورة وجود مؤسسات  يف إطار أهداف 

السياسات  مجاالت  عن  النظر  بغض  اإلمنائية،  األهداف  لتحقيق  قوية 

العامة. تم تثبيت ذلك يف املقصد 16.6 واملقصد 16.7 من أهداف التنمية 

املستدامة.

الإطار 34: الغايات املندرجة يف اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة 

املتعلقة مبا�سرة مبوؤ�س�سة الربملان

إقامة  عىل  التشجيع  املستدامة:  التنمية  أهداف  من   16 الهدف 

التنمية  تحقيق  أجل  من  أحد  فيها  يهمش  ال  مساملة  مجتمعات 

وبناء  العدالة،  إىل  الجميع  وصول  إمكانية  وإتاحة  املستدامة، 

جميع  عىل  للجميع  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات 

املستويات.

yy الغاية 16.6: إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة

عىل جميع املستويات.

yy مستجيب نحو  عىل  القرارات  اتخاذ  ضامن   :16.7 الغاية 

جميع  عىل  ومتثييل  وتشاريك  للجميع  وشامل  لالحتياجات 

املستويات

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة، 2015. 
تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

 الرقابة على التقارير املرحلية الوطنية

ب�ساأن اأهداف التنمية امل�ستدامة

ميكن أن تكون التقارير الطوعية، التي ُتدعى البلدان لتقدميها إىل املنتدى 

املتحدة،  األمم  يف  املستدامة  بالتنمية  املعني  املستوى8  الرفيع  السيايس 

البلدان  الذي تحرزه  التقدم  الرقابة عىل  للربملانات ملامرسة  َمدخاًل مهاًم 

لالستعراض  بالنسبة  الحال  هي  وكام  املستدامة.  التنمية  أهداف  بشأن 

أن تشارك  املهم  الدولية األخرى، فمن  الرصد  الشامل وعمليات  الدوري 

يقدم  الذي  الوفد  تكون ضمن  وأن  مرحلية،  تقارير  إعداد  يف  الربملانات 

بشأن  الحكومة  املستوى الستجواب  الرفيع  السيايس  املنتدى  إىل  التقرير 

الكيفية التي تعتزم االستجابة بها ملعالجة أي قصور، ومتابعة التوصيات 

التي تقدم إثر االستعراض. ال تشري الدالئل األولية من التقارير التي قدمت 

إىل املنتدى السيايس الرفيع املستوى حتى اآلن إىل مشاركة كبرية للربملان 

يف البلدان املعنية.

اأمثلة على م�ساركة الربملانات يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

بينام ال تزال أهداف التنمية املستدامة حديثة نسبياً، فقد اتخذت العديد 

من الربملانات إجراءات العتامد آليات للرقابة.

الإطار 35: اأمثلة على م�ساركة الربملانات يف حتقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة

yy بأهداف معنية  أمانة  الربملان  أنشأ   ،2016 فربایر  يف  باکستان: 

التنمية املستدامة لتقديم مساعدة فنية للربملانيني لتحقيق رقابة 

فعالة، ومعالجة الثغرات الترشيعية، وضامن حقوق الناخبني.

yy الثامنية بالركائز  املستدامة  التنمية  أهداف  ُربطت  سرياليون: 

من  الحد  اسرتاتيجية  وورقته  االزدهار،  أجل  من  البلد  لخطة 

الفقر، متاشياً مع كل فئة من فئات اإلنفاق يف امليزانية الوطنية 

لعام 2016.

yy ُتعنى جديدة  مشرتكة  لجنة  الربملان  أنشأ  وتوباغو:  ترينيداد 

بالبيئة والتنمية املستدامة.

yy التنمية بأهداف  معنية  مجموعة  الربملان  أعضاء  شّكل  زامبيا: 

املستدامة.

رسيعة:  حقائق   ،2016 اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  املصدر: 
الربملانات وأهداف التنمية املستدامة

(http://www.agora-parl.org/sites/default/files/
june_2016._fast_facts_-_sdgs_and_parliaments.pdf)

املثال، قّدم برملان جورجيا، يف عام 2015، بدعم من االتحاد  عىل سبيل 

السرتاتيجية  عمل  برنامج  أول  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  وبرنامج  األورويب 

النشطة ألعضاء  املشاركة  الربملانية. ومن خالل  للجان  السنوات  متعددة 

الحكومة واملجتمع املدين، تيرّس  اللجنة واملوظفني وبالتشاور مع ممثيل 

بالتنمية  املعني  املستوى  الرفيع  السيايس  املنتدى  الطوعية،  الوطنية  االستعراضات   8
.(http://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/) املستدامة

http://www.ipu.org/pdf/publications/sdg-toolkit-e.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/june_2016._fast_facts_-_sdgs_and_parliaments.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/june_2016._fast_facts_-_sdgs_and_parliaments.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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خطط العمل نهجاً مهيكال لعمل اللجان وتحسني فعالية أداء الرقابة عىل 

يف  تأخذ  بحيث  اللجان  عمل  برامج  نطاق  ُوّسع  وقد  وكفاءتها.  اللجان 

الحسبان أهداف التنمية املستدامة. وقد أدرجت اللجان املعنية بالرعاية 

الصحية واملسائل االجتامعية، وحامية البيئة واملوارد الطبيعية، والزراعة 

بنداً خاصاً يف خطط عملها للداللة عىل هدف التنمية املستدامة ذا الصلة 

يف نطاق مسؤولياتها مع مقاصد ومؤرشات وطنية. ويساعد هذا األسلوب 

عىل زيادة الوعي بأهداف التنمية املستدامة بني أعضاء اللجان وموظفيها، 

كام يضع روابط مع األولويات الوطنية، ويعزز فهم دور أهداف التنمية 

املستدامة يف دعم اإلصالحات عىل الصعيد الوطني.

من السابق ألوانه تحديد أي أسلوب – أو مجموعة من األساليب – من 

املالحظات  فعالية. ومع ذلك، ميكن طرح عدد من  أكرث  يكون  أن  شأنه 

حتى يف هذه املرحلة وبدرجة معقولة من الثقة. أوالً، بات دور الربملانات 

يف تحقيق األهداف اإلمنائية اآلن معروفاً: إذ يقّر املقصدان 16.6 و16.7 

وخاضعة  فعالة،  ملؤسسات  بالحاجة  املستدامة  التنمية  أهداف  من 

وتشاركية  وشاملة  مستجيبة  قرارات  اتخاذ  لضامن  وشّفافة  للمساءلة، 

ومتثيلية. ثانياً، إن إدراج رصد التقدم املحرز نحو تحقيق مقاصد أهداف 

التنمية املستدامة ضمن الرقابة الربملانية من املرجح أن يؤدي إىل تحسني 

للمساءلة. وأخرياً، فإن بزوغ  العام - ألنه أكرث شفافية، وخضوعاً  التنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة، والحاجة إىل االضطالع بدور فّعال يف الرشاكة 

من أجل تنفيذها يتيحان فرصة سانحة أخرى وهامة للربملانات يف دورهام 

اإلمنايئ الراهن ملقارنة املامرسات العاملية الجيدة، وحيثام كان ذلك رضورياً 

لتفعيل جميع إجراءاتها من خالل االعتامد عىل هذه املامرسة.

باإيجاز: اأهداف التنمية امل�ستدامة وخطة عام 2030

تشمل أهداف التنمية املستدامة مقاصد تتصل تقريباً بكل إدارة 

تراقب  أن  الربملانات  عىل  الصعب  من  هذا  ويجعل  حكومية. 

األساليب  الرضوري رصد  متكاملة. وسيكون من  بطريقة  تنفيذها 

التي تتخذها الربملانات ملراقبة تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

لتحديد األمثلة الناجحة وتبادلها. وتتناول مقاصد أهداف التنمية 

املؤسسات  بشأن   16 الهدف  إطار  يف  نفسها  الربملانات  املستدامة 

القوية، مام يتيح فرصة الستعراض أداء الربملان وتعزيزه.

ال�ستنتاجات  4-4

إن أهداف الرقابة وآلياتها مواضيع شاملة ومحددة تتطلب تفسرياً خاصاً 

هذا  يتناولها  التي  الثالث  الحاالت  تكشف  وتطبيقها.  العامة  للمبادئ 

براعتها يف  إلثبات  للربملانات  واألمر مرتوك  متميزة.  تحديات  الفصل عن 

تكييف أدوات الرقابة الخاصة بها وتطويرها للتصدي لهذه التحديات.
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إن للربملان دوٌر رقايبٌّ فريد، ولكنه ال يقوم مبحاسبة الحكومة مبفرده. ويُعّد 

بناء عالقات مع الهيئات األخرى التي لها مصلحة يف الرقابة عىل الحكومة 

أحد مفاتيح الرقابة الربملانية الفاعلة. وتستند هذه العالقات إىل مجموعة 

من التفاعالت الرسمية وغري الرسمية.

وتتفاوت الكيفية التي تتعامل بها الربملانات ويتعامل بها الربملانيون مع 

عدائية،  و/أو  الصالت ضعيفة  تكون  وعندما  كبري.  بشكل  الهيئات  هذه 

تتضاءل فرص الرقابة الفاعلة. وحيثام تكون العالقات متينة ويعزز بعضها 

البعض، فإن رشكاء الرقابة هؤالء يقدمون املوارد والجهود التي ميكن أن 

تساعد عىل رفع العديد من التحديات التي ُذكرت يف الفصول السابقة.

الأ�ساليب الرقابية الر�سمية   1-5 

وغري الر�سمية

من بني النتائج الرئيسة التي توصل إليها البحث الذي أجري يف إطار هذا 

التقرير، اعتامد الربملانيني، إىل حد كبري، عىل مامرسات الرقابة غري الرسمية 

الرسمية طائفة واسعة  من أجل “إنجاز األمور”. وتشمل املامرسات غري 

املنصوص  الرسمية  الرقابة  آليات  من  جزءاً  تشكل  ال  التي  األنشطة  من 

مختلفة  أغراض  لها  الرسمية  غري  واملامرسات  الداخيل.  النظام  يف  عليها 

أنها ال تركز بأي  الربملان والربملان ذاته، ويف حني  بالنسبة ألعضاء  عديدة 

شكل من األشكال عىل الرقابة، إال أنها قد تتضمن ُبعداً رقابياً.

متّكن املامرسات غري الرسمية الربملانيني )والسيام الذين ينتمون إىل الحزب 

أنهم  للعلن  يظهروا  أن  دون  الرقابة  إجراء  من  الحاكمة(  األحزاب  أو 

منتقدين بشكل مفرط. كام أنها تسمح ألعضاء الربملان بالعمل معاً عرب 

الخطوط السياسية يف القضايا ذات االهتامم املشرتك. وتشري املقابالت التي 

أجريت يف إطار البحث مع الربملانيات إىل أنهن قد يلجأن إىل الرقابة غري 

الرسمية عندما ُيحرمن من األدوات الرسمية أو عندما ال يثقن يف فعالية 

املامرسات الرسمية.

ويف بعض السياقات السياسية حيث تكون أدوات الرقابة الرسمية )مثل 

الترشيعات  عليها  تنّص  التي  الخ(  اللجان،  استفسارات  الوزراء،  مساءلة 

الخيار  هو  الرسمي  غري  الخيار  يكون  قد  فعالة،  غري  اإلجرائية  والقواعد 

حد  إىل  هي  الرسمية  غري  فاملامرسات  الوحيد.  الخيار  حتى  أو  األفضل، 

استخدام  يف  الربملانيون  يرغب   – السياسية  الحياة  يف  حقيقة  مجرد  ما 

غري  املامرسات  استخدام  أن  غري  أهدافهم.  لتحقيق  املتاحة  الوسائل  كل 

الرسمية بصورة مكثفة قد يكشف أيضاً عن وجود خلل يف عمليات الرقابة 

الرسمية، ممل يدعو الربملانات إىل النظر يف العقبات التي ميكن تذليلها.

يحدد اإلطار 36 الوسائل الرسمية وغري الرسمية التي يتفاعل من خاللها 

من  بيشء  ننظر  وسوف  الخارجية.  الرقابة  رشكاء  مع  عادة  الربملانيون 

التفصيل يف كل من هذه األمناط من التنظيم. تشكل هذه التفاعالت جزءاً 

من البيئة العامة التي يعمل فيها أعضاء الربملان. وميكنها أن تزود أعضاء 

الربملان باملعلومات التي قد يجدونها مفيدة يف أعاملهم الرقابية، كام أنها 

قد تخلق حوافز ألعضاء الربملان لتناول بعض القضايا يف الربملان.

الإطار 36: التفاعالت الر�سمية وغري الر�سمية يف �سبكة اجلهات 

الفاعلة الرقابية

أمثلة للتفاعالت غري الرسمية أمثلة للتفاعالت 
الرسمية

العالقة الرقابية

تقديم إفادات ومعلومات 
أخرى ألعضاء الربملان وموظفيه

تقديم التقارير 
وإعداد توصيات، 

وتقديم أدلة

املؤسسات 
الرقابية 

الخارجية

أعضاء الربملان “يتواصلون” مع 
الوزير

تبادل املعلومات مع املسؤولني 
يف اإلدارة

تقديم التقارير، ورد 
عىل األسئلة، وتقديم 

األدلة، الخ.

الحكومة

الضغط عىل أعضاء الربملان 
التخاذ إجراءات بشأن القضايا

تقديم ›إقرار‹ غري رسمي 
للحكومة يف شكل عرض 

للجمهور

تقديم التقارير عن 
األنشطة الربملانية

اإلعالم

الضغط عىل أعضاء الربملان 
التخاذ إجراءات بشأن القضايا

جلب انتباه أعضاء الربملان إىل 
املشاكل

تقديم بيانات وأدلة 
عن تحقيقات برملانية

منظامت 
املجتمع املدين

الضغط عىل أعضاء الربملان 
التخاذ إجراءات بشأن القضايا

تقديم املعلومات إىل أعضاء 
الربملان

تقديم بيانات وتقديم 
أدلة عن تحقيقات 

برملانية

املجموعات 
املهنية

تقديم مساهامت للجنة 
االستفسارات، واقرتاحات 

ألسئلة برملانية

تبادل وجهات النظر مع أعضاء 
الربملان

وسائل التواصل 
االجتامعي

باإيجاز: الأ�ساليب الرقابية الر�سمية وغري الر�سمية

الرقابية  األساليب  من  مجموعة  عادة  الربملان  أعضاء  يستخدم 

الداخليني  الرقابة  رشكاء  مع  تفاعلهم  يف  الرسمية  وغري  الرسمية 

قيمة  ذات  الرسمية  غري  املامرسات  تكون  أن  وميكن  والخارجيني. 

كبرية يف “إنجاز األشياء”، بيد أن استخدامها املفرط قد يوحي إىل 

وجود أوجه قصور يف آليات الرقابة الرسمية يف الربملان.

الف�سل اخلام�ص:
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املوؤ�س�سات الرقابية اخلارجية  2-5

الرقابة  امتداد  لضامن  املحاسبة  ديوان  مع  تعاون  بدء  “نعتزم 

الربملانية عىل تنفيذ امليزانية إىل توزيع املشاريع، والطريقة التي 

تنفذ بها لتحديد أي انحراف، أو تأخري، أو تجاوزات يف امليزانية 

لنتمكن من امليض قدما يف الرقابة عىل العمل الحكومي”.

محمد النارص، رئيس الربملان التونيس

لكل بلد مجموعة من مؤسسات الرقابية املخصصة. أكرث هذه املؤسسات 

شيوعا املؤسسات التالية:

yy املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات هي مؤسسات حكومية تجري

القيام  أيضا  وميكنها  الدولة،  لحسابات  خارجية  مراجعة  عمليات 

بعمليات مراجعة ألداء للسياسات والربامج الحكومية.

yy املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان هي هيئات حكومية ذات والية

دستورية و/أو ترشيعية لحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها.

yy مؤسسات يرأسون  الحكومة  عن  مستقلون  أفراد  هم  املظامل  أمناء 

يقدمها  التي  الشكاوى  يف  ويحققون  قانونية  أو  دستورية  عامة 

أفراد الجمهور فيام يتعلق بقرارات أو إجراءات، أو خطأ من دائرة 

حكومية.

تختلف كل من هذه الهيئات عن األخرى من حيث األبعاد الهامة مبا يف 

ذلك درجة االستقالل عن السلطة التنفيذية، ونطاق اختصاصها، واملوارد 

البرشية واملالية املتاحة لها، ويف بعض البلدان، تنشأ هذه الهيئات يف هيئة 

مكاتب للربملان وتقدم تقاريرها مبارشة إىل الربملان.

املوؤ�س�سات العليا ملراجعة احل�سابات

“لقد بذلنا جهوداً واعية يف السنوات األخرية لتحسني الرقابة عىل 

التنفيذية. وفعلنا ذلك بطرق عدة. وحددنا مسؤوليات  السلطة 

وكانت هذه  الحسابات،  ملراجعة  الوطني  واملكتب  املظامل،  أمني 

إنشائها.  أيسلندة منذ  برملان  املؤسسات تخضع مبارشة لسيطرة 

املثال،  سبيل  عىل  االستقالل.  هذا  لتعزيز  قوانني  ُوضعت  وقد 

ُيعّينه. ويتضمن مرشوع  ينتخُب الربملان مبارشة أمني املظامل وال 

اقرتاحاً  الحسابات  ملراجعة  الوطنية  باملؤسسة  الخاص  القانون 

النتخاب املراجع أيضاً”.

إينار غودفينسون، رئيس الربمان الوطني، آيسلندا

إن استقالل املراجعني عن الرقابة الحكومية املبارشة أمر مهم، ألن أعاملهم 

املقبولة  املحاسبية  املامرسات  بناًء عىل   - أحكام مهنية  تتمثل يف إصدار 

لهذا  مساءلتها  ومدى  لألموال  الحكومة  إنفاق  جدوى  حول   – عموماً 

اإلنفاق. ويتم تحديد درجة استقاللية املراجع عن طريق إجراءات التعيني 

يتم  الذين  املراحعون،  يكون  أن  عادة  املتوقع  ومن  الوالية.  مدة  وطول 

تعيينهم من قبل الربملان وحده أو بصفة مشرتكة والذين يعملون لفرتة 

طويلة يف منصبهم، أكرث استقاللية.

كام يتفاوت عدد املوظفني وكفاءتهم املهنية يف املؤسسات العليا ملراجعة 

العدد  محدودية  تكون  النامية،  البلدان  من  العديد  ففي  الحسابات. 

وغريها من القيود سبباً يف تأخیر إعداد تقارير املؤسسات العليا ملراجعة 

الحسابات. يشري العرض الذي قدمته املنظمة الدولية للمؤسسات العليا 

املؤسسات  قدرات  بناء  أن  إىل  التقرير  هذا  إطار  يف  الحسابات  ملراجعة 

العليا ملراجعة الحسابات “رشط مسبق أسايس” لتوفري معلومات مستقلة 

لتعزيز شفافية اإلجراءات الحكومية واملساءلة عليها.

مسؤولياتها:  نطاق  من حيث  الحسابات  مراجعة  وكاالت  تختلف  وأخرياً، 

إىل أي مدى يستطيع عملها أن يدعم املالحقات القضائية عىل املخالفات 

املالية، وإىل أي مدى انتقلت مسؤوليات مراجعة الحسابات من التدقيق 

املايل إىل مراجعة الربامج. ومن الجدير باملالحظة أن مكتب املحاسبة العامة 

يف الواليات املتحدة غري اسمه إىل مكتب املساءلة الحكومية اعرتافاً بتحويله 

من وكالة مراجعة إىل وكالة تضطلع أيضاً بتقييم فعالية األداء الحكومي.

ملراجعة  العليا  واملؤسسات  الربملانات  بني  العالقة  فائدة  أيضاً  وتختلف 

الحسابات اختالفاً كبرياً. يف بعض الحاالت املتطرفة، تتلقى اللجان تقارير 

الجدوى ألن  تكون عدمية  قد  أو  فهمها،  تستطيع  الحسابات ال  مراجعة 

صالحيتها انتهت، ولديها وقت محدود جدا ومساعدة محدودة جدا ليك 

تفهمها، بحيث أن النتائج أصبحت عدمية املنفهة للحوكمة. وعىل العكس 

املرموقة  املراجعة  مؤسسات  فيها  تقوم  مثمرة  عالقات  توجد  ذلك،  من 

بإبالغ اللجان بجودة اإلدارة املالية يف جميع مجاالت الحكومة، وتحديد 

املجاالت التي تحتاج إىل االهتامم، وتقديم الدعم الكايف للجان.

تقع عىل عاتق الربملانات مسؤولية استعراض تقارير مراجعي الحسابات 

انتظام  الربملانات بشأن  البياين 26 ردود  الرسم  واالستفادة منها. ويعرض 

التقارير الواردة من املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات، ووجود إجراءات 

الستعراض تلك التقارير.

 الر�سم البياين 26: تعامل الربملان مع املوؤ�س�سات العليا 

ملراجعة احل�سابات

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٦٠٩٠١٠٠ ٨٠ ٧٠

يتلقي تقارير من

املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات

لديه إجراءات معروفة
ملراجعة التقارير املقدمة من
املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، 2016، السؤال 27 )أساس السؤال: 100 غرفة برملانية(

يف   90( الربملانات  من  العظمى  الغالبية  أن  إىل  االستبيان  بيانات  وتشري 

أن  بيد  الحسابات.  ملراجعة  العليا  املؤسسات  من  تقارير  تتلقى  املائة( 

نسبة مئوية أقل بكثري )66 يف املائة( تشري إىل وجود إجراءات واضحة 
الرد  ويشري  للتحسني.  مجاالً  وجود  ذلك عىل  ويدل  التقارير.  الستعراض 

عىل االستبيان الوارد من تونس إىل أن ذلك قد أخذ بالفعل يف الحسبان:
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دون  الربملان  إىل  الحسابات  لديوان  السنوي  التقرير  “يقدَّم 
إىل  يستند  نقاشاً  تفتح  اللجان  بعض  أن  بيد  مسبق،  استعراض 

حالياً  تجري  املثال،  سبيل  فعىل  التقرير.  يف  الواردة  املعلومات 

بغرض  دراسة  برملانيني  مستشارين  من  متخصصة  مجموعة 

إجراءات  تشمل  اإلجرائية،  القواعد  يف  توصيات إلدراجها  تقديم 

الستعراض تقرير ديوان الحسابات”.

املؤسسات  من  عام  كل  الربملانات  تتلقاها  التي  التقارير  عدد  ويتفاوت 

الرقابية العليا اختالفاً كبرياً.

 الر�سم البياين 27: عدد التقارير الواردة 

من املوؤ�س�سات الرقابية العليا يف عام 2015

عدد الغرف داخل كل نطاق

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٦٠٩٠١٠٠ ٨٠ ٧٠

من تقرير واحد
إىل ١٠ تقارير

١١-٥٠ تقرير 

٥١-١٠٠ تقرير 

أك� من ١٠٠ تقرير

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، 2016، السؤال 28 )أساس السؤال: 71 غرفة برملانية(

تشري غالبية كبرية من الربملانات إىل أنها تتلقى 10 تقارير أو أقل سنوياً من 

املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات؛ أشار 27 برملانا من أصل 71 برملانا 

قدم بيانات إىل أنه تلقى تقريراً واحداً فقط يف السنة. ويشري ذلك إىل أن 

أساليب العمل والعالقات بني البلدان متباينة للغاية. ويعني تلقّي عدد 

كبري من التقارير أن هناك املزيد من املعلومات املتاحة للربملان، ولكن ذلك 

تحديد موعد الستعراض  الربملان عىل  قدرة  أمام  تحديات واضحة  يطرح 

التقارير. فعىل سبيل املثال، أشار برملان آيسلندا إىل أنه تلقى واستعرض 

33 تقريراً من تقارير املراجعة العليا يف عام 2015، يف حني تلقت الجمعية 

الوطنية الكينية 106 تقرير مراجعة عليا يف عام 2015، لكنها استعرضت 48 

منها فقط. ويشكل حجم التقارير تحديات أمام أعضاء الربملان واملوظفني؛ 
فإن تراكم العمل الناجم عن ذلك قد يحد من الفائدة التي قد ُتجنى من 

التقارير. وهناك مجال ملزيد من الحوار بني الربملانات واملؤسسات العليا 

ملراجعة الحسابات بشأن طبيعة وشكل ومحتوى تقارير مراجعة الحسابات 

لتعزيز قابلية استخدامها وأثرها املتوقع.

ال ينبغي أن تكون العالقة سلبية، أي قناة اتصال تجري يف جهة واحدة 

من املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات إىل الربملان. يالحظ الرد الهولندي 

عىل االستبيان أنه ميكن للربملان أيضا أن يطلب إجراء تحقيقات، بدعم من 

األغلبية يف الربملان:

“ميكن للربملان أن يطلب من املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات 
التحقيق بشأن تنفيذ سياسة معينة ونفقاتها. ويجب البت يف هذا 

الطلب يف جلسة عامة”.

الـ  الربملانية  الغرف  أن 71 غرفة فقط من بني  بالذكر  الجدير  ولعل من 

103 التي ردت عىل االستبيان كانت يف وضع ميكنها من تقديم بيانات عن 
عدد التقارير الواردة من املؤسسات العليا ملراجهة الحسابات يف السنوات 
قد  أخرى،  ويف حاالت  البيانات.  تجمع هذه  ال  الربملانات  بعض  األخرية. 

ملستوى  عامة  بدون صورة  ولكن  محددة،  للجان  متاحة  البيانات  تكون 

التفاعل بني الربملان واملؤسسة العليا ملراجعة الحسابات. وأشارت الجمعية 

الوطنية الفرنسية يف ردها عىل االستبيان:

التي  الوثائق  عن  إحصاءات  الوطنية  الجمعية  لدى  “ليس 
يرسلها ديوان الحسابات إىل الجمعية الوطنية وأجهزتها )اللجان 

واملقررين وغريهم(، ألن ديوان الحسابات ليس بوسعه التعامل 

مبارشة مع اللجان الدامئة أو مقرريها”.

فهناك  الربملان،  يتلقاها  التي  املعلومات  مراجعة  القدرة عىل  وفضاًل عن 

تحّد آخر يتمثل يف جعل الحكومة تعمل بالتوصيات الناتجة عن مراجعة 

الحسابات. وكام الحظ عضو الربملان النمساوي:

“قال ديوان الحسابات إن رواتب الرؤساء التنفيذيني يف الرشكات 
أنها  الربملان عىل  واتفقنا يف  للغاية.  مرتفعة  الدولة  تديرها  التي 

نقد  ولديك  التقرير،  لديك  إذن  ذلك؟  يف  وماذا  للغاية.  مرتفعة 

الربملان، فأين الفائدة؟ ال يوجد أي تغيري”.

رينهولد لوباتكا، عضو املجلس الوطني، النمسا

إن استخدام جميع الوسائل املتاحة للربملان لضامن اتخاذ إجراءات بشأن 

أمر  الكشف،  الحسابات، مبا يف ذلك سلطة  يثريها مراجعو  التي  القضايا 

مهم لبناء عالقات إنتاجية ويف نهاية املطاف تعزيز أثر الرقابة الربملانية.

الإطار 37: التعاون بني الربملان واملوؤ�س�سات العليا ملراجعة 

احل�سابات يف البلدان الناطقة بالربتغالية

الحسابات  ملراجعة  العليا  املؤسسات  قدرات  تعزيز  يهدف مرشوع 

يف البلدان األفريقية الناطقة باللغة الربتغالية وتيمور- لشتي،1 وكذا 

الرقابة  املشاركة يف  املدين عىل  واملجتمع  الوطنية  الربملانات  قدرات 

باللغة  ناطقة  أفريقية  بلدان  خمسة  يف  العامة  للاملية  الخارجية 

أنغوال، والرأس األخرض، وغينيا بيساو، وموزامبيق،  الربتغالية وهي: 

املرشوع  ويتيح  لشتي.  تيمور-  يف  وكذلك  وبرينسيبي،  وساوتومي 

الفاعلة  الجهات  بني  التآزر  أوجه  ومراعاة  لتعزيز  فريدة  فرصة 

األساسية يف نظم اإلدارة املالية العامة يف هذه البلدان.

من  أكرث   2 2017 فرباير  يف  بيساو  غينيا  يف  ُعقدت  ندوة  جمعت 

50 ممثاًل للمؤسسات العليا ملراجعة الحسابات، والربملانات، ووزارات 

الخارجية  الرقابة  يف  املحرز  التقدم  لتقييم  املدين  واملجتمع  املالية، 

يف  الحسابات  ملراجعة  العليا  املؤسسات  قدرات  لتعزيز   (Pro PALOP-TL SAI) مرشوع   1
أقامه برنامج األمم املتحدة  الربتغالية وتيمور- لشتي  باللغة  الناطقة  البلدان األفريقية 

.(www.propaloptil-sai.org) اإلمنايئ بتمويل كامل من االتحاد األورويب

 http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/ انظر:   2
.477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste

www.propaloptil-sai.org
http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste
http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste
http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste
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شبكة العالقات الرقابية

املعنية.  البلدان  يف  العامة  املالية  إدارة  لنظام  االجتامعي  والرصد 

الربملان  بني  التفاعالت  أن  الندوة  التي قدمت يف  البيانات  وأظهرت 

واملؤسسات العليا ملراجعة الحسابات مجرد عالقة رسمية تحدث مرة 

واحدة سنوياً حسبام هو منظور يف اإلطار القانوين.

وتسلط التجربة املستفادة من البلدان املعنية بهذا املرشوع الضوء 

العليا  واملؤسسات  الربملانات  بني  التعاون  لتعزيز  فرص  ثالث  عىل 

ملراجعة الحسابات:

yy ملراجعة العليا  املؤسسات  مراجعي  لفائدة  تعليمية  دورات 

الحسابات، وأعضاء الربملان، وموظفي الربملان من البلدان األفريقية 

الناطقة باللغة الربتغالية وتيمور- لشتي والربازيل والربتغال. وقد 

ساعد هذه الدورات عىل تبادل أفضل املامرسات، وتشجيع الحوار 

اإلطار  إصالح  عىل  املساعدة  يف  حاسمة  وكانت  األحزاب.  بني 

القانوين لديوان الحسابات يف جمهورية الرأس األخرض.

yy وموظفي الربملان،  أعضاء  لفائدة  املستهدفة  القدرات  تنمية 

الربملان، واللجان الترشيعية، وخاصة “لجان املال”. وتعزز هذه 

الرأس  جمهورية  يف  امليزانية  لدورة  الترشيعية  الرقابة  التنمية 

)امليزانية  الرئيسة  امليزانية  األخرض وموزامبيق باستخدام وثائق 

املقرتحة للسلطة التنفيذية، وامليزانية املعتمدة، وتقارير النفقات 

يف السنة، والتقييم متوسط األجل، وتقارير نهاية السنة، وتقرير 

ثقة  أكرث  الترشيعية  الهيئات  أصبحت  لذلك  ونتيجة  املراجعة(. 

وتطلباً يف عالقتها مع األجهزة العليا للرقابة. يتم طرح األسئلة عن 

تقارير املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات مبزيد من التفصيل، 

املؤسسات  من  تكراراً  أكرث  بشكل  الحسابات  مراجعة  وُتطلب 

العليا ملراجعة الحسابات خالل السنة املالية.

yy حلقة تدريبية متخصصة يف الرقابة عىل النفقات العامة املتعلقة

التعامل مع  الترشيعية  للسلطة  الحلقة  تتيح هذه  بالجنسانية. 

التنفيذية يف إطار نقاش قائم علی الربامج واملخرجات  السلطة 

التي  الجنسانیة  العالقات  لتحدید  امليزانية  إعداد  مرحلة  خالل 

التنمیة  أهداف  من   5 الهدف  ومؤرشات  مقاصد  مع  تتامىش 

العامة.  املالية  اإلدارة  نظام  يف  إدراجها  یجب  التي  املستدامة 

الربملان  داخل  فعالية  أكرث  بشكل  النسوية  التكتالت  وتشارك 

ومع األجهزة العليا للرقابة للدفاع عن عمليات التدقيق يف األداء 

التي تستهدف اإلنفاق العام املرتبط بنوع الجنس. وبدأت هذه 

اآلن  عام 2016، وهي  األخرض يف  الرأس  املامرسة يف جمهورية 

معتمدة من جميع البلدان األخرى يف البلدان األفريقية الناطقة 

باللغة الربتغالية ووتيمور - ليشتي.

وهذه ثالثة أمثلة عن كيفية تعامل الهيئات الترشيعية مع املؤسسات 

العليا ملراجعة الحسابات لتعزيز التحكم يف النفقات العامة والرقابة 

عليها، وترسيع تحقيق الهدفني الخامس، والسادس عرش من أهداف 

التنمية املستدامة.

املصدر: مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات 
يف البلدان األفريقية الناطقة باللغة الربتغالية وتيمور- لشتي، 2017

املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان

تتطلب حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها جهود وتعاون مختلف أصحاب 

اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  الربملانات،  بينهم  ومن  املصلحة، 

وُيعّد التعاون بني هذه املؤسسات أمراً بالغ األهمية، ألن الربملانات تضع 

اإلطار القانوين وفقاً للمعايري الدولية والوطنية، يف حني ترصد املؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان بشكل مستقل تنفيذ مثل هذه الترشيعات عىل 

الصعيد الوطني.

تسرتشد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف أعاملها مببادئ باريس، وهي 

مجموعة من املعايري الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة 

الوطنية  املؤسسات  امتثال  ملدى  وفقاً  البلدان  تقييم  سنة 1993. ويجري 

الكامل.  االمتثال  إىل  “أ”  الوضع  ويشري  باريس:  ملبادئ  اإلنسان  لحقوق 

واستندت مبادئ بلغراد، التي اُعتمدت يف عام 2012، إىل مبادئ باريس من 

خالل تقييم العالقة بني املؤسسات الوطنية والربملانات )انظر اإلطار 38(.

 الإطار 38: عالقة الإبالغ بني الربملانات 

واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان

مقتطف من مبادئ بلغراد

لسلطة - 14 مبارشًة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  تخضع 

الربملان.

م املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقريراً سنوياً - 15 ينبغي أن تقدِّ

عن أنشطتها إىل الربملان، إىل جانب تقرير موجز عن حساباتها، 

أي  البلد وعن  اإلنسان يف  عن حالة حقوق  تقريراً  تقدم  وأن 

مسألة أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان.

لحقوق - 16 الوطنية  املؤسسة  تقارير  الربملان  يتسّلم  أن  ينبغي 

اإلنسان وأن يستعرضها ويرد عليها كام ينبغي أن يضمن مناقشة 

أولويات املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأن يلتمس الفرص 

ملناقشة أهم تقارير املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان فوراً.

وينبغي أن يضع الربملان إطاراً قامئاً عىل مبادئ محددة، ملناقشة - 17

صون  مع  يتسق  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  أنشطة 

استقاللها.

التوصيات - 18 بشأن  مفتوحة  مناقشات  الربملان  يعقد  أن  ينبغي 

التي تقدمها املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. 

العامة - 19 السلطات  من  املعلومات  يلتمس  أن  للربملان  ينبغي   

املعنية بشأن نطاق نظر السلطات العامة املعنية يف توصيات 

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وردها عليها.

املصدر: مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، 
2012. القسم األول من مبادئ بلغراد
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الر�سم البياين 28: تعامل الربملان مع املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق 

الإن�سان

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٦٠٨٠ ٧٠

توجد هيئة وطنية
لحقوق االنسان يف بالدكم

تقدم الهيئة الوطنية لحقوق
اإلنسان تقارير بانتظام إىل الربملان

للربملان إجراءات واضحة
الستعراض التقارير املقدمة
من الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، 2016، السؤال 33 )أساس السؤال: 103 مجلس برملاين(

مع  الربملان  لتعامل  العامة  الصورة  متاثل   ،28 البياين  الرسم  يبني  وكام 

الربملان  بني  العالقة  ما،  حد  إىل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

واملؤسسات العليا ملراجعة الحسابات، لكن بنسبة أقل من التقارير بشكل 

عام، وهناك عدد أقل من الربملانات التي لديها إجراءات ملراجعة التقارير. 

فعىل سبيل املثال، يالحظ مجلس شيوخ سوازيلند يف رده ما ييل:

الدستور  يف  عليها  منصوص  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  “املؤسسة 
تقديم  عىل  ينص  أن  يحتمل  الذي  التمكيني،  الترشيع  ولكن 

التقارير إىل الربملان، ال يزال يف طور التجربة”.

املؤسسة  فيه  ًحازت  بلدا   72 عام 2016 شملت  أجريت  دراسة  أظهرت 

أن  باريس3  مبادئ  مبوجب  “أ”  الدرجة  عىل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

يف  الربملان  إىل  سنويا  تقريرا  تقدم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة 

تقدم  وكذلك  الدراسة،  شملتها  التي  البلدان  من  املائة  يف   90 من  أكرث 

تقارير خاصة يف 79 يف املائة من البلدان. ويف نصف عدد الربملانات، تقدم 

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بانتظام عرضا سنويا لتقريرها، وغالبا ما 

تتبعه مناقشة برملانية. ومع ذلك فإن 50 إىل 60 يف املائة من الربملانات 

تشري إىل أنها ال تتخذ إجراءات متابعة بشأن التقرير.

الإطار 39: التعاون بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان 

والربملان يف جمهورية كوريا ويف كو�ستاريكا

جمهورية كوريا

كوريا  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  بني  العمل  عالقة  تتقيد 

وبرملان البالد مببادئ بلغراد بشكل جيد، وال سيام فيام يتعلق بتقديم 

التقارير وأشكال التعاون. وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تقارير 

سنوية وتقارير خاصة إىل اللجنة التوجيهية ملجلس النواب يف الجمعية 

الوطنية. وتشمل التقارير معلومات مفصلة عن أوضاع حقوق اإلنسان، 

والتحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد، والتوصيات املقدمة 

إىل الجمعية الوطنية، والخطط االسرتاتيجية للسنة التالية.

االتحاد الربملاين الدويل، والتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومعهد   3
الدراسات العليا الدولية واإلمنائية، 2016.

ويستعرض أعضاء اللجنة التقارير، ويعقدون اجتامعات منتظمة مع 

ممثيل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ملناقشة القضايا الهامة املدرجة 

اللجنة تضم نواباً من  املتابعة. ومبا أن  التقارير والنظر يف تدابري  يف 

توصيات  بشأن  األعضاء  آراء  تباينت  فقد  مختلفة،  سياسية  أحزاب 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. ويشكك بعض األعضاء يف التطبيق 

رسمية  صفة  للهيئتني  وألن  ذلك،  ومع  معينة.  لتوصيات  العميل 

للمناقشة النشطة، فإنهام قادرتان عىل التعاون إليجاد حلول عملية.

كو�ستاريكا

بلغراد.  مبادئ  املنصوص عليها يف  األحكام  متتثل كوستاريكا ملعظم 

وتلتزم املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف البالد، والتي تسمى هيئة 

الدفاع عن حقوق اإلنسان، قانونياً بتقديم تقرير سنوي إىل الجمعية 

الربملان غري  أعضاء  أن  الرغم من  وتقدميه شفوياً. وعىل  الترشيعية 

الجمعية  مع  نقاش  يف  ينخرطون  فإنهم  القانون،  مبوجب  ملزمني 

الوطنية بعد تقديم التقرير لتوضيح التوصيات وأية مسائل إدارية 

مثارة. ويتفق الربملانيون، الذين جرى االلتقاء بهم يف إطار الدراسة، 

عىل أن التقارير تعكس بدقة الوضع عىل أرض الواقع، كام أنها تحفز 

عىل اتخاذ إجراءات فورية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البالد.

وهناك تعاون وثيق بني هيئة الدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية 

وللجنة  الصلة.  ذات  الترشيعات  صياغة  خالل  سيام  وال  الوطنية، 

الدامئة الخاصة لحقوق اإلنسان قناة اتصال مفتوحة مع هيئة الدفاع 

عن حقوق اإلنسان، وتلتمس بانتظام رأيها بشأن طائفة واسعة من 

التطبيق،  صعيد  عىل  قوية  الصالت  أن  من  الرغم  وعىل  املواضيع. 

إال أنها تقوض إىل حد ما بسبب عدم وجود والية قانونية. ومع ذلك، 

هناك خطط لوضع ترشيعات إلضفاء طابع رسمي عىل العالقة.

للمؤسسات  العاملي  والتحالف  الدويل،  الربملاين  االتحاد  املصدر: 
الوطنية لحقوق اإلنسان، ومعهد الدراسات العليا الدولية واإلمنائية، 

2016

اأمناء املظامل

بعالقة وثيقة مع  االستخدام ويتمتع عادة  آلية واسعة  ُيَعدُّ  املظامل  أمني 

الربملان. وعىل الرغم من أن مثل هذه املكاتب قد وجدت عىل مر التاريخ، 

املظامل يف  برملاين ألمانة  أول مكتب  إنشاء  الحديثة  العصور  فقد شهدت 

السويد يف أوائل القرن التاسع عرش. ويصف الربملان السويدي اليوم املهمة 

عىل النحو التايل:

“استعراض تنفيذ القوانني واألنظمة األخرى يف القطاع العام نيابة 

عن الربملان وبصفة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وبالتايل ضامن 

اللوائح  من  وغريها  للقوانني  وموظفيها  العامة  السلطات  امتثال 

التي تحكم أعاملهم”.

وقد تختلف الوالية املحددة من بلد إىل آخر، ولكن بصفة عامة، يتمثل 

الدور يف التحقيق يف الشكاوى املتصلة بالقرارات اإلدارية، أو التوصيات 
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التي تصدر عن اإلدارات الحكومية أو الهيئات الحكومية األخرى. وبذلك، 

يوفر أمناء املظامل شكاًل مهاًم من أشكال الرقابة عىل الحكومة، مام يساعد 

مركز  للمواطنني  يتيحون  فهم  للقانون.  وفقاً  الحكومة  أداء  ضامن  عىل 

اتصال واضح ميكنهم من تبليغ مظالهمم. وميكن لهيئة أمناء املظامل من 

خالل هذا املنظور الواسع ألداء الحكومة، أن تقدم إىل الربملان توصيات 

مفصلة ملزيد من الرقابة أو اإلجراءات الترشيعية. وهناك تكامل واضح بني 

منهج أمني املظامل القائم عىل القضايا، ومنهج الربملام القائم عىل السياسة. 

واستناداً إىل حاالت محددة، ميكن ألمني املظامل أن يلفت انتباه الربملان إىل 

املسائل التي تتطلب استجابة سياسية.

ويف أكرث من نصف الحاالت التي يوجد فيها أمني مظامل، فإن الربملان هو 

الذي يعّينه. ويقدم مكتب أمني املظامل تقاريره إىل الربملان يف عدد أكرب 

أمناء  مكاتب  فإن  ذلك،  ومع  الربملان.  يعّينه  مل  وإن  حتى  البلدان،  من 

املظامل ال تقدم تقاريرها دامئاً إىل الربملان: فعىل سبيل املثال، يقول برملان 

مدغشقر إن “أمني املظامل )وسيط الجمهورية( موجود ولكن ال يوجد نص 

يحدد الصلة بينه وبني الربملان”.

الر�سم البياين 29: تعامل الربملانات مع اأمناء املظامل

٣٠صفر ١٠٤٠ ٢٠٥٠٦٠٩٠ ٨٠ ٧٠

يوجد أم� للمظا� يف بالدكم

يع� أم� املظا� من قبل الربملان

يقدم أم� املظا� تقارير بانتظام إىل الربملان

وضع الربملان إجراءات معروفة
الستعراض التقارير املقدمة من أم� املظا�

املصدر: استبيان الربملانات الذي أعده االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، 2016، السؤال 33 )أساس السؤال: 103 مجلس برملاين(

عادة ما يكون التفاعل مع الربملان عىل أساس تقرير سنوي. ففي النمسا، 

هناك فرصة للتبادل بني الربملان ومكتب أمني املظامل:

الوطنية  املجالس  إىل  سنوية  تقارير  املظامل  أمني  مكتب  “يقدم 
واالتحادية، ويحق ألعضائه الثالثة حضور املداوالت بشأن تقارير 

ولجانها  واالتحادية  الوطنية  املجالس  يف  املظامل  أمني  مكتب 

األساسية والفرعية”.

وقد شهدت السنوات األخرية تطور وظيفة أمني املظامل إىل ما هو أبعد من 

اختصاص اإلدارة العامة، مع إحداث مناصب أمناء مظامل ملجاالت محددة. 

فعىل سبيل املثال، أنشأ الربملان النيوزيلندي يف عام 1986 منصب مفوض 

برملاين للبيئة4 يؤدي:

السلطات  إجراءات  يف  التحقيق  يف  يتمثل  النطاق  واسع  “دورا 
العامة إذا كان لها أثر بيئي، والتدقيق يف اإلجراءات التي تضعها 

.(http://www.pce.parliament.nz) مفوض البيئة يف برملان نيوزيلندا  4

السلطات العامة نفسها للتقليل من أي آثار بيئية ضارة قد تنجم 

عن أنشطتها”.

وأنشأت النمسا، وليتوانيا، والرنويج، وكرواتيا مكاتب أمناء مظامل لتحقيق 

بني  املساواة  لجنة  بإمكان  كرواتيا،  ويف  التمييز.  وعدم  املساواة  أهداف 

الجنسني، التي تعزز وترصد تطبيق مبادئ املساواة بني الجنسني يف الترشيع، 

أن تستعني بعمل أمني املظامل املعنّي باملساواة بني الجنسني الذي:

“يضطلع بدوره عىل نحو مستقل، ويرصد تنفيذ قانون املساواة 
الجنسني  باملساواة بني  املتعلقة  اللوائح  الجنسني، وغريه من  بني 

عىل  السنة  يف  واحدة  مرة  الكروايت  الربملان  إىل  تقاريره  ويقدم 

األقل”.

“مركز  يشري  الدميقراطية،  حالة  عن   2017 لعام  السنوي  تقريره  ويف 

الدميقراطيات املتنوعة” إىل دور بارز متزايد ملؤسسات الرقابة الخارجية. 

ووفقاً للتقرير، فهناك احتامل متزايد يف عدد من البلدان بأنه:

فإن:  دستوري،  غري  نشاط  يف  التنفيذية  السلطة  تنخرط  “عندما 
أمني  مثل  أخرى،  رقابية  هيئات   )2( أو  الترشيعية  السلطة   )1(
املظامل أو املدعي العام، يرشعون يف تحقيق ويصدرون قراراً ليس 
]السيناريوهات[  من  كل  ويسجل  التنفيذية.  السلطة  صالح  يف 

أكرث من 15 بلداً حقق تقدماً كبرياً مقابل أقل من 10 بلدا سجل 
تراجعاً”.5

تعزيز العالقات مع موؤ�س�سات الرقابة اخلارجية

وكام هي الحال مع األدوات الرقابية الربملانية، فإن مجرد وجود مؤسسات 

الرقابة الخارجية ال يكفل رقابة فعالة. عالوة عىل ذلك، ليس من املسلامت 

أن تكون للربملان عالقة عمل وثيقة مع هذه املؤسسات. ينبغي للربملانات 

والربملانيني السعي لالتصال بها والعمل معها واالستفادة من خرباتها.

ال بد من ثالثة عوامل إلنشاء عالقة مثمرة ومتكاملة، وهي كالتايل:

yy أن األمر،  لزم  إذا  ترشيعي  تفويض  خالل  من  للربملان،  ينبغي  أوالً: 

موجودة  تكون  ال  )حيثام  هذه  الخارجية  الرقابة  مؤسسات  ينشئ 

بالفعل( وأن يستعرض دورياً التقارير التي تعدها.

yy ثانياً: ينبغي للربملان ضامن قدرة هذه املؤسسات )من حيث االستقالل

وتقع مسؤولية  لالضطالع مبهامها.  واملالية(  البرشية،  واملوارد  الذايت، 

فعالية عمل مؤسسات الرقابة الخارجية يف كثري من األحيان عىل عاتق 

الربملان.

yy ثالثاً: يستطيع الربملان واملؤسسات الرقابية بناء الثقة املتبادلة بالعمل

سوياً، مام يضمن ثقة الربملان يف النتائج التي تتوصل إليها املؤسسات 

أخذ  يف  الربملان  رغبة  يف  املؤسساتات  هذه  وثقة  الخارجية،  الرقابية 

توصياتها بجدية.

.26 ،2017 ،(V-Dem) ،مركز أنواع الدميوقراطية  5
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الرقابة  مؤسسات  تقارير  رسمياً  تتلقى  أن  للربملانات  ينبغي 

تقدم  الغالب  يف  ألنها  منهجية  بصورة  تستعرضها  وأن  الخارجية 

الشواغل  من  مجموعة  عن  متحيزة  غري  وتحليالت  معلومات 

عن  األسئلة  لطرح  استخدامها  ميكن  التي  بالسياسات  املتعلقة 

التغيري عند االقتضاء. ومثلام  سياسات الحكومة، والدفع من أجل 

تحتاج مؤسسات الرقابة الخارجية إىل موارد الزمة لتقديم التقارير 

يف الوقت املناسب، فإن الربملانات أيضاً تحتاج إىل املوارد لتفعيل ما 

تتوصل إليه من نتائج..

اإقامة عالقات مع اأ�سحاب امل�سلحة   3-5

الآخرين

احلكومة

واملساعدة  والخربة  للمعلومات  أساسياً  مصدراً  الحكومية  اإلدارات  تعّد 

تنفيذ  عن  الناتجة  الخاصة  املعارف  بفضل  وذلك  الربملانية،  الرقابة  يف 

يف  الجاّدين  الحكوميني  للمسؤولني  ميكن  ذلك،  عىل  وعالوة  السياسات. 

إدارتهم. وقد  أداء  لتحسني  يُعدوا مساعدة املرشعني كوسيلة  أن  عملهم 

يكون املسؤولون حلفاء مهّمني، ويف الظروف االستثنائية، قد يكونوا مبثابة 

الجهاز  يكون  عندما  داخليني،  مخربين  أو  اإلنذار”  صفارات  “مطلقي 

اإلداري غري متعاون بشكل خاص.

بيد أن هناك، بوجه عام، اختالفات هامة يف وجهات النظر بني املسؤولني 

والحكومة  الربملان  بني  الرقابة  عالقة  وتستلزم  واملرشعني.  الحكوميني 

للتعاون  ميكن  ناحية،  فمن  الرصاع.  نحو  الدافع  وكذا  للتعاون  حوافز 

املعرفة  استخدام  يستطيعون  املرشعني  ألن  للطرفني  مفيداً  يكون  أن 

كسب  يف  مصلحة  لهم  والبريوقراطيون  للبريوقراطيني،  الخاصة  والخربة 

دعم الهيئة الترشيعية والحفاظ عليه. ومن ناحية أخرى، غالباً ما تركز 

عمل  كيفية  يف  القصور  أوجه  أو  األخطاء،  الربملانية عىل كشف  الرقابة 

البريوقراطيني.

الوزير” مع  “التوا�سل 
مامرسة  إىل  مقابالت،  معهم  أجريت  الذين  الربملانيني،  من  عدد  أشار 

عىل  والتأثري  املعلومات  لجمع  كوسيلة  الوزراء  مع  الشخصية  املتابعة 

الربملان،  ذلك من خالل محادثة رسيعة يف ممرات  يتم  وقد  السياسات. 

لعضو  موعد رسمي  تحديد  إىل  بالرضورة  تحتاج  وال  التصويت،  أثناء  أو 

الربملان مع والوزير.

“ال يجوز أبداً، بوصفك عضواً يف الربملان، أن تبالغ يف تقدير أهمية 

بناء عالقة قوية مع وزير، ومع أعضاء مجلس الوزراء، للتأثري حقاً 

عىل القرارات وطرح أسئلة - أسئلة صعبة - تحتاج إلجابة. لذلك، 

وعىل الرغم من وجود إجراءات معمول بها يف هذا الصدد، فإنه 

من املهم أن تقيم مثل هذه العالقات، ومن املهم أيضاً ملجلس 

الوزراء، والسلطة التنفيذية أن تتيح فرصا ألعضاء الربملان الذين 

رمبا ال يكون لهم بالرضورة مثل هذه الفرص”.

لويز ماركوس، عضو مجلس النواب، أسرتاليا

الربملان  أعضاء  شدد  ما،  قضية  حول  املعلومات  التامس  اىل  وباإلضافة 

أيضا عىل رضورة تطوير العالقات مع الوزراء من أجل جذب انتباههم، 

وتشجيع التوصل إىل حل لقضية مثرية للقلق.

الوطنية  واألمالك  الطبيعية  املوارد  لجنة  يف  عضواً  “بصفتي 

منطقتي  يف  املياه  بتلويث  البيئة  وزير  أخطرت  فقد  والبيئة، 

فيام  اللجنة  نظرت  املوايش.  تربية  مزارع  من  انسكابات  جراء 

وقت  ويف  القضية.  هذه  لحل  املحيل  وممثله  الوزير  به  يقوم 

الوزير إىل املوقع، حتى يقف بنفسه عىل  الحق، ذهبت برفقة 

الرقابة  ازدادت  العملية،  لهذه  ونتيجة  مقاطعتي.  يف  يجري  ما 

للمعايري  االمتثال  عدم  عىل  عقوبات  وفرضت  املزارع،  عىل 

القامئة”. البيئية 

دينيس باسكال أليندي، عضو مجلس النواب، شييل

هناك مزايا عديدة متوقعة من التواصل املبارش: فقد يجلب انتباه الوزير 

إىل املسألة مبارشة )وقد يكون لذلك الحقاً أثر عىل إعطاء أولوية للمسألة(؛ 

وقد ييرس الرد يف الوقت املناسب؛ وقد يحذر الوزير مسبقا عن احتامل 

تلقيه “راية حمراء”.

كام أن الجوانب السلبية املحتملة جلية بالقدر نفسه. فالجانب السلبي 

األول هو مسألة الوصول: إن أعضاء الحزب الحاكم يتمتعون بإمكانية أكرب 

الثاين  السلبي  الجانب  أما  املعارضة.  بأعضاء  مقارنة  الوزراء  إىل  للوصول 

فيتعلق بالدور الرقايب الذي يضطلع به أعضاء الربملان: مع قدرتهم عىل 

استخدام القنوات غري الرسمية إلبالغ الوزراء والتأثري عليهم، ففي املقابل 

لدى أعضاء الحزب الحاكم حافز أقل الستخدام إجراءات الرقابة الرسمية 

والجانب  للجمهور.  املعلومات  لتوفري  وتفيد  عامة  أماكن  التي تجري يف 

السلبي الثالث هو أن هناك مخاطر وقوع الفساد يف عمليات الرقابة التي 

تفتقر إىل الشفافية.

“يفضل أعضاء الربملان أحياناً تسوية القضايا أو الحصول عىل ردود 

واالتصال  الهاتف  استعامل  مثل  رسمية،  غري  وسائل  خالل  من 

بني  الرسمية  غري  االتصاالت  هذه  مثل  وتعترب  مبارشة.  بالوزراء 

الربملانيني وأعضاء الحكومة أكرث فعالية من دعوة الوزراء لحضور 

من  ذلك  يأيت  علناً.  عليهم  األسئلة  وطرح  اللجان  اجتامعات 

من  الربملان  أعضاء  يشعر  ما  وكثرياً  الجامعي.  العمل  فهم  سوء 

شخص  استجواب  إجراء  الحكمة  من  ليس  بأنه  الحاكم  الحزب 

من فريقهم بشكل علني. ويتسم أعضاء املعارضة بنشاط أكرب. 

أن أعضاء األغلبية بحاجة أيضاً ملزيد من النشاط،  أعتقد جازماً 
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وأن محادثاتهم غري الرسمية مع الوزراء لن تؤدي إىل رقابة فعالة 

ولن تكون مثمرة”.

دايفد أوسوباشفييل، رئيس الربملان، جورجيا

من املفهوم أن أعضاء الربملان الذين هم من جانب الحكومة قد يشعرون 

خافت  بصوت  ناخبيهم(  مخاوف  )أو  مخاوفهم  أثاروا  إذا  أكرب  بارتياح 

نهج  هناك  الصدد،  وبهذا  محتمل.  سيايس  حرج  أي  الحكومة  ليجنبوا 

آخر يتمثل يف استخدام املراسالت للضغط عىل الوزراء. فبالنسبة لنواب 

املعارضة، هناك حافز لطرح األسئلة التي قد تحرج الحكومة بصورة علنية. 

ومع ذلك، قد يفضل أعضاء الربملان من الحزب الحاكم طرح قضية خاصة 

ضمن رسالة بدالً من طرحها علناً   يف استجواب أو يف نقاش مفتوح. وعىل 

الرغم من أن ذلك أمر مفهوم، فإنه يثري السؤال ثانية عن الكيفية التي 

يجري بها تقاسم مسؤولية الرقابة بني أعضاء الربملان.

املجتمع املدين

يف  يجري  ما  لبيان  ناخبيهم  مع  باستمرار  التواصل  الربملانيني  عىل  يجب 

عىل  تسري  التي  األمور  حول  النظر  وجهات  إىل  لالستامع  وأيضاً  الربملان، 

التواصل مبارشة من  يتم هذا  يرام. وقد  ما  والتي ال تسري عىل  يرام،  ما 

مبارش،  غري  بشكل  أو  املثال،  سبيل  عىل  الناخبني،  مع  استشارات  خالل 

من خالل لقاءات مع منظامت املجتمع املدين. وُتعّد اآلراء التي يحصل 

عليها أعضاء الربملان من أفراد الجمهور رضورية لعملهم الرقايب يف الربملان. 

ميكن للربملانيني بناء عالقة مع الناخبني من خالل إظهار تجاوبهم لشواغل 

معارف  عىل  للحصول  العالقة  تلك  من  يستفيدون  أنهم  كام  الجمهور، 

وخربات قد يستخدمونها يف الربملان، مثال لطرح األسئلة الربملانية.

شهر  كل  يف  يومان  الشيوخ  مجلس  يف  وعضو  نائب  لكل  “أوالً: 

للزيارات امليدانية. أين تذهب ... ميكنك الذهاب إىل أي مكان يف 

رواندا ملعاينة املشاكل املوجودة. ... فاملشاكل تتعلق دامئا بربنامج 

نقدم  نعود،  وعندما  الشعب.  مظامل  أو  مرشوع،  أو  الحكومة، 

تقريرا ملكتب الربملان. ثم تجمع التقارير وُتعرض. نستخدم هذه 

التقارير لتحديد األشياء التي سنقوم مبراجعتها”.

جان دارك غاكوبا، نائبة رئيس مجلس الشيوخ، رواندا

منظمات املجتمع املدين

يحتشد  الدميقراطية.6  يف  أساسياً  عنرصاً  نشط  مدين  مجتمع  وجود  ُيعّد 

املواطنون عىل أساس مصالح مشرتكة يف منظامت املجتمع املدين. وتضطلع 

منظامت  يعني  الذي  الترشيعي  اإلطار  وضع  يف  رئيس  بدور  الربملانات 

املجتمع املدين عىل االزدهار. ويتعني عىل الربملانات أن تلجأ للحوار مع 

طائفة واسعة من منظامت املجتمع املدين، واملحافظة عليه بوصفه جزًءا 

االستامع،  بالتامس مدخالتها خالل جلسات  الربملانية  العملية  منتظاًم يف 

ودعم قدرتها عىل املساهمة.

االتحاد الربملاين الدويل، 1997، فقرة 18.  6

والربملانات  املدين  املجتمع  منظامت  بني  العالقة  يف  مهم  جانب  هناك 

)وأعضاء الربملان( حيث أن كال الطرفان يدعي أنه ميثل الجمهور، ويعزز 

املدين  املجتمع  منظامت  بني  العالقة  تكون  ال  قد  وبالتايل،  املساءلة. 

مكملة  وأولويات  مهام  لها  فإن  طبيعي؛  أمر  هذا  سهلة.  دامئاً  والربملان 

لبعضها البعض، ولكنها تعمل عىل أرضية مشرتكة.

وبرنامج  الدويل،  الربملاين  االتحاد  أعدها  التي  االستقصائية  الدراسة  يف 

يعطوا  أن  األعضاء  ُطلب من  الربملان،  أعضاء  اإلمنايئ عن  املتحدة  األمم 

املدين.  املجتمع  منظامت  من  آراء  عىل  للحصول  سعيهم  ملدى  تقديراً 

دامئاً،  ذلك  يفعلون  كانوا  أنهم  إىل  باملائة   30 عن  قلياًل  يقل  ما  فأشار 

 24 وأشار  األحيان،  من  كثري  يف  ذلك  يفعلون  بأنهم  باملئة   39 وأجاب 

لالهتامم  املثري  ومن  األحيان.  بعض  يف  ذلك  يفعلون  كانوا  أنهم  باملائة 

وجود تباين يف اإلجابات بني النساء والرجال. ويف حني أن عضوية الحزب 

كانت  االجابة،  عىل  كبري  بشكل  تؤثر  مل  املعارضة(  مقابل  )الحكومة 

الربملانيات أكرث احتامال من الرجال اللتامس آراء منظامت املجتمع املدين 

صلة  وجود  إىل  ذلك  ويوحي   .)30 البياين  الرسم  )انظر  منتظم  بشكل 
تدعو  وأخرى  املدين،  املجتمع  منظامت  إليها  تدعو  محددة  قضايا  بني 

الربملانيني  نظرائهن  من  احتامال  أكرث  الربملانيات  أن  أو  الربملانيات،  إليها 

الرجال اللتامس آراء األشخاص املتأثرين بأي سياسة من السياسات التي 

فيها. يدققن 

الر�سم البياين 30: التما�ص اآراء منظمات املجتمع املدين

حسب الجنس

٪١٠٠٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠

النساء

الرجال

دا�اًيف كث� من األحيان أحياناًنادراًأبداً

وبرنامج  الدويل  الربملاين  أجراهاالتحاد  الذي  الربملانيني  استقصاء  املصدر: 
من  نائبا   212 السؤال:  )أساس   1 السؤال   ،2016 اإلمنايئ،  املتحدة  األمم 

الذكور و132 نائبة(

تزخر منظامت املجتمع املدين بإمكانات ضخمة الستهداف منارصة أعضاء 

الربملان الذين يتوقون الستخدام املعلومات التي تقدمها املنظامت لصياغة 

اآلراء عىل شكل إجراءات رقابة رسمية.

الخاصة  شبكتنا  بناء  هو  منا  فرد  كل  به  يضطلع  ما  فإن  “إذن، 
املؤلفة من العاملني يف الوزارات، واملنظامت غري الحكومية، الذين 

يزودوننا باملعلومات باستمرار. هذه هي الطريقة الوحيدة التي 

متكنك من الحصول عليها، ألنه إذا سعيت للحصول عليها بطريقة 

رسمية، فسوف تصطدم بعوائق، سواء من مسؤول أو من الوزير 

نفسه، أو الرئيس”.

روبرت ألفريد ليس، عضو الجمعية الوطنية، جنوب أفريقيا
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القطاع اخلا�ص

تعترب املصالح االقتصادية واملهنية واملنظورات األيديولوجية من محفزات 

الحكومات  تتخذ  الحكومة.  التعامل مع  الخاص عىل  القطاع  مجموعات 

لسلطة  وميكن  وتنظمها.  والشخصية  السياسية  الحقوق  ترسم  قرارات 

الدولة أيضاً أن تساعد الناس عىل كسب املال من خالل تنظيم املنافسة، 

والتأثري عىل أسعار السلع من خالل الرضائب والحامية والوسائل األخرى.

توجد يف معظم البلدان جامعات ضغط اقتصادية متثل أنشطة وقطاعات 

الفنية،  الخربة  مواردها  تشمل  املال،  إىل  وباإلضافة  محددة.  اقتصادية 

واملعلومات بشأن ما يدور يف منطقتها، وكيف تؤثر الحكومة عليها. قد 

يفرتض أن هذه املوارد تستخدم ملصلحتها الذاتية، ولكن قد يكون لها قيمة 

بالنسبة إىل أعضاء الربملان الذين يسعون إىل معرفة ما يحدث يف منطقة 

بعينها. وعىل أية حال، يرغب أعضاء الربملان يف التعرف عىل الكيفية التي 

قد تؤثر بها اإلجراءات الحكومية املحتملة عىل مجموعات القطاع الخاص.

النظر  ووجهات  املختلفة  املصالح  هذه  فهم  فإن  للمرّشعني،  بالنسبة 

يساعد عىل تعميق املعرفة، وبناء وجهة نظر متوازنة، وبدعم املوظفني 

املهنيني، يستطيع أعضاء الربملان التمييز بني املعلومات الجيدة واملعلومات 

الرديئة. ويتيح هذا التعارض يف األفكار فرصة ألعضاء الربملان للحصول عىل 

املعلومات التخصصية التي يحتاجونها التخاذ قرار بني املواقف املتباينة.

لبعض  ويكون  متوازنة،  غري  الخالف  أطراف  تكون  عندما  املشاكل  تنشأ 

الربملان مسؤولية  عاتق  تقع عىل  بدلوهم.  اإلدالء  إمكانية  املصالح فقط 

التواصل املتوازن مع جميع الفئات، وضامن شفافية التفاعالت وأخالقيتها. 

ومن خالل تشجيع مجموعات القطاع الخاص عىل املساهمة يف عمليات 

ن�سائح لأع�ساء الربملان: اإ�سراك املواطنني

ملاذا ينبغي اأن اأ�سارك؟

يضطلع أعضاء الربملان بدور له صلة جوهرية بالرقابة. فمن 

خالل التواصل مع الناخبني واألفراد اآلخرين من الجمهور 

إنك يف وضع فريد من نوعه لفهم حياة الناس العاديني، 

بالنسبة  أيضاً  مهم  أمر  وهذا  الحكومية.  السياسات  وأثر 

لديهم  والذين  الحكومة،  ينارصون  الذين  الربملان  ألعضاء 

املعارضة  ونواب  السياسات،  فعالية  ضامن  يف  مصلحة 

الذين قد يتطلعون للكشف عن إخفاقات الحكومة.

ما الذي اأحتاجه؟

yy املشكالت لتحديد  الناخبني  شواغل  حول  معلومات 

الشائعة التي تشري إىل مسألة جهازية

yy واملنظامت واملجموعات  الناخبني  الستشارة  خطة 

عىل  أو  بانتظام  اجتامعات  جدولة  )ميكن  الرئيسية 

أساس مخصص لالستجابة لسياسات حكومية محددة 

وقوانني مقرتحة(

yy ذلك يف  مبا  القامئة،  والقوانني  السياسات  يف  البحث 

املدين  املجتمع  منظامت  من  ترد  التي  املعلومات 

والحاالت التي أثار فيها أعضاء الربملان اآلخرون قضية 

مامثلة

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy حّدد القضايا التي ستثار يف الربملان جراء التواصل مع

الناخبني.

yy استمع إىل املجموعات واملنظامت التي تعكس شواغل

عدد من الناس.

عىل نحو استباقي

yy اعقد اجتامعات لتقييم أثر السياسات الحكومية، عىل

سبيل املثال، مع مجموعات من املهنيني، مثل العاملني 

يف مجال الصحة، أو التعليم، أو مع مجموعات سكانية 

معينة، مثل املسنني، أو األطفال والشباب.

yy ُزر مرافق الخدمات يف الدائرة االنتخابية الخاصة بك

وأعد أسئلة مسبقاً.

yy للتعرف عىل معينة  محلية  منطقة  من  الناس  اجمع 

شواغلهم، مثل أولئك الذين يعيشون يف منطقة نائية 

وال تتوفر فيها الكثري من الخدمات.

يف الربملان

yy أسئلة طرح  مثل  املناسبة،  الرقابة  أدوات  استخدم 

برملانية، واملشاركة يف املناقشات ذات الصلة أو إثارة 

النقاش.

yy عليها واضغط  صلة  ذات  لجنة  إىل  الشواغل  انقل 

إلجراء تحقيق.

yy ترشيعات اقرتح  أو  الترشيعات  تعديل  إىل  اسع 

جديدة، إن أمكن.

yy كن مثابرا - قد يستغرق األمر وقتاً طوياًل حتى تويل

الحكومة اهتامماً. اغتنم كل فرصة إلثارة القضايا.

yy الربملان أعضاء  عن  ابحث   – الحلفاء  لكسب  اسع 

اآلخرين الذين لهم الشواغل نفسها، أو مارس ضغطاً 

مبارشاً عىل الوزير املعني.
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الرقابة الرسمية، مثل تحقيقات اللجان، ميكن للربملان أن يساعد عىل نقل 

األنشطة الرقابية للقطاع الخاص إىل املجال العام.

و�سائل الإعالم

اإلعالم  يشكل  والتعبري.  الرأي  حرية  مسبقاً  الدميقراطية  حالة  تفرتض 

املفتوح والحر عنرصاً أساسياً يف املجتمع الدميقراطي، ورشيكاً مهاًم للربملان 

يف دوره الرقايب. توجد عالقة معقدة ودينامية ورمبا تكميلية بني الربملان 

ووسائل اإلعالم والرقابة.

يحصل عامة الناس من خالل وسائل اإلعالم عىل الكثري من املعلومات حول 

ما يجري يف الدولة - مبا يف ذلك الرقابة الربملانية عىل السلطة التنفيذية. 

واملزودة مبوظفني  املحتوى،  القيود عىل  من  املحررة  اإلعالم  وسائل  تعّد 

الرقابة  أنشطة  إىل  الجمهور  لوصول  مهمة  قناة  معرفة،  ذوي  مهنيني 

الربملانية. وكام الحظ العديد من املشاركني يف مجموعة الرتكيز من جميع 

أنحاء العامل، فإن التغطية اإلعالمية تحّفز أيضاً اهتامم املرشعني اآلخرين.

ُتعّد الصحافة االستقصائية عاماًل مهاًم يف املساءلة. وميكن أن توفر التقارير 

كانت  املثال،  سبيل  عىل  الربملانية،  الرقابة  عن  معلومات  االستقصائية 

عام  بنام  أوراق  إصدار  يف  األساسية  الدافعة  القوة  مبثابة  اإلعالم  وسائل 

الرقابة  مبادرات  من  العديد  إىل  بهد  فيام  أدت  والتي  وتحليلها،   2015

الربملانية يف مختلف البلدان.

ويف الوقت نفسه، قد يكون لوسائط اإلعالم املذاعة تحديداً نطاقا واسعا، 

القضايا، مع تحول  العمق واملثابرة يف تغطية  إىل  أيضاً  ولكنها قد تفتقر 

اهتامم الجمهور. ومن املرجح أن تركز التغطية عىل الرقابة املثارة بسبب 

وسائط  وتتيح  الحكومة.  لعمل  الفني  الفحص  من  بدالً  فاضحة  أحداث 

اإلعالم املكتوبة، وال سيام أكربها، مجاالً أوسع للتغطية املتعمقة واملتوازنة 

والتفصيلية وتتبع املواضيع مبرور الوقت.

قد  معلومات  عىل  للحصول  الربملان  بأعضاء  الصحفيون  يتصل  ما  وكثريا 

ال تكون يف املجال العام. ويف الوقت نفسه، كثرياً ما يشري أعضاء الربملان إىل 

مخاوف بشأن تغطية وسائل اإلعالم ملداوالت الربملان، حتى وهم يسعون 

إىل الشهرة التي ميكن أن تقدمها وسائل اإلعالم.

اإلعالم  وسائل  الرقايب عرب  نشاطه  بنرش  الربملان  قيام  أهمية  لقد الحظنا 

لحشد جمهور أوسع، والدور الذي تؤديه قوة الكشف يف تحفيز الحكومة 

عىل االستجابة للشواغل الرقابية.

“عليك فقط أن تستخدم كل أداة، ثم تتحرك إىل الفضاء الخارجي 

وتسعى إلرشاك الصحافة ووسائل اإلعالم ... إنك تحتاج لصحافة 

النتائج  أفضل  عىل  للحصول  ومسؤولة  مطلعة  إعالم  ووسائل 

املمكنة”.

البارونة غلوريا هوبر، عضو مجلس اللوردات

هناك منافع وتكاليف لتعزيز التفاهم املتبادل بني الربملان ووسائل اإلعالم. 

تحسني  الترشيعية  واملامرسات  باإلجراءات  الراسخة  املعرفة  بإمكان 

السيايس  تحفيز  املعمقة  اإلعالمية  التغطية  بإمكان  كام  التقارير.  إعداد 

لتجاوز الرغبة يف الربوز يف العناوين الرئيسة وتقديم تعاليق توفر مزيدا 

إذ  أدوار ومصالح مختلفة،  اإلعالم  للربملان ووسائل  لكن  املعلومات.  من 

يقدمان إسهامات مختلفة للحوكمة الدميقراطية.

و�سائل التوا�سل الجتماعي

البيئة  إلثراء  العامل  أنحاء  جميع  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  تعمل 

أكرب،  جمهور  وإلعالم  سواء،  حد  عىل  الناس  وعامة  للُنَخب  املعلوماتية 

ُتعّد  أنفسهم.  مخربين  ليصبحوا  املشاركني  من  أوسع  مجموعة  ومتكني 

يقودون  الذين  للشباب  خاصة  أهمية  ذات  االجتامعي  التواصل  وسائل 

االستخدام  أدى  وقد  السيايس.  التواصل  من  جديدة  أشكال  يف  االبتكار 

أو  الربملانية،  للرقابة  املواتية  البيئة  تغيري  إىل  التكنولوجيا  لهذه  املتزايد 

إمكانية تغيريها.

“لن تكون الرقابة أكرث فعالية إال إذا أرشكت الجمهور. لقد حان 

التواصل  وسائل  مؤسسة،  بوصفه  الربملان،  ليستخدم  الوقت 

االجتامعي بشكل أكرب”.

مايكل كارينغتون، رئيس مجلس النواب، بربادوس

مع  للتواصل  بنشاط  االجتامعي  التواصل  وسائل  الربملانات  تستخدم 

املواطنني.7 وُتجرى تجارب يف عدد من البلدان الستخدام وسائط التواصل 

االجتامعي لجمع املدخالت ألغراض الرقابة. ومنذ عام 2012، دعت لجنة 

أسئلة  إىل طرح  الجمهور  املتحدة  اململكة  العموم يف  التعليم يف مجلس 

عىل الوزير عن طريق تويرت، ثم طرحت مجموعة مختارة من تلك األسئلة 
خالل جلسة استامع اللجنة.8

ومع ذلك، ال تزال الربملانات تقول إن أهدافها األساسية يف التواصل عرب 

املواطنني  وتزويد  الربملان  به  يضطلع  ما  بيان  يف  تتمثل  اإلنرتنت  شبكة 

باملعلومات. وقد بدأ عدد قليل من الربملانات استخدام وسائل التواصل 

االجتامعي لدعوة الجمهور إىل املشاركة يف أنشطتها الرقابية.

معركته ضد  يف  للربملان  قياًم  حليفاً  االجتامعية  اإلعالم  وسائل  تكون  قد 

اثنني من أعداء الرقابة، أال وهام قلة الوعي، وعدم االكرتاث لدى الجمهور. 

وقد استخدم الناس وسائل التواصل االجتامعي للفت أنظار املرشعني إىل 

معايري  إهامل  أو  املؤسيس،  الفساد  مثل  الرقابة،  تتطلب  التي  القضايا 

الصحة والسالمة. وميكن أيضاً استخدام وسائل التواصل االجتامعي بشكل 

فاعل للغاية لحشد الدعم من قطاعات الجمهور التي ال تزال خاملة.

بعض  كذلك  عنه  نجمت  قد  االجتامعي  التواصل  وسائل  انتشار  أن  بيد 

اآلثار السلبية عىل الرقابة الربملانية. ويف مناقشة لهذه املسألة يف الجمعية 

الـ 137 لالتحاد الربملاين الدويل يف أبريل 2017، أشار أحد أعضاء الربملان 

االجتامعي  التواصل  وسائل  استخدام  اتخذوا  الوزراء  أن  إىل  البلجييك 

االتحاد الربملاين الدويل، 2016، )3(.  7

Michael Gove answers #AskGove Twitter questions (UK Parliament http://www.  8
.parliament.uk/education-committee-askgove-twitter-questions)

http://www.parliament.uk/education-committee-askgove-twitter-questions
http://www.parliament.uk/education-committee-askgove-twitter-questions
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الوزراء عىل نرش  إلزام  القضايا. وأضاف أنه يجب  ملناقشة  منتدًى رئيساً 

الربملان،  الربملان أوال، لسببني أولهام احرتام  القضايا إىل  اإلعالنات وإحالة 

والثاين إمكانية استجواب الوزراء ومن ثم محاسبتهم.

الرقابة  ألغراض  االجتامعي  التواصل  وسائل  استخدام  إمكانية  تستدعي 

إجراء املزيد من األبحاث والتحليالت املعمقة.

باإيجاز: بناء عالقات مع اأ�سحاب امل�سلحة الآخرين

املدين،  واملجتمع  الخاص،  القطاع  ومجموعات  الحكومة،  تشكل 
ووسائل اإلعالم، ووسائط التواصل االجتامعي جزءاً من شبكة رقابية 
مرتابطة ومتكاملة. وميكن للربملان، بل وينبغي له، أن يضع نفسه 
يف صميم عملية الرقابة الوطنية. ويعد كل جزء من الشبكة مهاًم، 
ويجب أن يكون متصاًل بالربملان عن طريق نظم وإجراءات واضحة.

yy ًمفيدا الحكومة  وزراء  مع  الرسمي  غري  التخاطب  يكون  قد 

للربملانيني الذين يرغبون يف تناول املسائل دون أن يكون هناك 

التفاعالت  للحكومة. ومع ذلك، قد تقوض هذه  انتقاد علني 

غري  لرقابة  األساسية  والقاعدة  واملساءلة.  الشفافية  الخفية 

رسمية فعالة هي أنها تسعي لتعزيز الرقابة الرسمية، وال تفعل 

شيئاً لعرقلة اإلجراءات الرسمية.

yy مل إذا  فاعل  بشكل  ناخبيهم  متثيل  الربملانيون  يستطيع  ال 

الحكومية عىل  السياسات  أثر  بانتظام ملعرفة  يتواصلوا معهم 

جمع  يف  تساعد  أن  املدين  املجتمع  ملنظامت  وميكن  حياتهم. 

هذا النوع من املعلومات وتوجيهها.

ن�سائح لأع�ساء الربملان: ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي لأغرا�ص الرقابة

ملاذا يجب اأن اأ�سارك؟

yy الربملان ألعضاء  االجتامعي  التواصل  وسائل  تسمح 

وذلك  الشباب،  والسيام  واسع،  مع جمهور  بالتواصل 

عضو  بروز  من  الوسائل  هذه  وتزيد  زهيدة.  بتكلفة 

عضو  استخدم  إذا  والسيام  الجمهور،  لدى  الربملان 

أنشطته  لرتويج  االجتامعي  التواصل  وسائل  الربملان 

أيضا  االجتامعي  التواصل  وسائل  وتوفر  الرقابية. 

للربملانيني قناة فعالة ميكن من خاللها منارصة القضايا 

التي تستدعي اهتامماً عاجاًل، وزيادة الوعي بها لدى 

الجمهور، والحصول عىل املعلومات العامة واآلراء.

ما الذي احتاجه؟

التواصل  وسائل  باستخدام  الصلة  ذات  القواعد  معرفة 

االجتامعي، مبا يف ذلك أي قواعد للسلوك الربملاين.

اإلملام مبختلف منصات وسائل التواصل االجتامعي )تويرت، 

الخ( بحيث ميكنك تحديد  فيسبوك، إنستجرام، واتساب، 

األنسب لك.

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy التي االجتامعي  التواصل  وسائل  شبكة  يف  ابحث 

الرقابة،  ورشكاء  بك،  الخاص  الربملان  اتبع  تستعملها: 

والوكاالت الحكومية التي تعنيك بوجه خاص.

yy:اجمع املحتويات التي تهمك مثل

مقاالت من املواقع االلكرتونية الربملانية أو الحزبية ـ

االيضاحية  ـ الصور  الصور  أو  الخاصة  صورك 

ملنظامت أخرى )تأكد من ذكر املصدر(

مقاالت ذات صلة من وسائل اإلعالم ـ

معلومات من رشكائك يف الرقابة ـ

مقتطفات جيدة من فعاليات شاركت فيها ـ

yy تستسيغ ال  كنت  إذا  اإلنرتنت  عىل  بيشء  تفصح  ال 

مشاهدته منقوال يف نرشات األخبار لياًل.

yy أوجز: التواصل عرب وسائل التواصل االجتامعي يستلزم

اإليجاز. فعىل سبيل املثال، متنحك تويرت حيزاً لرسالة 

ال تتجاوز 140 حرفاً لنرش رأيك.

yy الرقابة رسائل حول  بنرش  تعليقك،  مع  التغريد،  أعد 

التي تقوم بها.

yy:)استخدم الهاشتاق )#كلمة

نطاق  ـ لزيادة  املوجودة  الهاشتاقات  استغل 

االنتشار )مثل #رقابة، #برملان #]بلدك[(.

انىشء هاشتاقات جديدة لحمالت وقضايا جديدة  ـ

)مثل #نسوة مشاركات(.

yy االجتامعي لرشكائك يف التواصل  ضم معالجة وسائل 

الرقابة يف رسائلك.

yy ميكنك  - االنرتنت  عىل  الخاصة  دردشاتك  انشئ 

مواضيع  مختلف  بشأن  شهرياً  أتباعك  مع  التواصل 

املثال،  سبيل  )عىل  معني  هاشتاق  باستخدام  الرقابة 

#سل عضو الربملان(.

yy تأكد من أنك تستطيع أنت أو مكتبك الرد عىل اآلراء

التي تتلقاها عرب وسائل التواصل االجتامعي.
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شبكة العالقات الرقابية

yy عند التعامل مع املجموعات التي متثل القطاع الخاص ينبغي

يتسم  معهم  التواصل  أن  من  التأكد  الربملان  أعضاء  عىل 

بالشفافية ويخلو من الضغوط غري الالئقة، عىل الرغم من أن 

املعلومات التي بحوزتها غالباً ما تكون مفيدة.

yy أعاملهم لنرش  عادة  اإلعالم  وسائل  الربملان  أعضاء  يستخدم 

متزايد  بشكل  ينقلون  اآلن  ولكنهم  الجمهور،  إىل  الرقابية 

رسائلهم مبارشة إىل الناس عرب وسائل التواصل االجتامعي.

التجمعات الربملانية وغريها من اأ�ساليب   4-5

املراقبة غري الر�سمية

يستطيع أعضاء الربملان العمل خارج آلية الرقابة الرسمية )مثل اللجان، 

واألسئلة، واملناقشات، وتدقيق امليزانية( من خالل مجموعة من اإلجراءات 

غري املقننة عموماً يف قواعد الربملان. ويشمل ذلك تجمعات الحزب الواحد، 

الرقابية  واملامرسات  املصالح،  وجامعات  األحزاب،  بني  فيام  والتجمعات 

املوازية. وتخدم هذه اإلجراءات أغراضا كثرية، وال تكون الرقابة دامئاً هي 

الهدف الرئيس. ومع ذلك، فإنها تشمل جوانب ميكن اعتبارها شكاًل من 

أشكال الرقابة.

التجمعات امل�سكلة من حزب واحد

التجمعات املشّكلة من حزب واحد عبارة عن اجتامعات ألعضاء الحزب 

والربامج،  السياسات،  مسائل  يف  للبّت  يلتقون  الذين  نفسه  السيايس 

متكن  إذ  خاصة،  تكون  ما  عادة  وهي  والقيادة.  القوانني،  ومشاريع 

الربملانيون من مناقشة خالفاتهم بحرية فيام بينهم دون املساس بوحدة 

الحزب. ومن ثم، فقد توفر فرصة إلثارة شواغل الرقابة، وهو أمر مفيد 

انتقاد  يف  يرغبون  ال  قد  الذين  الحاكمة  األحزاب  ألعضاء  خاص  بشكل 

زمالئهم من الوزراء علناً.

عن  الناخبني  أمام  مسؤولون  الحاكم  الحزب  من  الربملان  أعضاء  أن  ومبا 

الحكومية  بالتأثري عىل اإلجراءات  الحكومة، فلديهم اهتامم كبري  سياسة 

والرقابة عليها. ومن املهم أيضاً أن نذكر أن أحزاب الحكومة تعتمد عىل 

دعم نوابها لتمرير برنامجها الترشيعي.

بشأن  ساعة  ملدة  بالتفصيل  للرتبية  وزيرتنا  مع  تحدثنا  “لقد 

وطلبنا  الالزمة،  التغيريات  جميع  وناقشنا  عامة.  سياسية  مسألة 

عدد  برفقة  الوزيرة  وجاءت  واملعلومات.  واألرقام،  الوثائق،  كل 

أن  كانت تدرك  املعلومات، ألنها  لتقديم جميع  املتخصصني  من 

أننا  حتى  باستفاضة،  وناقشناه  للغاية،  حساساً  كان  املوضوع 

اقرتحنا بعض التغيريات. لكن هذا النوع من األمور يحدث داخل 

األحزاب السياسية، وليس خارجها أو يف اللجنة”.

فيتوتاس غابسيس، عضو الربملان، ليتوانيا

توازي  التكيف  )ورمبا(  واالستجابة  التحدي  عملية  النواحي،  بعض  يف 

يكون  وحيثام  الربملان.  لجان  داخل  تجري  التي  الرسمية  الرقابة  عملية 

مثل  فإن  األحزاب،  يف  الداخلية  الدميقراطية  من  جيد  مستوى  هناك 

هذه التجامعات توفر حّيزاً للربملانيني إلثارة قضايا والحصول عىل الردود 

والسعي إىل ضبط السياسة.

تجمع  داخل  قضايا  إثارة  ميكنهم  الربملان  أعضاء  أن  البعض  يعلل  وقد 

الحزب، ولذلك فإنهم يستطيعون التقليل من حافز النواب يف املساهمة يف 

الرقابة داخل العمليات الربملانية الرسمية )والعامة(. بيد أنه إذا ركز عضو 

أفضل  لتبّني  سيسعى  فإنه  ولحزبه،  للمواطن  جيدة  نتيجة  عىل  الربملان 

األساليب يف أي حالة معينة. وسيظل أعضاء الربملان يشاركون يف العمليات 

الرسمية إذا أقروا بالحاجة إىل أن ينظر إليهم عىل أنهم يحاسبون الحكومة.

التجمعات املوؤلفة من اأحزاب متعددة وجماعات امل�سالح

حّيزاً  املصالح  متعددة، وجامعات  أحزاب  من  املؤلفة  التجمعات  تشكل 

وتدفعها  الربملانية،  الرقابة  تعزز  فهي  وبالتايل  األحزاب،  بني  للتآزر  مهاًم 

رغبة الربملانيني يف العمل معاً لوضع خطة مشرتكة أو هدف مشرتك. وكثرياً 

املقرتحات  وإعداد  الدعوة،  ذلك  يف  مبا  واسعاً،  طيفاً  أنشطتها  تشمل  ما 

الترشيعية ورصد أثر السياسة الحكومية.

اللجان  عن  متعددة  أحزاب  من  املؤلفة  الحزبية  التجمعات  تختلف 

غالبا بسلطات  تتمتع  يكون هيكلها غري رسمي. وال  ما  الربملانية. وعادة 

رقابية رسمية كاللجان، مثل سلطة املطالبة بالتقارير أو استدعاء الشهود. 

ويرجح أن تكون عضوية التجمعات طوعية، بدالً من التعيني. ومع ذلك، 

ميكن للتجمعات املؤلفة من أحزاب متعددة أن تسهم يف الرقابة.

تأكد مجموعة الرتكيز يف رصبيا التي اجتمت من أجل هذا التقرير عىل 

ما ييل:

“أعطت التجمعات املؤلفة من أحزاب متعددة نتائج أفضل بكثري 

من الطرق الرسمية للرقابة، وأتاحت فرصة كبرية لتوسيع الرقابة 

ومنتدى  النسوية،  الربملانية  والشبكة  التنفيذية.  السلطة  عىل 

الخرض، واملنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد، ومنتدى الطاقة، 

ليست سوى بعض األمثلة عىل التجمعات التي تنظمها مجاالت 

وقضايا محددة، مام يوفر أسلوباً مختلفاً ملعالجة القضايا”.

أحزاب  من  املؤلفة  التجمعات  نجاح  يف  تسهم  التي  العوامل  وتشمل 

وقيادة  بناءة  سياسية  وآليات  واضحة،  وأهدافاً  مشرتكة  رؤية  متعددة 

قوية. ويعتمد نجاح هذه التجمعات كذلك عىل مدى دعم قادة الربملان 

يحظى  أن  ُيرجح  املثال،  سبيل  فعىل  لذلك،  عملها.  وأساليب  ألعاملها 

التجمع الذي يهدف لتعزيز إجامع يف اآلراء بني الُشَعب السياسية بدعم 

من القادة الربملانيني، وأن يحظى عمله بالقبول، مام يتيح له فرصة أقوى 

للقيام مبراقبة فاعلة.

يف اململكة املتحدة، يعترب نظام التجمع الربملاين لعموم األحزاب مثاالً جيداً 

آللية متعددة األحزاب تّيرس املناقشات غري الحزبية. التجمعات الربملانية 
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يجتمعون  برملانيني  من  مؤلفة  رسمية  غري  تجمعات  األحزاب  لعموم 

ملناقشة قضايا تتعلق مبسألة ما. وهي تتيح فرصاً للربملانيني للمشاركة مع 

منظامت خارجية وأفراد يقاسمونهم اهتاممهم مبوضوع التجمع.

يف نيجرييا، اجتمع برملانيون شباب يف عام 2015 لتشكيل مجموعة مؤلفة 

من أحزاب متعددة ُسّميت “منتدى الربملانيني الشباب”. وقد اضطلع هذا 

املنتدى بدور رقايب شمل العمل كقناة لالستجابة لشواغل القواعد الشعبية 

أكتوبر 2016،  الربملان. ويف  كبريا يف  إعطاءها صدى  يتعني  التي  للشباب 

أدت تعليمة حكومية إىل قرص الفرص املتاحة للخريجني الشباب لالنضامم 

الربملانيني  منتدى  واستمع  الشباب.  لخدمة  النيجريية  الوطنية  الهيئة  إىل 

الشباب إىل الشواغل التي أعربت عنها املنظامت الطالبية والشبابية، وأثار 

املسألة يف الربملان. كام رشع يف مناقشة يف جلسة عامة أسفرت عن اعتامد 

قرار باإلجامع للتعليمة الذي سيجري التحقيق فيها مبزيد من التفصيل. 

وقد أسندت هذه املسألة إىل لجنة تطوير الشباب، وجرى استدعاء وزير 

الشباب والرياضة، واملدير العام للهيئة الوطنية النيجريية لخدمة الشباب 

لالستجواب. ويف غضون أيام، تدخل رئيس البالد إللغاء هذة التعليمة.

تأثري  حول   2012 عام  الدويل9  الربملاين  االتحاد  أجراها  دراسة  أظهرت 

مختلف أجهزة الهيئات الربملانية يف صنع القرار بشأن فريوس نقص املناعة 

البرشية ومرض اإليدز أن التجمعات املؤلفة من أحزاب متعددة حققت 

والعمل  ترشيعات،  إىل  العلوم  وترجمة  الوعي،  زيادة  يف  نجاحاً  عموماً 

مع منظامت املجتمع املدين وما إىل ذلك. ولكن، تتوقف فعاليتها تقريبا 

متاما عىل توافر املوظفني لخدمة املجموعة. وأشارت دراسات الحالة إىل 

مثل  خارجي  مصدر  من  وأحياناً  الربملان  من  أحياناً  يأتون  املوظفني  أن 

منظامت املجتمع املدين أو النقابات املهنية.

التحديات.  من  متعددة  أحزاب  من  املؤلفة  التجمعات  عمل  يخلو  ال 

التعاون  عىل  الربملان  أعضاء  قدرة  السياسية  األحزاب  بعض  تقّيد  وقد 

التجمعات  عىل  يتعني  اللجنة،  غرار  وعىل  األخرى.  األحزاب  أعضاء  مع 

من  وإدارتها  تنظيمها  كيفية  يف  تنظر  أن  متعددة  أحزاب  من  املؤلفة 

وخطط  العمل،  وخطط  اإلجرائية،  والقواعد  والعضوية،  القيادة،  حيث 

التنمية االسرتاتيجية، ودعم األمانة، والتمويل. وال تأيت هذه العوامل دامئاً 

مجتمعًة، إذ أن كثريا من التجمعات الحزبية ال تفعل الكثري لتنفيذ مهامها.

الإطار 40: ا�ستخدام ال�سغط عرب الأحزاب لتعزيز �سيا�سة 

الطاقة امل�ستدامة يف بنغالدي�ص

الطاقة  تنمية  هيئة  قانون  بنغالديش  برملان  اعتمد  عام 2012،  ويف 

الطاقة  لرتويج  كمنسق  تعمل  هيئة  إلنشاء  واملتجددة  املستدامة 

تقريباً،  املستدامة وتعزيزها وتطويرها. ومع ذلك، وبعد مرور عام 

كتلة  التأخري  ذلك  ودفع  بعد.  يكتمل  مل  الهيئة  هذه  إنشاء  كان 

الربملانيني املعنيني من مختلف األحزاب التخاذ سلسلة  حاسمة من 

من اإلجراءات اإليجابية وامللموسة.

االتحاد الربملاين الدويل، 2012 )2(.  9

للخرباء  اجتامعاً  متعددة  أحزاب  من  املؤلفة  املجموعة  فعقدت 

املستدامة  الطاقة  تنمية  هيئة  قانون  “تنفيذ  بعنوان  الربملان  يف 

وزارة  من  ومسئولون  املعنية  اللجان  رؤساء  حرضه  واملتجددة” 

الكهرباء والطاقة والرثوة املعدنية، وخرباء الطاقة املتجددة، وممثلون 

انتباه  الحدث إىل لفت  أّدى هذا  الطاقة، ووسائل اإلعالم. وقد  عن 

مسألة  إىل  الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب  املدين  واملجتمع  املرّشعني 

تأخري تنفيذ إنشاء الهيئة.

وبعد ذلك، قّدمت املجموعة مذكرات إىل وزير املالية ووزير الكهرباء 

والطاقة والرثوة املعدنية تطالبهام بتنفيذ قانون هيئة تنمية الطاقة 

املستدامة واملتجددة. كام قدمت املجموعة مذكرة مامثلة إىل اللجنة 

املعدنية  والرثوة  والطاقة  الكهرباء  بوزارة  املعنية  الدامئة  الربملانية 

وطلبت تدخلها.

املعدنية  والرثوة  والطاقة  الكهرباء  بوزير  املجموعة  اجتمعت  ثم 

بإعداد  املسؤولني  إىل  الوزير  أوعز  لذلك،  ونتيجة  املذكرات.  ملتابعة 

خارطة طريق لتنفيذ املبادرة. وأثناء املفاوضات بشأن امليزانية، عقد 

الفريق اجتامعات أخرى مع وزير الكهرباء والطاقة والرثوة املعدنية، 

للهيئة  امليزانية  مبخصصات  املطالبة  لتكرار  املالية  وزير  مع  وأيضاً 

وصناديق الطاقة النظيفة.

وعقب تدخالت أعضاء الربملان، خّصص وزير املالية عام 2014 موارد 

مالية للهيئة لتكون جاهزة وتعمل بشكل كامل. وباإلضافة إىل ذلك، 

أُحدث صندوق جديد للطاقة املتجددة لدعم قدرات توليد الطاقة 

املتجددة.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2016

وتحديداً  الربملانية  بالرقابة  الخاصة  والنصائح  األمثلة  من  ملزيد 
الطاقة  اإلرشادي:  الدليل  انظر  املستدامة،  الطاقة  سياسات  عىل 
(http://agora-parl.org/resources/library/ املتجددة للربملانيني

renewable-energy-parliamentarians-how-guide-0)

التجمعات الن�سوية لالأحزاب املتعددة

التعاون بني أحزاب  لنجاح  النسوية كنموذجاً  التجمعات  ما تعرض  كثرياً 

جميع  يف  برملاناً   87 عن  يقل  ال  فيام  التجمعات  هذه  ونجد  متعددة. 

أنحاء العامل،10 مام يوحي بأن الربملانيني - وال سيام الربملانيات – يجدونها 

القواعد  بأوضاع رسمية يف  النسوية  التجمعات  ثلثا  آلية مفيدة. وتتمتع 

اإلجرائية للربملان، يف حني تعمل تجمعات أخرى بصفة غري رسمية. وقد 

إنشاء  البلدان من خالل  التعاون عرب  أيضاً يف  النسوية  التجمعات  بدأت 

األخرى  التجمعات  مع  الحال  هي  وكام  إقليمية.  نسوية  برملانية  روابط 

من  نشاط  مجرد  الحكومة  سياسة  عىل  الرقابة  فإن  املتعددة،  لألحزاب 

أنشطتها، إىل جانب الدعوة، واملناقشات، وغريها من املهام.

.(http://w3.ipu.org/en) قاعدة بيانات االتحاد الربملاين الدويل عن املجموعات النسوية  10

http://agora-parl.org/resources/library/renewable-energy-parliamentarians-how-guide-0
http://agora-parl.org/resources/library/renewable-energy-parliamentarians-how-guide-0
http://w3.ipu.org/en
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شبكة العالقات الرقابية

والسياسات  الترشيعات  رصد  الناجحة  النسوية  التجمعات  تستطيع 

جنساين  منظور  تقديم  وكذلك  الجنسني،  بني  املساواة  بشأن  الحكومية 

للتأثري  الحزبية  والسياسات  العامة  السياسات  وأولويات  للترشيعات، 

الربملانيات  توجيه  أيضاً  النسوية  التجمعات  تدعم  وقد  إيجابياً.  عليها 

ظل  يف  رئيسة  ميزة  وهي  للنساء،  التواصل  فرص  وإتاحة  املبتدئات، 

الدوائر  من  العديد  ويف  السياسية.  الشبكات  عىل  الذكورية  الهيمنة 

اإلدارية، فإن الرقابة عىل املساواة بني الجنسني قد تواجه إهامالً يف ظل 

غياب هذه املنابر.

“قررنا إقامة تجمع ]لألحزاب املتعددة[ قبل ستة أشهر، ونعكف 

وقد  يسرياً.  أمراً  ليس  وهذا  بيننا،  فيام  روابط  إقامة  عىل  اآلن 

حصلت عىل تعهد من الحكومة بدفع 15 مليون يورو ملدة ثالث 

سنوات ملبادرة موسكوكا، وهو تعهد من مجموعة الثامين يف كندا 

لإلنفاق اإلضايف عىل صحة األطفال واألمهات. وقد دعم التجمع 

هذه التعديالت وأظهرنا قوة منسقة”.

بيا لوكاتييل، عضو مجلس النواب، إيطاليا

ن�سائح لأع�ساء الربملان: التجمعات الن�سوية لالأحزاب املتعددة

ملاذا ينبغي اأن اأ�سارك؟

)والتجمعات  املتعددة  لألحزاب  النسوية  التجمعات  إن 

قيمة”  “تضيف  آليات  الجنسني(  بني  املساواة  بشأن 

وسيلة  للربملانيات  توفر  كام  الربملان،  يف  املرأة  ملشاركة 

لتحديد أهداف واسرتاتيجيات مشرتكة يف معظم األحيان 

الجنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  باملسائل  النهوض  بهدف 

تختلف  إذ  مامثلة،  التجمعات  كل  وليست  الربملان.  يف 

التجمعات  بعض  وتهدف  العمل.  وأساليب  األهداف، 

ببساطة إىل تيسري الحوار فيام بني األطراف وداخلها، وتوفري 

التدريب والدعم ألعضائها. ويركز البعض اآلخر أكرث عىل 

الترشيعات، كام يهدف إىل التأثري عىل السياسات، والربامج 

أيضا  التعاون بني األحزاب. وميكنها  الترشيعية من خالل 

تعزيز املنظور الجنساين يف األنشطة الرقابية.

ما الذي اأحتاجه؟

yy اهتامم حقيقي والتزام وبرملانيات أخريات راغبات يف

تشكيل تجمع

yyدعم من القيادة الربملانية وزعامء األحزاب السياسية

yyتقييم واقعي لفرص التعاون بني األحزاب يف الربملان

yy حركة نسوية قوية، أو مجموعات نسوية يف املجتمع

املدين عىل استعداد للعمل يف رشاكة مع التجمع

yy إلنشاء سابقة  محاوالت  أي  من  مستفادة  دروس 

تجمعات )ملِذا مل تدم، هل ُحّلت املشاكل التي أدت 

إىل زوالها؟(

كيف ميكنني امل�ساهمة بفعالية؟

yy يف األخذ  مع  وأولوياته،  التجمع  أهداف  تحديد 

الحسبان كيفية تعميم الجنسانية، ومنارصة املشاركة 

واملهام  الرقابة  خالل  من  والقيادة  للمرأة،  السياسية 

بشأن  اآلراء  توافق  إىل  والسعي  األخرى،  األساسية 

القضايا والتعريف باإلنجازات.

yy السعي للحصول عىل اتفاق بني األعضاء حول هيكل

التجمع وطريقة عمله:

كيف تحدد العضوية؟ كيف ُتعنّي / ُتنتخب قيادة  ـ

 / )بالتصويت  القرارات  تتخذ  كيف  التجمع؟ 

اإلجامع(؟

اإلجرائية  ـ للقواعد  وفقاً  التجمع  يعمل  هل 

هي  ما  الخاصة؟  قواعده  يضع  هل  الربملانية؟ 

)مخاطبة  للتجمع  سُتمنح  التي  الصالحيات 

األشخاص، وإرسال الوثائق(؟

yy قاعات )املوظفني،  كافية  موارد  عىل  التفاوض 

االجتامعات، أموال لتمويل األنشطة(

yy التجمع يقدم  كيف  بالربملان.  التجمع  عالقة  بيان 

تقاريره لرئيس الربملان، أو الجلسة العامة، أو اللجنة 

الربملانية ذات صلة؟

yy املدين املجتمع  منظامت  مع  متينة  عالقات  إقامة 

وأنصار النوع الجنساين.

yy اعتامد خطط عمل أو اسرتاتيجية، مع وضع أهداف

التقدم املحرز وتقييمه. وضع خطة  ومؤرشات لرصد 

اتصاالت لزيادة الوعي بأنشطة املؤمترات.

yy.التامس الدعم من املنظامت الربملانية النسوية اإلقليمية

موارد مفيدة

التوجيهية  املبادئ   .2013 الدويل،  الربملاين  االتحاد 

(http://www.ipu.org/pdf/ النسوية  للتجمعات 
publications/caucus-e.pdf)

املؤسسات  مكتب  أوروبا،  يف  والتعاون  األمن  منظمة 

مقارنة دراسة   .2013 اإلنسان،  وحقوق   الدميقراطية 

والتعاون األمن  منظمة  منطقة  يف  الربملانيات   لهياكل 
 (http://www.osce.org/odihr/105940? يف أوروبا 

download=true)

http://www.ipu.org/pdf/publications/caucus-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/caucus-e.pdf
http://www.osce.org/odihr/105940?download=true
http://www.osce.org/odihr/105940?download=true
http://www.osce.org/odihr/105940?download=true
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فإن  املتعددة،  الحزبية  للتجمعات  بالنسبة  الحال  هي  وكام  لكن، 

عىل  التغلب  كيفية  منها  عديدة  تحديات  تواجه  النسوية  التجمعات 

تأثريات السياسات الحزبية، وهو أمر غري هني. وباإلضافة إىل ذلك، فهناك 

األجيال،  بني  والتباين  الثقافية،  النواميس  مثل  الرقابة  تعرقل عمل  أمور 

وسوء الفهم للمساواة بني الجنسني، ونقص املوارد أو االحرتام.

اأ�ساليب املراقبة غري الر�سمية الأخرى

هناك حاالت يتخذ فيها األحزاب أو الربملانيون أساليب أخرى خارج نطاق 

البداية، حيث ميكن استيعابها  العمليات الرسمية للربملان )عىل األقل يف 

األساليب  هذه  وتهدف  الربملان(.  ومامرسات  قواعد  يف  املطاف  نهاية  يف 

لتحقيق أهداف سياسية ال يتم الوفاء بها، أو ال ميكن تلبيتها من خالل 

العمليات الرسمية.

يصف أحد أعضاء الربملان الكينينني تحقيقاً أعّده ونّفذه عىل شكل مبادرة 

شخصية، قبل إدراج النتائج يف العملية الرسمية للجنة.

النب[  مزارعي  استغالل  ]بشأن  بتحقيق خاص  القيام  “رشعت يف 
قادرين،  أشخاصا  ودعوت  الخاصة.  مواردي  ذلك  يف  مستخدماً 

وبدأنا عملية توثيق تقرير مستقل قدمته من خالل لجنتي. وقد 

فعلت ذلك بنفيس، مستخدماً شبكة معاريف الخاصة، حرصاً مني 

النقدي  املحصول  هو  النب  إن  مقاطعتي.  سكان  مساعدة  عىل 

الوحيد يف دائريت االنتخابية، ولكن الحظت أن لجنتي مل ]تعالج 

قضية الفساد يف صناعة النب[. وشعرت بالعجز، حيث بدأت قوى 

خارجية االستثامر يف تلك اللجنة. ومل أحرض اجتامعاً واحداً خالل 

عام كامل عندما كانت اللجنة تناقش قضايا النب، ألنه يف كل مرة 

وبدالً من ذلك، ذهبت وأعددت  وابتذال.  تهاون  سيكون هناك 

هذا التقرير بنفيس. واآلن أريد أن يكون التقرير مملوكاً للجنتي 

أيضاً  قدمت  نفسه،  الوقت  ويف  الربملانية.  الغرفة  عىل  لُيعرض 

إذا مل  ...أسألك،  للرئاسة، ولزعامء سياسيني آخرين.  التقرير  هذا 

تجد مساراً متيض فيه، هل تستسلم وتغادر؟ ال تغادر، بل تبقى 

وتجاهد، وتنشد مساراً بدياًل إلنجاح خططك”.

كاباندو واكاباندو، عضو الجمعية الوطنية، كينيا

وجد عضو سابق يف الكونغرس األمرييك، شارك يف العديد من التحقيقات 

أثناء عمله رئيساً للجنة الرقابة واإلصالح الحكومي، طرقا موازية ملتابعة 

هذا العمل بعد أن خرس حزبه السيطرة عىل اللجنة عقب االنتخابات.

“إن أحد اإلحباطات الكبرية يف العيش ضمن أقلية برملانية هو أن 
كانت  التي  التحقيقات  إلحباط  عديدة  وسائل  تقدم  ال  القواعد 

من اختصصات ]الرئيس الجديد[. كانت سلطة األغلبية، وخاصة 

يبق  أنه مل  يعني  النواب، شبه مطلقة. ولكن هذا ال  يف مجلس 

أمام أعضاء الحزب اآلخر سبل بناءة إلثارة القضايا التي تستحق 

مل  وبالتايل  مسيطرا،  أكن  مل  أنني  من  الرغم  وعىل   ... التحقيق. 

فلم يكن هناك يشء مينعني من  استامع،  أستطع عقد جلسات 

ونرش  مهمة،  اعتربها  التي  القضايا  يف  خاصة  تحقيقات  إجراء 

يتسم  ال  األسلوب  هذا  أن  من  الرغم  وعىل  للجمهور.  النتائج 

فإن  املستوى،  رفيعة  االستامع  لجلسات  التلفزيونية  “باألبهة” 

مهام  ذلك  وكان  األمرييك،  الكونغرس  مبوافقة  حضيت  تقاريرنا 

للغاية - غالباً ما يكفي للتأثري الذي يحدث تغيريا ذا مغزى”.

هرني واكسامن، عضو سابق يف مجلس النواب، الواليات املتحدة11

 باإيجاز: التجمعات الربملانية 

وغريها من اأ�ساليب الرقابة غري الر�سمية

الجهود  تحفز  أن  العمل  ومجموعات  الربملانية،  للتجمعات  يجوز 

قياًم  محفاًل  الواحد  الحزب  تجمعات  وتوفر  الربملانية.  للمشاركة 

ألعضاء الحزب، وال سيام الحزب الحاكم، ملناقشة السياسة علناً مع 

بعضهم البعض. وتعزز تجمعات األحزاب املتعددة التآزر وتوافق 

اآلراء عرب الخطوط الحزبية، ما يعني أن مقرتحاتها يرجح أن ينظر 

إليها عىل أنها محايدة، وبالتايل تخذها الحكومة ويتخذها الشعب 

عىل محمل الجد.

وتستفيد اآلليات غري الرسمية لتيسري الرقابة، مثل التجمعات، من 

مثاالً  النسوية  التجمعات  وتشكل  واضحة.  وأهداف  مهام  وجود 

شائعاً عىل التعاون بني األحزاب، إال أنها تحتاج إىل دعم مؤسيس 

لضامن قدرتها عىل االضطالع مبهامها.

من  الصغرية  املجموعات  أو  الربملان،  ألعضاء  أمثلة  أيضاً  وهناك 

لتحقيق أهداف رقابية محددة من  الذين يسعون  الربملان  أعضاء 

خالل أساليب مخصصة مستقلة عن اآلليات الرسمية.

ال�ستنتاجات  5-5

نوعية  تحسني  يف  أساسية  مصلحة  الدميقراطي  املجتمع  أعضاء  لجميع 

مبا يف  واملجتمع ككل،  الربملان  بني  التعامل  توسيع  فإن  لذلك،  الحكومة. 

التي تضطلع  العديدة  الفاعلة  والجهات  والجمهور،  املدين  املجتمع  ذلك 

بالرقابة أو مبهام تتعلق بها، ُيعّد من املسؤوليات السياسية الهامة.

التعامل مع مجموعة واسعة من الرشكاء املحتملني يف مجال  ويستدعي 

تكون  وقد  الرسمية.  وغري  الرسمية  املناهج  من  واسعة  طائفة  الرقابة 

حولها  للف  طرقا  أو  الرسمية،  للعمليات  مكّملة  الرسمية  غري  املناهج 

وتقويضها حسب كيفية استخدامها. إن إدراك الدافع السيايس الستخدام 

ويدعو  استخدامها.  وسبب  كيفية  لتحليل  مهٌم  أمٌر  رسمية  غري  األدوات 

التقرير إىل التكاملية والرشاكة عوضاً عن التنافس أو الخصومة.

.Waxman, 2009  11
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الرقابة وعضو الربملان

الرقابة وع�سو الربملان

للدميقراطية  الرقابة  أهمية  عىل  الضوء  السابقة  الفصول  سّلطت  لقد 

وفحصت سلطات الرقابة، وقدرات الربملانات التي متتلك هذه السلطات 

الربملان  أو تطورها. ويظل كل ذلك يف حّيز اإلمكانات، ما مل يشأ أعضاء 

املشاركة يف الرقابة.

الربملان ومتّكنهم من  التي تحّفز أعضاء  العوامل  الفصل عىل  ويركز هذا 

واإلجراءات  ذلك،  يجنوها من  أن  التي ميكن  واملزايا  الرقابة  املشاركة يف 

للربملان.  أساسية  وظيفة  باعتبارها  الرقابة  لتعزيز  اتخاذها  ميكنهم  التي 

عندما  الرقابة  يف  يشاركون  الربملان  أعضاء  أن  فرضية  من  ذلك  وينطلق 

يدركون قوتها وقدرتها إلحداث نفوذ سيايس، ويدركون أن لديهم الرشعية 

والوسائل لتحقيق النجاح.

حوافز للم�ساركة يف الرقابة  1-6

يتعني عىل الربملانيني الوقوف عىل مدى أداء الحكومة. لكن من املرجح 

أال يخوض أعضاء الربملان يف الرقابة إال إذا كانت لديهم الحوافز والقدرة 

الالزمة للعمل.

ويدرك أعضاء الربملان الذين شملهم االستطالع يف إطار هذا التقرير، أن 

املجيبني  العديد من  كافة. وأفاد  الربملانيني  يقع عىل عاتق  الرقابة  عبء 

بأنهم شاركوا يف أنشطة رقابية مثل طرح أسئلة عىل مسؤولني حكوميني. 

ولكن الذين شاركوا يف أعامل رقابية جوهرية – مثل وضع مجموعة أسئلة 

مستنرية وتحقيقية، ومتابعة ردود الوزارات، وإجراء تحقيقات أو تحقيق 

نتائج مقنعة – كانوا يف الغالب جزءاً من أقلية صغرية لكنها مثابرة داخل 

برملاناتهم الوطنية.

ليس من الواقعي توقع جميع الربملانيني بأن يكونوا متساويني يف التزامهم 

باملشاركة يف الرقابة، ال سيام بالنظر إىل تنوع رغباتهم والضغط الشديد 

عىل وقتهم. ويجب عىل عضو الربمان )ذكراً كان أو أنثى( أن يحدد مقدار 

الوقت الذي يكرسه للرقابة عىل حساب أولويات أخرى وكيفية املشاركة.

من الرضوري أن تشارك كتلة برملانية حاسمة من األعضاء لضامن نظام 

رقابة برملانية فاعلة، ولكن ال يتطلب هذا األمر وجود أغلبية للبدء. وغالباً 

ما تكون لألفراد قدرة عىل العمل مبفردهم أو ضمن مجموعات صغرية. 

تبدأ الرقابة بخطوات محددة يتخذها أعضاء الربملان، فرادى وجامعات، 

بإجراء  لجنة  رئيس  قرار  أو  وزير،  عىل  تحقيقي  سؤال  طرح  قرار  مثل 

تحقيق، أو قرار زعيم برملاين بدعم تحقيق.

وجهات نظر لتقييم الأداء احلكومي

الربملان ووجهات نظره  تؤثر قيم عضو  الحكومي،  األداء  تقييم  حتام، يف 

التي  الرئيسة  الشخصية  الحوافز  ومن  النتائج.  عىل  الشخصية  وأهدافه 

تدفع أعضاء الربملان عىل املشاركة يف الرقابة أنها تتيح لهم فرصة لتوجيه 

سياسة الحكومة نحو تحقيق أهدافهم السياسية الخاصة. أما من منظور 

للمجتمع، ويحّسن صورة  منافع  أيضاً  يحقق  الرقايب  النشاط  فإن  أوسع، 

الربملان أمام الجمهور.

وأما بالنسبة لعضو الربملان الفردي، يصبح السؤال كالتايل: “كيف يساعدين 

)أو يعيقني( هذا النشاط يف متابعة القضايا التي تهّمني؟” يقيم أعضاء 

الدوافع  جميع  أن  حني  يف  الزوايا.  مختلف  من  الحكومة  أداء  الربملان 

وجهات  فإن  جزئياً،  مغمورة  تكون  ما  وغالباً  ومعقدة  للغاية،  شخصية 

النظر الواردة يف اإلطار 41 التايل، تتفق مع الشواغل الشائعة وتفرس سبب 

اضطالع الربملانيني بالرقابة.

الإطار 41: خم�سة مناظري لتقييم اأداء احلكومة

ما الذي يجري تقييمهمنظور الرقابة

وجود الفساد أو غيابهالنزاهة

درجة امتثال الحكومة للقانوناإلخالص

 اإلنصاف يف توزيع التكاليف أو املنافع اإلنصاف

من قبل الحكومة

نسبة التكاليف إىل املنافعالكفاءة

مدى تأثري اإلجراءات عىل آثارها املرجوةالفعالية

النزاهة

الحّد من الفساد: يهتم بعض أعضاء الربملان أساساً بالحّد من الفساد كغاية 

يف حد ذاتها – هدفهم تنمية النزاهة. وهناك أعضاء برملان أفراد يعملون 

من أجل زيادة النزاهة يف منظامت مثل املنظمة العاملية للربملانیین ضد 

الفساد،1 بينام أىت البعض اآلخر من منظامت املجتمع املدين، أو تدفعهم 

معاناة شخصية سببها الفساد.

منارصة هدف منشود يف مجال السياسات: قد يكون أعضاء برملان آخرون 

توفري  أو  التعليم،  تطوير  مثل  محددة  سياسات  بأهداف  أساساً  مهتمني 

الرعاية الصحية. إن اعرتاضهم الرئييس عىل الفساد هو أنه يحول املوارد 

كشف  إىل  يدفعهم  ما  وهذا  املرجوة،  السياسات  نتائج  عن  الشحيحة 

سوء السلوك. وقد أشار خوان بابلو ليتيليه، عضو مجلس الشيوخ وعضو 

نشاط  بشكل خاص  يقّدر  الجمهور  أن  إىل  تشييل،  الرتكيز من  مجموعة 

اإلسكان  تهمهم، مثل  التي  العامة  الخدمات  تقديم  يتناول  الذي  الرقابة 

والتعليم.

تعميق خربة عضو الربملان السياسية: ميكن لعضو الربملان أن يربز مؤهالته 

ملناصب رفيعة من خالل تطوير سمعته كمحارب الفساد. وغالباً ما تكون 

التحقيقات ضد الفساد ذات طبيعة إعالمية عالية وتركز اهتامم الجمهور 

أداة  الفساد:  للربملانيني ضد  العاملية  واملنظمة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  أيضاً  انظر   1
التقييم الذايت للربملانيني ملكافحة الفساد.

الف�سل ال�ساد�ص:
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عىل أعضاء الربملان الذين يتولون التحقيقات، مام يعزز رصيدهم السيايس، 

ويساعدهم عىل الرتقي يف حياتهم املهنية. أشار مراسل من الربملان الكيني 

يف  نرشت  التي  املحتمل  الفساد  ادعاءات  “جميع  أن  إىل  اسمه  يخفي 

عىل[  يدلل  ]مام  املرشعني،  أمام  للمثول  استدعاءات  إىل  أدت  الصحف 

املزايا السياسية التي ميكن أن ُتجنى من التحقيق”.

الإخال�ص

ضامن التطبيق السليم اللقانون: الهدف من هذا النوع من الرقابة تحديد 

ما إذا كانت الحكومة قد امتثلت للقانون يف تنفيذ السياسات. ينبغي أن 

يكون هذا الهدف شاغال محوريا للربملان، ألن القانون هو وسيلة الربملان 

الرئيسة للتأثري عىل الحكومة. وإذا أخفقت الحكومة يف االمتثال للقانون 

الذي صاغه املرشعون، فإن قدرة الربملان يف التأثري عىل العامل تتضاءل.

السعي وراء تحقيق هدف منشود يف مجال السياسات: يحظى الربملانيون 

الذين نجحوا يف مترير ترشيع إلحداث إصالحات يف السياسة العامة بحافز 

خاص للتأكد من أن ما يأملون يف تحقيقه ُينّفذ فعاًل.

فإن  القانون،  ينفذ  مل  فإن  جيدة،  القانون  صياغة  كانت  “مهام 

االصالح املنشود لن ُيكتب له النجاح، ولن يتحقق متثيل مصالح 

املواطنني إذا مل تجر مساءلة أولئك الذين كلفوا بتنفيذ القانون”.

املتعددين،  املصلحة  بأصحاب  املعنية  الرتكيز  مجموعة  تقرير 
رصبيا

الزعامء  فإن  املنوال،  نفس  وعىل  ومتثيلها:  املهمشة  املجموعات  حامية 

أن  يف  مصلحة  لهم  املهمشة  الفئات  عن  يدافعون  الذين  الربملانيني 

الترشيعات الهادفة إىل تلبية احتياجات هؤالء الناس وتنميتهم تؤدي إىل 

إجراءات إيجابية من جانب الحكومة. لذا، فإن هؤالء النواب، فضاًل عن 

منارصة الشعب، قد يجدون أنفسهم يؤيدون القانون.

“لذلك، فبحكم أننا أعضاء يف الربملان، وكوننا نسوة، فإننا نضطلع 

بطبيعة الحال بالدور األكرب يف ضامن تنفيذ يشء عىل األقل”.

مييش جمعة خمييس، عضو الجمعية الوطنية، كينيا

البريوقراطية  تعترب  ال  عندما  خاصة  أهمية  الرقابية  املهمة  هذه  تكتيس 

إنفاذ القانون أولوية عليا.

الإن�ساف

الربامج  ُيعّد تقييم عدالة  الناخبني و/ أو املجتمعات املهمشة:  مساعدة 

الذين  الربملان  أعضاء  يكون  ما  وغالباً  الرقابة.  أهداف  أحد  الحكومية 

ميثلون مصالح جامعات بعينها مهتمني بالرقابة لتحديد ما إذا كانت هذه 

العادلة من املزايا، أو ما إذا كان عليها أن  املجموعات قد نالت حصتها 

تدفع حصة غري عادلة من التكاليف.

وقد تم إضفاء الطابع املؤسيس عىل بعض هذه املشاعر يف عمل املرشع 

مبوجب القانون. فعىل سبيل املثال، يتوقع أن يرصد أعضاء مجلس الشيوخ 

مختلف  وعىل  اإلقليمية،  السلطات  عىل  االتحادي  القانون  أثر  البلجييك 

املجموعات اللغوية، والنساء، وغريهم من الناخبني. ويحاول العديد من 

أعضاء الربملان اآلخرين، وإن مل يطلب منهم ذلك رسمياً، ضامن معاملة 

عادلة لدوائرهم االنتخابية ألسباب انتخابية وأسباب أخرى.

وغالباً ما يتوقع من أعضاء الربملان أن ينارصوا أفراد مجموعة معينة ينتمون 

إليها سواء كانت دميوغرافية أو غري ذلك. فعىل سبيل املثال، يتوقع وعىل 

نطاق واسع أن تتوىل برملانيات قيادة عملية منارصة قضية املساواة بني 

الجنسني.2 أفادت زعيمة نسوية يف الربملان املولدويف بأنها كثرياً ما تتلقى 

طلبات من نسوة من خارج دائرتها االنتخابية للنظر يف إجراءات حكومية 

بروزها  بأن  إلميانها  ذلك،  تستطيع  عندما  فتمتثل  كأفراد،  عليهن  تؤثر 

كزعيمة يلزمها للعمل نيابة عن أولئك الاليئ يتطلعن إليها ملساعدتهن.3 يف 

أوغندا، تخصص مقاعد يف الربملان للمجموعات املهّمشة )مبا فيها الشباب 

والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم( بغية متثيل هذه الفئات للدفاع 

عن مصالحها املميزة.

قضايا  ملنارصة  الرقابة  يف  للمشاركة  الربملان  يدفع عضو  الذي  الحافز  إن 

املساواة للمجموعات املهمشة يجد تعزيزاً وتعظياًم ونرشاً من اآلخرين، 

مبا يف ذلك أطراف من خارج الربملان. وقد أشار نائب برملاين من زامبيا، 

يف معرض مناقشة الرقابة الربملانية واإلرادة السياسية، إىل أن “الرقابة عىل 

تجمعات  تدعمها  برملانيات  الغالب  يف  به  تضطلع  الجنسني  بني  التكافؤ 

املناقشة  ويف  املدين”.  املجتمع  يف  الجنساين  املجال  يف  وناشطون  نسائية 

نفسها، وّجه عضو يف الربملان البوتسواين نداًء للربملانيني للدفاع عن حقوق 

الجنسية،4  الهوية  الجنيس، ومغايري  امليل  املثليات، واملثليني، ومزدوجي 

وأيده يف ذلك عضو من الربملان الناميبي.

الكفاءة

تعميق الخربة السياسية ألعضاء الربملان: تسعى الرقابة من أجل الكفاءة 

لتحقيق نسبة مواتية من املزايا مقارنة بالتكاليف. وكثرياً ما مُيارس ذلك 

عىل مستوى الدائرة االنتخابية، عىل سبيل املثال، بوصفها جزًء من الرقابة 

عىل امليزانية. وقد وصف برملاينٌّ من جمهورية الدومينيكان الوضع عىل 

النحو التايل:

“عىل الوجه األمثل، ُتعرض امليزانية الفصلية، ويرصد أعضاء الربملان 

التي متثلها،  ... ويف جامعتك، يف املقاطعة  كيفية سري األمور. ثم 

يستطيع عضو الربملان أن يذهب يف أي وقت يشاء، عندما تكون 

هناك مشكلة، ويرى ما يجري، وكيف ُتستعمل أموال الشعب... 

هذا عمل عظيم لنائب جيد”.

غراسييال فارمني، عضو مجلس النواب، الجمهورية الدومينيكية

االتحاد الربملاين الدويل، 2015، )2(.  2

جرى التقرير خالل مقابلة أُجريت يف إطار تقييم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املتوسط   3
األجل لربنامج الدعم الربملاين ملولدوفيا، 2012.

االتحاد الربملاين الدويل، 2015، )1(.  4
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كثريا ما يدافع السياسيون عىل تحقيق الكفاءة – أي الرغبة يف الحصول 

عىل أعىل قيمة مقابل املال. ويجلب هذا الشكل من الرقابة العديد من 

األصدقاء، وال يجلب كثريا من األعداء الذين هم مستعدون لالعرتاض علناً 

وتلطيخ سمعتهم السياسية.

الفعالية

تحقيق  الفعالية لضامن  أجل  الرقابة من  االحتياجات: تسعى  استهداف 

إجراء حكومي لألثر املنشود. وعند تقييم فعالية أي برنامج، ينظر أعضاء 

الربملان يف مدى نجاحهم يف العمل يف دوائرهم االنتخابية، ألن السياسات 

احتياجات  دامئاً  تلّبي  ال  واإلقليمي  القطري  الصعيدين  عىل  ُترسم  التي 

األعضاء  أجرى  الصومال،  يف  بونتالند  والية  برملان  ويف  الفردية.  الدوائر 

من  املترضرة  املناطق  يف  تعمل  التي  اللجان  عىل  الرقابة  بشأن  تحقيقاً 

الجفاف لتقييم فعالية جهود اإلغاثة التي تضطلع بها الحكومة. وكشفت 

الدروس املستفادة تبايناً كبرياً يف احتياجات مختلف املناطق التي تعاين 

اآلخر  والبعض  والغذاء،  املاء  إىل  بحاجة  املناطق  فبعض  الجفاف.  من 

بحاجة إىل علف للحيوانات، والبعض اآلخر بحاجة إىل املال لرشاء مختلف 

مامرساتها  الحكومة  عّدلت  الرقايب،  التحقيق  لهذا  ونتيجة  الرضوريات. 
اإلغاثية من أجل تحسني استهداف مختلف احتياجات السكان.5

باإيجاز: احلوافز للم�ساركة يف الرقابة

عىل  الحكومة  أداء  لقياس  الرقابة  استخدام  الربملانيون  يستطيع 

واإلنصاف،  واإلخالص،  النزاهة،  هي:  رئيسية،  مستويات  خمسة 

والكفاءة، والفعالية، التي متّكن من إلقاء نظرة ثاقبة عىل الحوافز 

األساسية التي تدفع أعضاء الربملان عىل املشاركة يف أنشطة الرقابة. 

كام تسمح الرقابة للربملانيني مساعدة دوائرهم االنتخابية، وتعزيز 

وبسط  السياسية،  حياتهم  وإثراء  املحددة،  السياسات  أهداف 

نفوذهم الشخيص.

جعل احلكومة تاأخذ الربملان   2-6 

على حممل اجلد

ُترّجح مشاركة أعضاء الربملان يف أعامل الرقابة إذا رأوا أن ذلك سيكون له 

األثر املنشود عىل أداء الحكومة. وكام الحظ النائب اللبناين غسان مخيرب، 

فليس هناك يشء يبغضه عضو الربملان أكرث من الكالم فيام ال طائل من 

ورائه، يف وقت تتخذ فيه القرارات يف مكان آخر.6 وتعتمد فرص النجاح إىل 

حد كبري عىل: )1( الصالحيات الرسمية وغري الرسمية املتاحة، و)2( املوارد 

املتاحة الستخدام تلك السلطات بفعالية.

http://www. الصومال  يف  الربملاين  للدعم  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مرشوع   5
so.undporg/content/somalia/en/home/operations/projects/poverty_reduction/

.parliament-support-project

االتحاد الربملاين الدويل، 2016، )2(.  6

وعىل صعيد العالقة التنفيذية والترشيعية املثالية، ستأخذ الحكومة عىل 

البحث يتضمن استنتاجات وتوصيات  الجد أي تقرير رقايب جّيد  محمل 

العالقات  فإن  العملية،  املامرسة  ظل  ويف  ذلك،  ومع  وواقعية.  مالمئة 

ال تسري دامئاً عىل هذا النحو.

أنشطتهم  لدعم  الصالحيات  الربملانيون مبجموعة من  يتمتع  أن  يحتمل 

الرقابية، مبا يف ذلك كشف نقائص الحكومة، والدعوة إىل إدخال ترشيع 

أجل  من  والتحرك  امليزانية،  عىل  الربملاين  النفوذ  ومامرسة  تصحيحي، 

)انظر  الثقة  حجب  مناقشات  أو  اإلقالة  أو  اللوم  مثل  عقوبات  فرض 

الثاين(. الفصل 

يجب عىل الربملانيني أن يروا ما إذا كانوا قادرين عىل إدارة املوارد التي 

عىل  منها  الكثري  يعتمد  التي  الصالحيات،  هذه  ملامرسة  إليها  يحتاجون 

أن تكون  لها  أريد  ما  إذا  القدرات،  إطار سيايس، ومستويات معينة من 

فعالة – وهي غالباً ما تكون منعدمة. وينبغي استكشاف فرص التعاون 

مع املجتمع املدين ووسائل اإلعالم بوصفهام وسائل رئيسية لتعظيم األثر.

فجوات املوارد احلرجة

هذا  إطار  يف  أجريت  التي  األخرى  والبحوث  الرتكيز  حددت مجموعات 

السلطتني  بني  الفجوة  أوالً،  املوارد.  يف  فجوتني  وتكراراً  مراراً  التقرير 

الترشيعية والتنفيذية، والتي غالباً ما تكون يف غري صالح الربملانات. وألن 

الوزارات هي التي تدير الحكومة فعلياً، فلديها مصادر أفضل للمعلومات، 

وخربات أكرب ودعم إداري أكرث من تلك املتاحة ألعضاء الربملان.

أما الفجوة الثانية، فهي التي بني الربملانات الراسخة ذات املوارد الجيدة 

نسبياً، ونظرائها من الربملانات الناشئة و/أو األقل موارد. ومع أن الربملانات 

املدعومة جيدا تواجه هي األخرى تحديات، فإن التحديات التي تواجهها 

الربملانات الناشئة غالباً ما تكون أكرث شدة ويصعب التغلب عليها. ولهذا 

السبب، يتم الرتكيز فيام ييل عىل أعضاء الربملان يف الربملانات األكرث فقراً 

من حيث املوارد.

املوارد املالية

تعتمد الرقابة الفعالة عىل أمور عديدة تتطلب موارد مالية، مثل الرواتب 

تكون  املامرسة،  ويف  املخصصة.  األخرى  واملوارد  املهني،  والدعم  املالمئة، 

الجهات التي تضطلع بالرقابة يف الغالب أقل متوياًل من تلك التي تخضع 

من  العديد  ففي  الشحيحة.  املوارد  ذات  البلدان  يف  سيام  ال  للرقابة، 

لجان  إىل  وينتمون  املوظفني،  دعم  بال  الربملان  أعضاء  يعمل  الربملانات، 

أماكن  لها  ليست  األحيان  بعض  ويف  الكايف،  املهني  بالدعم  تحظى  ال 

عادية لالجتامع. ومن الرضوري أن تتوفر لدى الحكومة والربملان املوارد 

)املتنوعة( الالزمة لتضطلع مبهامها املنفصلة واملتميزة.

لقد الحظ هذا التقرير جهود موفقة لتمكني الربملانات من خالل زيادة 

يعجز  عندما  حتى  ولكن  املالية.  مواردها  عىل  سيطرتها  ومقدار  متويلها 

الربملان عن سداد ما يحتاج إليه، فإنه يحصل عىل الكثري مقابل ال يشء 

واليشء نفسه ينطبق عىل الربملانيني كأفراد، كام هو مبني أدناه.

http://www.so.undporg/content/somalia/en/home/operations/projects/poverty_reduction/parliament-support-project
http://www.so.undporg/content/somalia/en/home/operations/projects/poverty_reduction/parliament-support-project
http://www.so.undporg/content/somalia/en/home/operations/projects/poverty_reduction/parliament-support-project
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املعلومات

ُتعّد املعلومات مورداً سياسياً بالغ األهمية، ألنها قد ُتستخدم للتأثري عىل 

الربملان  بني  الفجوات  وتأخذ  الفعالة.  للرقابة  رضورية  وهي  القرارات، 

أشكاالً  جيدة  أو  قليلة  موارد  ذات  بيئات  يف  الربملانات  وبني  والحكومة، 

كثرية. ولكن أحد املجاالت حيث يكون جميع الربملانيني محرومني هو عدم 

متاثل املعلومات بني السلطتني التنفيذية والترشيعية.

مامرسات  عن  جيدة  معلومات  توفر  عىل  الجيدة  الرقابة  تعتمد 

الحكومة. وألن السلطة التنفيذية تحكم وتتحمل مسؤولية إيجاد الكثري 

أكرث  مبعلومات  تحظى  الحال  بطبيعة  فإنها  الصلة،  ذات  املعلومات  من 

وأفضل من معظم أعضاء الربملان حول كيفية عمل الحكومة وسياساتها 

وإنجازاتها. وتؤدي الفجوة يف املوارد إىل تفاقم املشكلة، حيث أن أعضاء 

الربملان، مبن فيهم معظم أعضاء الربملان من الحزب الحاكم، وعادة جميع 

أعضاء الربملان من املعارضة، ليس لديهم موارد كافية لتوظيف موظفني 

ميكنهم املساعدة عىل سد الفجوة املعرفية.

من حسن الحظ، ميكن للربملانيني الحصول عىل الكثري من املعلومات دون 

مقابل. فإن الربملانات ال تعمل يف فراغ. وثراء البيئة املعلوماتية التي تحيط 

بالسياسيني هو الذي يحدد مدى علمه.

إن العنرص الحاسم يف التسلح مبعرفة كافية ألغراض الرقابة هو االنفتاح 

واإلملام التام مبصادر املعلومات وحسن التقدير، والدعم لتقييم موثوقية 

املعلومات ومعالجتها. وحيثام يكونون موجودين فإن املوظفني الترشيعيني 

املعلومات ومعالجتها. وحتى من دون موظفني،  عليهم اللتامس  ُيعتمد 

يستطيع الربملانيون الحصول عىل معلومات مفيدة بالكشف عن حاجتهم 

لها عن طريق تنظيم فعاليات تعطيهم الفرصة للحصول عىل املعلومات.

املهتمني  للربملانيني  للمعلومات  املحتملة  املصادر  من  الكثري  هناك 

النشطني. تستطيع منظامت املجتمع املدين ووكاالت مراجعة الحسابات، 

ومجموعات املصلحة العامة، ووسائل اإلعالم، ويستطيع اإلداريون تقديم 

مجموعة من املوارد، مبا يف ذلك الروابط الروابط مع قطاعات نشطة من 

املتخصصة،  والسياسات  الحسابات  مراجعة  مجال  يف  والخربة  الجمهور، 

الرقابة. وميكن أن تكون أكرث من  والربوز، وغريها من املوارد املفيدة يف 

مجرد مصادر مترر معلومات مفيدة؛ فقد تصبح رشيكا وحليفا يف جهود 

الرقابة املشرتكة.

ال�سلطة ت�ستقطب املخربين

يستخدم األشخاص الذين يسعون إىل التأثري عىل أعضاء الربملان أو اللجان 

الربملانية، معلومات عن مزايا القرارات وتكاليفها، بوصفها وسيلة لإلقناع. 

يجب عىل أعضاء الربملان توخي الحذر الشديد لضامن بقاء أي عالقات مع 

اآلخرين ضمن حدود املالءمة مع مراعاة القواعد األخالقية، ومع ذلك، قد 

تكون مثل هذه العالقات غنية باملعلومات.

وأفراد  الحكومة  وأعضاء  الضغط،  وجامعات  السياسات،  منارصو  ميلك 

الشعب من األسباب ما يدعوهم للتأثري عىل أعضاء الربملان. وقد يصبح 

الذين  الربملان  ألعضاء  للمعلومات  رسية  مصادر  الودودون  اإلداريون 

الربملان  أعضاء  وحتى  معينة.  لقضايا  متبادلون  مؤيدون  بأنهم  يعرفون 

من األغلبية ميكن أن يشكلوا مصدراً للمعلومات ألعضاء املعارضة الذين 

الربملان  أعضاء  أحد  أشار  فقد  الستخدامها.  أوسع  بحرية  يتمتعون  قد 

يف  األغلبية  أحزاب  من  الربملان  أعضاء  أن  إىل  البلدان  أحد  يف  املعارضني 

بعض األحيان سيقدمون معلومات ال يستطيعون استخدامها أنفسهم علناً 

ألسباب سياسية.

أكرب  بسهولة  تنساب  قرارات  عىل  التأثري  بها  ُيقصد  التي  املعلومات  إن 

املسؤولني  القرارات. وسيجذب كبار  تلك  اتخاذ  القادرين عىل  أولئك  إىل 

التي  تلك  من  وأفضل  أكرث  معلومات  عام  بشكل  البارزون  والربملانيون 

يحصل عليها األشخاص العاديون.

ومع ذلك يستطيع عضو الربملان العمل عىل زيادة تدفق املعلومات إليه 

وإىل لجانه. كام أن كسب سمعة املنارص لقضية أو املهتم يجذب االحرتام، 

معلومات  عىل  الفساد  مكافحو  ويحصل  املعلومات.  يجلب  وبالتايل 

رسية، كام ُيخرب املدافعون عن املساواة بحاالت التمييز، وتضغط املصالح 

عديدة،  مواضع  ويف  ذلك.  إىل  وما  التعليم،  عن  املدافعني  املدرسية عىل 

ناخبني  من  وقائع  عىل  الحكومة  لعمل  املنتقدون  الربملانيون  يحصل 

الحكومة.  عىل  ممتعضني  حكوميني  مسؤولني  من  وترسيبات  مترضرين، 

واليوم وبفضل اإلنرتنت، فقد تيرس أكرث من أي وقت مىض ألفراد الجمهور 

التعرف عىل أعضاء الربملان املهتمني بقضايا محددة والتواصل معهم.

أولئك الذين يرغبون يف مامرسة  تجتذب اللجان الفعالة والنشطة أيضاً 

نفوذهم عىل عملية الترشيع. فعىل سبيل املثال، ميكن للجان أن تعلن 

عامة.  استامع  تنظيم جلسات  املعلومات عن طريق  لتلقي  استعدادها 

اللجان  أعضاء  إعالم  يف  يتمثل  مزدوج  أثٌر  بدورها  الجلسات  ولهذه 

إىل  الوصول  لها  يتيح  مام  املعلومات،  يقدم  ملن  عام  كمنتدى  والعمل 

جمهور أكرب.

نوعية  من  أيضاً  واللجان  الربملان  أعضاء  يحّد  قد  السلبي،  الجانب  وعىل 

محيطهم املعلومايت. فعالقة العداء بني الربملان ومنظامت املجتمع املدين 

– التي تؤججها مزاعم متنافسة لتمثيل الجمهور، وتنميط السياسيني عىل 

أنهم فاسدون، ومنظامت املجتمع املدين بأنها كائنات ذات مصالح خاصة 

وعمالء ملموليها – قد تعزل أعضاء الربملان عن منظامت املجتمع املدين 

وقد حصل ذلك بالفعل. وقد تخفق اللجان يف استشارة املجموعات ذات 

وتعقد مداوالتها  معينة(،  التشاور فقط مع مجموعات  تقرر  )أو  الصلة 

رساً وتضطلع بأمور أخرى تحّد من انسياب املعلومات إليها من مصادر 

عمومية.

ا�ستخدام الولية لالإجبار على توفري معلومات بانتظام

الوزاراُت  ُتجرَب  أن  وهي  برملانية،  أغلبية  وجود  عند  أخرى،  حيلة  هناك 

ويكتيس  صلة.  ذات  معلومات  تقديم  عىل  األخرى  الحكومية  واإلداراُت 

أهدافاً  تنفيذها  يجري  التي  للقوانني  تكون  عندما  خاصة  أهمية  ذلك 

محددة تهّم أعضاء الربملان.
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فعىل سبيل املثال، يتعني عىل وكاالت البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية 

أن تقدم تقارير دورية عن مستويات تلوث املياه والهواء يف كل منطقة. 

ويتم وضع قوائم مفصلة ملواقع النفايات الخطرة يف كل دائرة انتخابية 

يف الكونغرس. وتشمل هذه التقارير معلومات عن فعالية اللوائح البيئية، 

فضاًل عن تكاليفها ومزاياها.

باإيجاز: جعل احلكومة تاأخذ الربملان على حممل اجلد

تعتمد الرقابة الربملانية الفعالة عىل الحصول عىل موارد رضورية. 

القيام  تم  الذي  االستطالع  شملهم  الذين  الربملان،  أعضاء  وأشار 

به يف إطار هذا التقرير، إىل أن ندرة هذه املوارد غالبا ما تقوض 

جهودهم الرقابية. ويف حني أن الحكومات نفسها قد تعاين نقصاً 

يف املوارد يف أجزاء كثرية من العامل، فإن الربملان غالباً ما يكون يف 

توفري  مبكان  األهمية  ومن  املوارد.  من حيث  أكرث هشاشة  وضع 

موارد ومالية وبحثية مخصصة تكفي لتعزيز املسؤوليات الرقابية 

ألعضاء الربملان. غري أنه حتى يف حالة غياب موارد كافية، يستطيع 

الخدمات  مقدمي  من  تتألف  غنية  شبكة  إنشاء  الربملانيون 

 - والعام  الخاص  والقطاعني  املدين،  املجتمع  منظامت  تشمل   –

لجمع معلومات مفيدة.

ح�سد الدعم ال�سعبي  3-6

ليك تكون للرقابة فرصة واقعية للنجاح، يجب مواجهة القوى الحكومية أو 

موازنتها من قبل قوى أخرى. وميكن أن يساعد حشد الدعم الشعبي ألجل 

الرقابة عىل تصحيح الخلل يف املوارد املتاحة للربملان والحكومة.

يف  كاف،  بشكل  يستخدم  ال  ما  غالبا  الذي  الكبري،  الطرف  هو  الجمهور 

الرقابة الربملانية. وعىل الربملانيني أن يوجهوا جهودهم للحّد من التفاوت 

بني نفوذ الربملان الكامن والفعيل، وأن يعملوا عىل تطوير الرقابة لتكون 

وظيفة برملانية متوقعة وقوية. ويتعني إقناع الجمهور بقيمة الرقابة إذا 

أريد له أن يدعمها. وكام ذكر آنفاً، من املمكن حشد أقسام من الجمهور 

وقد جرى ذلك يف املايض.

يف الوقت الحارض، يتسم فهم الجمهور للرقابة الربملانية ودعمها بأنه دون 

الربملان،  يف  الجمهور  ثقة  عدم  منها  عديدة،  ألسباب  املنشود،  املستوى 

األشخاص  حياة  عن  بعيد  بأنه  والتصور  به،  يضطلع  مبا  االكرتاث  وعدم 

العاديني.

أنهم  هو  الرقابة  بشأن  به  القيام  الربملانيون  يستطيع  ادعاء  أقوى  إن 

وأن  الخاصة،  ملصلحتهم  وليس  الجمهور،  مصالح  لتحقيق  يعملون 

الرقابة رضورية للناس العاديني، وأن عملهم يؤدي إىل تحسن املستوى 

للرقابة  الشعبي  للدعم  قوياً  املعييش ملن ميثلونهم. ويشكل ذلك حافزاً 

الربملانية، لكن عىل الربملان أن يعرض مهامه مبزيد من القوة يف املجال 

العام. ويصدق هذا بصفة خاصة عىل البلدان التي توجد فيها برملانات 

جديدة نسبياً.

الشعبي من أجل  الدعم  اتخاذ إجراءات محددة لحشد  للربملانيني  ميكن 

الرقابة ومامرسة الضغط عىل الحكومة، إذا اتضح أنها تستخدم سلطاتها 

عىل نحو غري مالئم.

 ال�سلوك ال�سخ�سي ومدونات الأخالق 

واحللول امل�سرتكة بني احلزبني

يفرّس املستمعون الرسائل من خالل مجموعة من األحكام بشأن محتواها 

نتائج  عن  الصادرة  للرسائل  الجمهور  فهم  يتأثر  أن  ويرجح  ومصدرها. 

الرقابة الربملانية استناداً إىل ما يعتقد الجمهور عن الجهة املرسلة للرسالة.

املصدر  كان  وإن  رشفاء.  أنهم  يعتقدون  الذين  الناس  يصدق  ما  غالبا 

وليس  رسالته.  محتوى  لتصديق  ضئيلة  فرصة  فهناك  بالثقة،  ال يحظى 

الرقايب  للتدقيق  يخضعون  الذين  أولئك  استجابة  تكون  أن  مستغرباً 

فإنهم  الرسالة،  تفنيد  عن  عجزوا  وإن  منتقديهم.  دوافع  يف  بالتشكيك 

قد يهاجمون صاحبها، وبالتايل، تكون لسمعة أعضاء الربملان، والربملانات 

أهمية حاسمة يف تحديد ما إذا كانت نتائج الرقابة ذات بال أم ال.

ال�سلوك ال�سخ�سي

بأن  يدركوا  أن  اآلخرين،  انتقاد  عند  الربملان،  أعضاء  يجب عىل  وبالتايل، 

باملسؤولية  يتحلوا  أن  وعليهم  للتدقيق.  تخضع  قد  الخاصة  دوافعهم 

والشفافية يف سلوكهم. وقد أشار كني كوغهيل، وهو رئيس سابق يف برملان 

فيكتوريا يف أسرتاليا، إىل أن وضع معيار شخيص رفيع املستوى والتقيد به 

لهو “أكرب حامية لعضو الربملان ضد النيل من كفاءته األخالقية”. وقد دافع 

برملاين عن أي مصلحة  يعلن مبوجبها كل عضو  عن وضع مدونة قواعد 

شخصية أو مالية قد تكون لديه يف أي مسألة قيد التدقيق تحمل اآلخرين 
عىل االعتقاد الجازم بأنها ستؤثر عىل طبيعة مشاركته.7

�سن مدونات الأخالقيات وانفاذها

يف مجموعات الرتكيز واملنتديات األخرى التي شملها هذا التقرير، أوضح 

العام.  الرأي  أمام  للسياسيني  السيئة  السمعة  يدركون  بأنهم  برملانيون 

ويروا أن هذه التصورات قد متتد لتشمل الهيئات الترشيعية التي ينتمون 

الجمهور. ويرى  األخرى يف نظر  الرقابية وأعاملهم  أعاملهم  إليها وتلطخ 

كثريون أن تحسني سمعة الربملان من خالل وضع مدونات لقواعد السلوك 

ولن  الرقابة.  فعالية  لتحسني  مهم  رشٌط  التدابري،  من  وغريها  وإنفاذها، 

يتلقى الجمهور رسالة الرقابة عىل محمل الجد إال إذا كان تصوره لصاحب 

الرسالة إيجابياً.

وغالبا ما يكون رّد الربملان عىل فضائح تورط فيها برملانيون اعتامد مدونة 

هذه  تظهر  اإلقالة.  وإجراءات  الحمالت  متويل  وقوانني  برملاين  سلوك 

التدابري أن الربملان يأخذ األخالق بجدية، وكثريًا ما يوضح ما هو مسموح 

به وما هو غري مسموح به. إن إنفاذ الربملان للتدابري األخالقية يعادل يف 

األهمية اعتامده لها.

.Coghill and Thornton, 2015. (See also Coghill et al, 2015)  7
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وميكن أيضاً استخدام القواعد اإلجرائية لبناء ضامنات أخرى. فعىل سبيل 

بسبب  اللجان  من  أعضاء  عزل  سلطة  الهند  برملان  رئيس  ميلك  املثال، 

تضارب املصالح.

لهذا  برملانية إن كان  “يجوز االعرتاض عىل تعيني عضو يف لجنة 

العضو مصلحة مالية مبارشة أو مصلحة مبارشة وثيقة من شأنها 

تكون  أن  وينبغي  أي مسألة.  اللجنة يف  نظر  عىل  تؤثر سلباً  أن 

ُاعرتض  الذي  بالعضو  مستقلة  بصورة  مرتبطة  املصلحة  هذه 

بني  تكون مشاعة  أن  ينبغي  ال  أنه  أي  اللجنة،  عىل عضويته يف 

عامة الناس، أو بني أي فئة، أو قسم منها أو تكون مسألة تتعلق 

بسياسة الدولة”.

املادة 255، القواعد اإلجرائية وتسيري األعامل يف برملان الهند

تغيري الت�سورات من خالل التعاون بني احلزبني

ميكن بسهولة استبعاد نتائج الرقابة )وقد تفقد األفكار الجيدة املحتملة( إن 

كانت هناك تصورات بأن الذين يتولون الرقابة ينطلقون من منطلق طائفي. 

فعندما يقدم أحد أعضاء الربملان املعارضني نتائج الرقابة، ميكن التشكيك يف 

دوافعه أو رفضها بحجة أنها تخدم مصلحة ذاتية. ومن شأن اتباع أسلوب 

حزيب شامل وشفاف بالكامل للرقابة أن يحقق تحييداً لهذه الردود.

اإ�سفاء طابع اإن�ساين على نتائج الرقابة

باالهتامم،  الرقابة  نتائج  ملا هو ممل. فليك تحظى  الجمهور ال يستجيب 

يجب أن تتصدر العناوين وتحدث أثراً. مام يعني يف كثري من األحيان رضورة 

إضفاء طابع إنساين عىل القصة )ولكن دون جعلها تافهة أو ‘بسيطة’(. فعىل 

سبيل املثال، قد يكون للتقارير الكّمية عن جودة املياه أثراً أقل يف الصحافة 

الشعبية من التقارير عن مستويات الرصاص غري الصحية لدى األطفال يف 

وسائط  باهتامم  الحالتني  تحظى هتني  أن  بد  ال  ولكن  املترضرة.  املناطق 

اإلعالم وأن تستند عىل أدلة إلحداث أثر إيجايب عىل الحكومة.

يف العديد من البلدان، ساعد تسليط الضوء عىل أمثلة صارخة إلخفاقات 

حياة  أساليب  مثال، كشف  الحكومة:  ملحاسبة  الرامية  الجهود  الحكومة، 

البذخ التي يعيشها املسؤولون الفاسدون يف أماكن عديدة، وعدم مالءمة 

تعامل الرشطة مع ضحايا االغتصاب يف الهند، وردود الفعل الضعيفة بعد 

لتجاهل  الرسمية  واملحاوالت  نيجرييا،  يف  املدارس  طالبات  اختطاف  إثر 

قتل الطالب يف املكسيك. توفر هذه الحاالت حجة ملواجهة نتائج الرقابة. 

فهي يف الوقت نفسه شخصية ورمزية للغاية، مام يجعلها مفيدة إلرشاك 

الجمهور وطلب الرقابة.

متيل وسائل اإلعالم إىل التغطية املثرية. ويف حني أن هذا يثري مشاكل، فإنه 

يجعلها أيضاً حليفا مفيداً يف تعظيم الحاجة لنتائج الرقابة.

حتقيق فوائد من الرقابة

إن أقوى الوسائل لزيادة الدعم الشعبي للرقابة الربملانية يكمن يف القيام 

بأمور تحّسن حياة أفراد الشعب ميكن التعرف عليهم.

املتابعة

يستطيع الربملانيون كسب تأييد الجمهور للرقابة من خالل تقديم حلول 

جزئية عىل األقل للمشاكل التي يحددها أفراد الجمهور. وقد يحول هذا 

للربملان  وميكن  للتحسني.  أداة  إىل  االستياء  عن  تعبري  من  الرقابة  أعامل 

تحقيق ما ييل:

yy تغيري لضامن  الحكومية،  السلطات  سلوك  ورصد  الرقابة  متابعة 

املامرسات نحو األفضل أو إبقاء الضغط لتغيري املامرسات.

yy .النظر يف االستجابة لالنتهاكات أو املشاكل من خالل اعتامد القوانني

قانوناً  أفريقيا يف سنة 2012  برملان جنوب  اعتمد  املثال،  عىل سبيل 

ملكافحة الفساد رداً عىل فضائح محلية.

yy استخدام القوانین وغريها من الوسائل لزیادة تزويد املعلومات ملن

يقوم بالرقابة. يشّكل العاملون يف املؤسسات الحكومية )ويف القطاع 

املخربين  أو  اإلنذار”  “ُمْطلقو صافرات  عليهم  ُيطلق  الذين  الخاص( 

مصدراً مهام للمعلومات عن الفساد واإلساءات األخرى. يف العديد من 

البلدان توجد قوانني لحامية هؤالء األشخاص.

حتديد امل�ستفيدين

مزايا  إنشاء  عىل  بالعمل  للرقابة  الشعبي  الدعم  زيادة  للربملانيني  ميكن 

ونرشها. ومن املهم أن نأخذ يف الحسبان أن السلع العامة أو الجامعية - 

التي ُتقدم للمجتمع ككل – تحظى عادة بتقدير أقل أو اهتامم ضئيل من 

السلع االنتقائية التي تنتفع بها رشيحة معروفة من السكان. الحصول عىل 

دعم لحل مشاكل مدرسة أسهل من حشد الشعب ملنارصة نظام تعليمي 

التعرف عىل  أكرب من  باهتامم  التبليغ عن جرمية يحظى  أن  بأرسه، كام 

األسباب األصلية للجرمية.

ومع ذلك، ميكن تقديم كل نوع من املزايا بطرق قد يالحظها املستفيدون 

ويدعمونها. فعندما يعلن أعضاء الربملان عن دورهم يف تقديم هذه املزايا، 

للرقابة  الشعبي  الدعم  زيادة  مع  السيايس  رأساملهم  يعظمون  فإنهم 

الربملانية.

مثال،  بعينها:  مجموعات  عىل  أثراً  أكرث  الرقابة  مزايا  تكون  ما  وعادة 

معينة،  حكومية  برامج  من  أقل  خدمات  عىل  يحصلون  الذين  أولئك 

أو  بإجحاف،  الحكومية  السلطات  تعاملهم  أو  حقوقهم  تنتهك  أو 

أجل  من  الرقابة  تحقق  أن  ينبغي  حكومية.  إجراءات  من  املترضرين 

خفية  رضائب  لدفع  تضطر  التي  للرشكات  ملموسة  فوائد  النزاهة 

اإلخالص  أجل  من  الرقابة  وتعني  الحكومة.  مع  معامالتها  عىل  للفساد 

النساء،  حقوق  حامية  )مثل  القوانني  من  املستهدفني  املستفيدين  أن 

واألطفال، واملجموعات املهمشة( سيعاملون بطريقة أفضل. أما الرقابة 

من أجل اإلنصاف، فتعني أن املستفيدين من التوزيع العادل للخدمات 

الحكومية سيكونون يف وضع أفضل للغاية. وأما الرقابة من أجل الكفاءة 

والفعالية، فتعني أن يحصل الجمهور عىل حلوالً قيمة ملشاكلهم مقابل 

األموال التي يدفعونها.
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باإيجاز: ح�سد الدعم ال�سعبي

أن  لها  أريد  إذا  الجمهور،  من  الربملانية دعاًم قوياً  الرقابة  تتطلب 

دعم  حشد  يف  الراغبني  الربملانيني  عىل  يجب  متاماً.  فعالة  تكون 

شعبي للرقابة أن يلتزموا أوالً مبعيار أخالقي سام وواضح. ويتعني 

عليهم أيضاً أن يعرضوا بقوة نتائج نشاطهم الرقايب ليوضحوا بجالء 

أن  يجب  كام  االجتامعي.  والرفاه  العامة  املصلحة  يف  مساهمتهم 

للشواغل  تستجيب  وأن  بالجمهور،  الصلة  وثيقة  الرقابة  تكون 

العامة، وأن تحدد بوضوح الجمهور املستفيد.

اإىل الربملانيني الراغبني،  4-6 

مل القرار بامل�ساركة؟

بدأ هذا الفصل بتوكيد بسيط: أن كافة أنشطة الرقابة تبدأ بقرار من كل 

نظرية، حتى  الرقابة مجرد  وتعترب سلطات  فيها.  للمشاركة  برملاين  عضو 

يقرر الربملانيون استخدامها.

لذا، مل يجب عليك أنت أن تقرر املشاركة يف الرقابة؟

 ال�سبب الكبري: احلكم الدميقراطي يعتمد على 

رقابة تف�سيلية للربملان على احلكومة

عىل  وتأثريه  الحكومي  األداء  تحسني  إىل  تهدف  عملية  الربملانية  الرقابة 

الناس، والدميقراطية، والتنمية.

يعيش كل شخص مع نتائج اإلجراءات الحكومية بوصفه فرداً وعضواً يف 

املجتمع. لذا، فإن لكل فرد مصلحة يف الكيفية التي تعمل بها الحكومة. 

فعندما تجّود الحكومة أداءها، فإنها تنتج مزايا، وعندما تؤدي وظائفها 

بشكل يسء، فإنها تنتج مشاكل.

أداء  كيفية  عن  ردودا  تتلقى  الحكومة  أن  الدميقراطية  فضائل  بني  من 

عملها.وقد تأيت الردود من الناخبني، والجامعات التي متثل املصالح العامة 

أو الخاصة، واألهم من ذلك من الربملان. وعندما ال يكون أداء الحكومة 

جيداً، فإن تلك الردود تساعدها عىل العودة للمسار الصحيح. لذا، فإن 

عىل  بالرقابة  الربملانيني  قيام  يف  قوية  مصلحة  لديهم  وأفراده  املجتمع 

الحكومة وتقديم الردود.

 ال�سبب ال�سخ�سي: قد ت�ساعدك الرقابة 

على حتقيق اأهدافك

إن االضطالع مبا فيه مصلحة للمجتمع قد يساعدك أيضاً عىل تحقيق أكرب 

قدر من قدراتك املهنية، ويحقيق أهدافك السياسية، وترقية ما تثمنه. إن 

الرقابة قد تساعدك عىل تحقيق أهدافك الشخصية - سواء  املشاركة يف 

أو تطوير مسريتك  املفضلة،  أو دفع سياساتك  الناخبني،  أكانت مساعدة 

السياسية.

املخاطر والتكاليف بالن�سبة للربملانيني

إن قرارك باملشاركة يف الرقابة له فوائد محتملة كبرية عىل ناخبيك وعىل 

من  اثنتان  وتستند  ومخاطر.  تكاليف  عليه  يرتتب  قد  ولكن  املجتمع، 

السياسية  املخاطر   )1( وهي:  القرار  هذا  عىل  ذكرها  سبق  التي  النقاط 

التي قد تتكبدها، و)2( الصعوبات الكربى التي قد يواجهها أعضاء الربملان 

الذين يعتزمون املشاركة يف الرقابة يف برملانات نامية.

امل�سالح ال�سخ�سية مقابل م�سالح املجتمع

قد يكون هناك “خطر أخالقي” ألن اليشء الذي ينتفع منه الناخبون أو 

األدىن، هناك  الحد  ففي  لك.  بالنسبة  مهنية  كلفة  له  تكون  قد  املجتمع 

الرقابة عىل حساب  استعامل وقتك وطاقتك يف  الفرص الختيار  تكاليف 

أو  املحليني  املؤيدين  مثل مساعدة  لك،  بالنسبة  قيمة  ذات  أخرى  أمور 

العمل عىل الترشيعات املفضلة. وإن كانت مواردك وسلطاتك غري كافية، 

فإن املشاركة يف الرقابة قد تكون محبطة، أو حتى تافهة. وهناك تكاليف 

أخرى محتملة مثل نفور زعيم الحزب أو الوزراء.

العمل يف برملان قليل املوارد

املوارد  قليلة  والربملانات  الناشئة  الدميقراطيات  يف  الربملان  أعضاء  يواجه 

عوائق أكرث أو أكرب أمام الرقابة. وقد تكون املوارد املتاحة للربملانات وللرقابة 

محدودة، وقد تكون سلطات الرقابة املؤسسية يف طور النمو، أو خاضعة 

للمناقشة، وقد تكون الثقافة السياسية للقواعد والقيم والسلوكيات فيها 

أكرث تقييداً   مام يف الربملانات العريقة وذات التمويل الجيد.

ويف البلدان حيث تكون الفرص االقتصادية محدودة للغاية، فإن املنصب 

السيايس غالباً ما يكون وسيلة واعدة للرقي االجتامعي. لذلك فإن عضو 

الربملان الذي يثري نفور الحكام، يفعل ذلك يف بيئة قد تكون فيها فرص 

العمل خارج السياسة قليلة.

عن  الناتجة  املكاسب  تعويض  احتامالت  هي  ما  ولكن  مخاطر.  هناك 

املشاركة يف الرقابة؟

خماطرة ت�ستحق الإقدام عليها

إن اختيار املشاركة يف الرقابة وسيلة للتعبري عن إميانك يف ذلك، وقد تكون 

تلك غاية يف حد ذاتها. إن احتامل نجاح أنشطة الرقابة يف إحداث التغيري 

سيكون مهاًم لتحديد ما إذا كنت مستعدا لإلقدام عىل املخاطر أم ال.

الفر�سة احلقيقية للنجاح

البيئات  ويف  نجاحاً،  الرقابة  مبادرات  الصعبة، حققت  البيئات  يف  وحتى 

املؤيدة أصبحت الرقابة وظيفة مؤسسية يتم القيام بها بانتظام.

وقد نجحت الرقابة يف عدد من املواقع غري الواعدة: ففي أوغندا، ُفرضت 

ويف  ضعيفاً؛  أداؤهم  كان  الواحد  الحزب  فرتة  يف  وزراء  عىل  عقوبات 

البوسنة والهرسك، التي تعاين انقساماً حاداً، حقق التعاون متعدد األحزاب 

الصومالية  بونتالند  يف  ناشئة  ترشيعية  هيئة  وقامت  املالية؛  املساءلة 
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بتحسني سياسات الحكومة لتنفيذ برامج اإلغاثة من الجفاف. ومل يتحقق 

أي من هذه النجاحات يف إطار نظام رقايب يعمل بشكل روتيني وموارد 

جيدة.

وميكن تحقيق نجاح أكرث انتظاماً، إذ تشهد العديد من الربملانات تحوالً 

إىل نظم رقابية أكرث مالءمة. ومع مر الزمن، عزز كل من الربملانني الكيني 

عن  روتينية  أكرث  بصورة  الرقابة  يف  املشاركة  عىل  قدرتهام  واألوغندي 

حيوية  مجاالت  يف  الفنيني  املوظفني  ودعم  وظيفية،  لجان  إنشاء  طريق 

مثل امليزانية، والرقابة عىل األموال.

املتحدة،  اململكة  ففي  التقدم.  من  مزيداً  بالفعل  الربملانات  وحققت 

ُسحبت سلطة اختيار رؤساء اللجان من قادة األحزاب وُوضعت يف أيدي 

أعضاء  متثيل  لضامن  الكبري  االئتالف  تحرك  أملانيا،  ويف  الربملان؛  أعضاء 

أحزاب األقليات يف اللجان.

الظروف: يف دول  الرقابة يف ظل مجموعة واسعة من  لذلك قد نجحت 

البلدان  ويف  عميقا،  إنقساماً  تعاين  التي  املجتمعات  ويف  الواحد،  الحزب 

حني  ويف  للغاية.  املتقدمة  الربملانات  ويف  الناشئة  الربملانات  ويف  النامية، 

ظلت أنشطة الرقابة بعيدة كل البعد عن تحقيق أي فعالية عىل الصعيد 

عىل  الرقابة  أشكال  من  شكل  يف  تنخرط  الربملانات  معظم  فإن  العاملي، 

حقيقية  فرصة  لها  الفعالة  الرقابة  أن  منها  الكثري  أثبت  وقد  الحكومة، 

للنجاح.

مثرة دانية: استخدام املطالبة العامة املكبوتة لتحقيق فوائد غري متناسبة

ما تكون هناك مطالبة  وحيثام يكون الرشوع يف الرقابة أمراً شاقاً، غالباً 

الكفاءة،  الفساد، وعدم  تكون ظواهر  يحققه. وقد  أن  ملا ميكن  مكبوتة 

وعدم املساواة متفشية يف ظل غياب رقابة حقيقية. ويف نهاية املطاف، 

قد تكون القدرة عىل استخدام هذا الضغط املكبوت من جانب الجمهور 

يحدث  وليك  للتغيري.  أساسياً  محركاً  الحكومية  املساءلة  توقعات  لتلبية 

ذلك، فمن املهم أن يكون الربملان جزًءا من حل أخالقي دائم، وال يكون 

جزًءا من مشكلة.

ويف الحاالت التي مل تكن فيها رقابة يف املايض، رمبا كانت مطالبة الجمهور 

ويف  متنفسا.  عن  وتبحث  الوقت  لبعض  تراكمت  قد  الحكومة  ملساءلة 

التي لها أكرب إمكانات  الربملانية  الوظيفة  الرقابة  البيئة، تكون  مثل هذه 

الربملان أن  الدميقراطي. لكن، عىل  الحكم  إلحداث فرق رسيع يف نوعية 

يكون لالستعانة باألدوات اإلجرائية والسياسية الالزمة، وراغبا فيها وقادرا 

عليها.

عند استحداث رقابة برملانية أو تعزيزها، من املحتمل أن تحقق اإلجراءات 

كانت  التي  البيئات  يف  خاص  بوجه  ذلك  وَيْصدق  الفوائد.  أكرب  األولية 

فيها املامرسات الفاسدة، وعدم الكفاءة، وضعف األداء غري معالجة. ففي 

كينيا، مع أن التغيريات يف ثقافة اإلفالت من العقاب عىل الفساد بطيئة 

الحدوث، فإن الجهود التي بذلت عىل مدى السنوات العرش املاضية أدت 

إىل زيادة تواتر انكشاف الفساد للجامهري، ومكنت من تغيري تلك الثقافة. 

ويف الجهة األخرى، ميكن أن يكون النكشاف املامرسات يف منطقة مغمورة 

نسبياً آثاراً تداعيات كبرية. ففي مجلس العموم الربيطاين، ومجلس النواب 

واسع  نطاق  عىل  مقبولة  كانت  مالية  مخالفات  كشف  جرى  األمرييك 

ومتارس لفرتة طويلة، وكانت غري مفحوصة أو مقبولة ضمنيا، فتم القضاء 

عليها بني عشية وضحاها.

 باإيجاز: اإىل الربملانيني املهتمني 

اإجراء؟ باتخاذ  القرار  – مل 
يف  باملشاركة  برملانياً،  بوصفك  التزامك،  وراء  الرئيس  السبب  إن 

الرقابة هو أن الحكم الدميقراطي يعتمد عىل رقابة تفصيلية للربملان 

الرغبة:  هذه  وراء  شخصية  أسباب  أيضاً  وهناك  الحكومة.  عىل 

الناخبني،  مثل مساعدة  أهدافك،  تحقيق  تعينك عىل  قد  فالرقابة 

ومنارصة سياساتك املفضلة، وتطوير مستقبلك السيايس.

الرقابة: ففي  هناك مخاطر محتملة يف أن تصبح معروفا مبامرسة 

طويلة  رقابة  يف  وقتك  بتكريس  ناخبيك  تقور  قد  معينة،  ظروف 

تعاطف  تفقد  وقد  إلحاحاً.  أكرث  أخرى  قضايا  عىل حساب  األجل 

زعامء الحزب أو الوزراء. بيد أن الفرصة لتحقيق تغيري إيجايب ودائم 

يجب أن تجعل املشاركة يف الرقابة مخاطرة تستحق الخوض فيها.

ال�ستنتاجات  5-6

هناك مجموعة من األدوات الرقابية املتاحة للربملان. ولكن، قد تصبح هذه 

األدوات عدمية الجدوى ما مل يضعها أعضاء الربملان موضع التنفيذ بصورة 

يومية. ويف حني أن األعضاء يتعرضون لقدر من املخاطر املهنية باتباعهم 

“مسار التدقيق” بال هوادة وحيثام يؤدي هذا املسار، فإن السمة الرفيعة 

فريدة  فرصاً  تتيح  العام  املجال  يف  العمل  هذا  ملثل  منحها  ميكن  التي 

ألعضاء الربملان املثابرين واملجتهدين لتحقيق تطور مهني وسمعة راسخة، 

فضاًل عن تقديم مساهمة مبارشة لتحسني نوعية حياة الحكومة والشعب.
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الخامتة واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية

اخلامتة وال�ستنتاجات والتو�سيات الرئي�سية

الحكومة  تحسني  إىل  األدلة  عىل  القامئة  والبناءة  الصارمة  الرقابة  تؤدي 

بطرق عديدة. والهدف منها هو التأكد من أن الحكومة تعمل بشكل جيد 

وتحمي حقوق ورفاه جميع الناس، وتراقب تنفيذ القوانني بشكل فعال، 

الثغرات  الناس عن كثب، وتوفر وسيلة لتحديد  وترصد أثرها عىل حياة 

أو املشاكل يف الترشيعات التي تحتاج إىل معالجة، وتكفل رصف األموال 

بشكل جيد، وتقيم الربامج الحكومية مقابل النتائج. يصبح من الصعب 

إخفاء املامرسات الفاسدة يف ظل وجود نظم رقابة فعالة.

الرقابة تجعل الدميقراطية أقوى حيث أنها توقر للناس قناة للمشاركة يف 

وتضع  الدورية،  االنتخابات  بني  يومي  أساس  عىل  العامة  الشؤون  إدارة 

املعلومات يف املجال العام، مام يضمن أن الحكومة تعمل تحت املراقبة 

العامة. وتشكل الرقابة جزءا رئيسيا من نظام الضوابط واملوازين املصمم 

لفرض  سياسية  آليات  وتوفر  الحكومية،  السلطة  انتهاكات  من  للحد 

عقوبات عىل الحكومة أو الوزراء يف حالة القصور.

النواب  مع  واملقابالت  الربملانات  من  املقدمة  التقاریر  إلی  وباالستناد 

یمکن  الربملانیین،  املوظفین  وکبار  النواب  مع  املواضیعیة  والنقاشات 

التأکید علی بعض املبادئ األساسیة للرقابة الربملانیة )انظر اإلطار 42(.

الإطار 42: املبادئ الأ�سا�سية للرقابة الربملانية

ينبغي للرقابة:

yy أن تكون عملية صارمة وبناءة قامئة عىل األدلة وتهدف إىل تعزيز

رفاه الناس، ورصد تحقيق األهداف واألولويات اإلمنائية، وتحسني 

الحوكمة

yyتغطي جميع مجاالت الحكومة، يف جميع األوقات

yy.أن تكون مسؤولية مشرتكة بني جميع الربملانيني

yy:ينبغي للربملان

yy أن تكون له والية قوية للرقابة منصوص عليها بوضوح يف الدستور

والقوانني والقواعد اإلجرائية الربملانية

yy أن يكون قادرا عىل الوصول إىل املعلومات املطلوبة للرقابة بصفة

كاملة ويف الوقت املناسب

yy املشاركة عىل  قادرة  واألقليات  املعارضة  أحزاب  أن  يضمن  أن 

الكاملة يف الرقابة

yyأن يزود اللجان بالوالية والوسائل الالزمتني للرقابة الفعالة

yyأن يطور قدرته عىل الرقابة لتتناسب مع سلطاته الرسمية

yy ويضمن الرقابة  أنشطة  جميع  يف  الجنساين  املنظور  يعمم  أن 

قدرة املرأة عىل االضظالع بالرقابة يف جميع مجاالت السياسات 

والترشيعات

yy أن يكون عىل استعداد الستخدام الصالحيات املتاحة له ملساءلة

والقوانني  االلتزامات  مبوجب  بالتزاماتها  الوفاء  عن  الحكومة 

والقواعد القامئة.

غري أن الرقابة غالبا ما تكون صعبة يف املامرسة العملية. هناك العديد من 

التحديات املشرتكة، بغض النظر عن النظام السيايس يف بلد ما أو مستوى 

التنمية االقتصادية واالجتامعية والسياسية فيه.

تبني البحوث التي أجريت يف إطار هذا التقرير أنه توجد يف معظم البلدان 

قواعد وأنظمة للرقابة، ولكن قد ال يعطي الربملان أو النواب أو الجمهور 

األولوية للرقابة بشكل كامل. تقدم املواد التالية النتائج الرئيسية الواردة 

يف التقرير، وتضع توصيات لبذل املزيد من الجهود من أجل تعزيز الرقابة 

الربملانية.

ال�ستنتاجات الرئي�سية

تعدُّ الرقابة الربملانية ن�ساط �سيا�سي و�ستظل كذلك.

yy .والتاريخي والثقايف  السيايس  لسياقه  وفقا  الرقابة  بلد  كل  ميارس 

وهناك تنوع كبري بني البلدان يف مامرسة الرقابة، ويف املجال السيايس 

املتاح للرقابة.

yy بعض يف  كبريا.  تباينا  الرقابة  ألنشطة  الحكومات  استجابة  تتباين 

الوقت  يف  املعلومات  بتوفري  الحكومة  التزام  يكون  السياقات، 

املناسب راسخا، وتكون مشاركة الحكومة يف الرقابة جزءا من الثقافة 

السياسية. ويف بلدان أخرى، ال تطبق القواعد بصورة منهجية )عىل 

تكون  ال  وقد  الربملان،  أمام  املثول  الوزراء  يرفض  قد  املثال،  سبيل 

النهائية  باملواعيد  التقيد  يتم  ال  وقد  للربملان،  متاحة  املعلومات 

لإلجابة عىل األسئلة(.

yy ويف سياقات أخرى، ينظر إىل االستجواب الربملاين عىل أنه تحديا لسلطة

الحكومة )وإذا تكلم النواب دون خوف، يف الغالب نواب املعارضة، 

وقد يزج بهم يف السجن(. إن حامية حرية أعضاء الربملان يف التعبري 

رشط حاسم للتمكن من تنفيذ الرقابة.

yy تلعب السياسات الحزبية دورا رئیسیا يف تحدید أنشطة الرقابة. وتتسم

األدوار املحددة جيدا لألحزاب السياسية يف الحكومة واملعارضة مبزيج 

دينامييك من املواجهة والتعاون.

yy وقد تكون املنافسة السياسية حافزا عىل الرقابة. من املهم أن تكون

الحكومة  ملساءلة  الرقابة  أدوات  استخدام  عىل  قادرة  املعارضة 

وتحديها.

yy مبا الربملانية  للرقابة  الحكومة  استجابة  بشأن  النواب  تصورات  تتأثر 

إذا كان حزبهم يف الحكومة أو يف املعارضة. علی سبیل املثال، یبدو 
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أعضاء األحزاب الحکومیة أکرث تفاؤال بشأن قدرة الربملان علی الرقابة، 

يف حین یمیل أعضاء األحزاب املعارضة إلی االعتقاد أن الحکومة أقل 

استجابة، وأن الرقابة أقل فعالیة.

yy يف الحاالت االنتقالية أو ما بعد النزاع، قد تكون الحدود بني سلطات

الرقايب  الدور  الحكومة والربملان غري محددة بوضوح. وقد ال يحظى 

باألولوية أو الفهم الجيد.

yy آليا الربملان  حجم  يحد  خاصة.  تحديات  الصغرية  الربملانات  تواجه 

الدعم  ومستوى  رقايب  دور  لها  التي  املتخصصة  اللجان  عدد  من 

قد  البلدان،  من  عدد  يف  تقدميه.  الربملانية  اإلدارة  تستطيع  الذي 

يكون الوزراء والوزراء املفوضون أعضاء يف اللجان التي من املفرتض 

أن تراقب إدارتهم، مام يحد بشدة من إمكانات الرقابة التي تتمتع 

اللجنة. بها 

يظل نظام الرقابة الفعال مبّثل طموَح العديد من الربملانات

yy لدى معظم البلدان قواعد وأنظمة للرقابة. ومع ذلك، فإن وجود مثل

هذه القواعد واألنظمة يف حد ذاته ال يضمن فعالية الرقابة الربملانية. 

يتطلب نظام الرقابة الفعال ما ييل:

والية قوية ذات صالحيات محددة بوضوح ملساءلة الحكومة ـ

الصالحيات  ـ الستخدام  ومستعدون  وراغبون  ملتزمون  مشاركون 

املتاحة لهم ملساءلة الحكومة

الکافیة يف الربملان لتعزيز هذه الصالحیات باألدوات، مبا  ـ القدرة 

العقوبات  وتكون  والتحلیل،  للبحث  املستقلة  املصادر  ذلك  يف 

املحتملة عىل أساس تنازيل.

yy .تقريبا البلدان  جميع  الرقابة يف  والية  والقانون عىل  الدستور  ينص 

وتفتقر الربملانات أحيانا إىل الوسائل أو اإلرادة الستخدام الصالحيات 

املتاحة لها لتقييد الحكومة.

yy ترتبط قدرة الربملان عىل الرقابة ارتباطا وثيقا بقوة الربملان عموما. ومن

املرجح أن تكرس الربملانات ذات املوارد الكافية املوظفني لدعم اللجان 

الربملانية، وتقديم خدمات البحوث وتحليل امليزانية املتخصصة، مبا يف 

ذلك التحليل الجنساين.

yy كثريا ما يالحظ ارتفاع نسبة تجديد النواب بعد االنتخابات وميكن أن

يكون له تأثري عىل نوعية الرقابة. ويف حني أن معدل تجديد النواب 

جزء طبيعي ومفيد من االنتخابات الربملانية، فإن ارتفاع نسبته ينطوي 

عىل خطر فقدان الذاكرة املؤسسية، وكرس استمرارية عضوية اللجان 

من هيئة ترشيعية إىل أخرى.

yy ،تتوزع املسؤولية عن الرقابة عىل نطاق واسع. وللربملانات دور محوري

ولكنها بعيدة كل البعد عن كونها الجهات الفاعلة الوحيدة. تساهم 

ملراجعة  العليا  املؤسسات  مثل  املتخصصة  الرقابة  الوزارات وهيئات 

يف  املهنية  واملجموعات  اإلعالم  ووسائط  املدين  واملجتمع  الحسابات 

إنشاء شبكة رقابة غنية.

yy الجنسني بني  املساواة  مجال  يف  الحكومي  العمل  أثر  تقييم  يعترب 

عنرصا أساسيا من عنارص الرقابة ويعزز الفعالية العامة للرقابة. تراقب 

الربملانات التقدم يف مجال املساواة بني الجنسني بعدة طرق مختلفة. 

تتوىل اللجان املتخصصة واملجموعات املشرتكة بني األحزاب رصد حالة 

لسد  تقدم ترشيعات  أن  املجتمع، وميكنها  الجنسني يف  بني  املساواة 

الفجوات التي تجدها. توفر امليزنة املراعية للمنظور الجنساين للربملان 

أنه  غري  والرجل.  املرأة  عىل  الحكومية  السياسة  أثر  ملراقبة  أدوات 

ينبغي للربملانات أن تبذل املزيد من الجهود لتعميم مراعاة املنظور 

الرقابة، وذلك مثال عن طريق بناء قدرة  الجنساين يف جميع أنشطة 

محددة عىل البحث والتحليل الجنساين.

yy لدى غالبية الربملانات إجراءات للتفاعل املنهجي مع مؤسسات الرقابة

مثل  األخرى  الخارجية  الرقابة  مؤسسات  مع  التفاعل  أن  بيد  العليا. 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأمناء املظامل أقل انتظاما.

yy التي الطريقة  عن  الشعب  أمام  مسؤولة  الربملانات  تكون  أن  يجب 

تؤدي بها دورها الرقايب. عدد قليل نسبيا من الربملانات لديها أنظمة 

لتتبع التوصيات التي تقدمها إىل الحكومة، وردود هذه األخرية. كثري 

الجهود  وتقييمها.  الرقايب  أدائها  نوعية  برصد  تقوم  ال  الربملانات  من 

للجمهور  مرئية  الرقابية  أنشطتها  نتائج  جعل  إىل  الرامية  الربملانية 

محدودة.

يعرب معظم النواب عن التزامهم بالرقابة. ولكن من الناحية 

العملية، كثريا ما تقلل م�سائل حتديد الأولويات والقدرات من 

م�ساركتهم يف اأن�سطة الرقابة

yy .هناك توافق واسع يف اآلراء عىل أن الرقابة مسؤولية جميع النواب

لكن النواب من أحزاب املعارضة يعتربون أنهم يتحملون حصة غري 

متناسبة من العبء. يجب أن يكون النواب مسؤولون أمام املواطنني 

عن الطريقة التي يؤدون بها دورهم الرقايب.

yy الحاكمة وأحزاب املعارضة مجموعة من النواب من األحزاب  يحدد 

التحديات تعرتض دورهم الرقايب. يف الغالب يذكر النواب قلة املوارد 

)عىل سبيل املثال، املوظفني، واملال، واملعلومات( باعتبارها أكرب تحد 

مثال  قيادية،  مناصب  يتقلدن  ما  نادرا  الربملانيات  والنساء  للفعالية. 

رئاسة اللجان، متكنهم من القيام بأنشطة رقابية عىل نطاق واسع يف 

مجاالت السياسة العامة.

yy لدعم محدودة  مبوارد  العامل  انحاء  جميع  النواب يف  يعمل  ما  غالبا 

للحكومة  املتاحة  املوارد  مستوى  بني  صارخ  تناقض  هناك  عملهم. 

واملوارد الضئيلة نسبيا املتاحة للربملان.

yy مصالحهم عىل  جزئيا  الرقابة  يف  النواب  مشاركة  درجة  تتوقف 

وتفضيالتهم الفردية. عىل سبيل املثال، يبدو أن النائبات يستخدمن 

بالطبع،  الرسمية.  العمليات  من  أكرث  رسمية  غري  رقابية  مامرسات 

يخضع النواب من نفس البلد أو نفس الحزب لتأثري البيئة السياسية، 

ذلك،  ومع  األحزاب.  ونظم  االنتخابية،  والنظم  املؤسيس،  والتصميم 
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قرارات  اتخاذ  كفرد وميكنه  الترصف  بالقدرة عىل  نائب  كل  يحتفظ 

بشأن دوره الرقايب.

yy العقاب من النواب من  العامة املحدودة إىل تخوف  تؤدي املطالب 

ناخبيهم إذا ما خصصوا وقتا ملا ميكن اعتباره أنشطة رقابة غامضة يف 

الربملان الوطني، بدال من معالجة األولويات التي يحددها الناخبون.

yy يرتدد النواب يف استثامر الوقت والجهد يف أنشطة الرقابة إذا شعروا

بأن النتائج غري مؤكدة، أو قد تتجاهلها الحكومة.

yy هناك أسباب قاهرة لوجوب انخراط النواب يف الرقابة بصفة أعمق، أيا

كانت انتامءاتهم السياسية. لجميع النواب مصلحة يف تحسني نوعية 

الحكومة. تساعد أدوات الرقابة النواب عىل خدمة ناخبيهم، وتحقيق 

أهداف سياستهم وتقدم سريتهم السياسية.

الرقابة موؤ�سر لأهمية الربملان يف القرن احلادي والع�سرين

yy الربملانات مقتنعة بأهمية الرقابة، وكثريا ما تحدد تعزيز نظم الرقابة

كأحد أهداف التنمية الربملانية.

yy ،العامة الحياة  يف  النزاهة  من  عالية  مستويات  إىل  الجمهور  يتطلع 

والقيمة  االجتامعية،  والفئات  املناطق  بني  للموارد  العادل  والتوزيع 

ومتنامية.  راسخة  التطلعات  وهذه  العام،  اإلنفاق  يف  املال  مقابل 

وتساهم الرقابة الربملانية يف تحقيق جميع هذه األهداف، وأكرث من 

ذلك.

yy أکرث بشکل  الرقابیة  أنشطتهم  التواصل عن  والنواب  الربملان  بإمكان 

فعالیة، وربط الصلة بین أنشطة الرقابة يف الربملان والتغیرات يف حیاة 

الناس علی أرض الواقع، وهو ما یؤدي إلی زیادة الفهم العام لکیفیة 

عمل الرقابة ومواصلة بناء مطالب الجمهور.

yy قد تبدو “الرقابة” مصطلحا مجردا للكثريين، لذا فإن األنشطة الربملانية

التحريات”  و”إجراء  و”التدقيق”  و”التحدي”  “االستجواب”  مثل 

من  الحلول”  و”إيجاد  الحكومة”  و”محاسبة  التوصيات”  و”تقديم 

املرجح أن تعجب قسام واسعا من الجمهور.

yy من واملساءلة،  بالشفافیة  املطالبة  عىل  الجمهور  تشجيع  خالل  من 

املرجح أن یکون اإلصالحیون امللتزمون يف وضع یمکنهم من تشکیل 

تعزيز  فرص  تنشأ  وقد  الرقابة.  من  املزید  لصالح  السیاسیة  البیئة 

الرقابة يف أوقات األزمات، أو يف سياق اإلصالحات السياسية األوسع 

نطاقا. ومن املهم أن يكون اإلصالحيون مستعدين الغتنام الفرصة.

yy تسجل التي  املستدامة،  التنمية  وأهداف   2030 عام  خطة  توفر 

عىل  بالقضاء  التزاماتها  عن  الحكومة  مساءلة  عن  الربملان  مسؤولية 

لزيادة  والنواب  للربملانات  فرصة  املستدامة،  التنمية  وتحقيق  الفقر 

مشاركتهم يف املسائل الحاسمة للتنمية الوطنية.

yy يعطي هدف التنمية املستدامة رقم 16 ومقاصده املتعلقة باملؤسسات

الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة زخام جديدا للربملان والنواب 

للتعبري عن صوت الشعب واالهتامم بالرقابة عىل الحكومة.

التو�سيات: �سيناريو التغيري

الرقابة. يف  التغيري املؤسيس نحو زيادة  التالية سيناريو  التوصيات  توضح 

حني يتعني تحديد األولويات لتعزيز الرقابة وفقا للسياق الوطني، تعترب 

التوصيات صالحة للتطبيق يف جميع البلدان.

التوصيات موجهة أساسا إىل الربملان كمؤسسة؛ وبعضها موجه إىل أعضاء 

الربملان.

عىل  كبري  تأثري  لها  التي  السياسية،  األحزاب  إىل  أيضا  التوصيات  وتوجه 

بالنسبة  مامثلة  أهمية  ذات  وهي  النواب.  وسلوك  الربملاين  القرار  صنع 

بناءة  رقابية  عالقة  إقامة  عن  كبرية  مسؤولية  تتحمل  التي  للحكومات 

العامة  السلطات  تعزيز شفافية  قوية يف  أيضا مصلحة  ولها  الربملان،  مع 

الناس  لجميع  مهمة  التوصيات  الفعالة.  الرقابة  طريق  عن  ومساءلتها 

وملنظامت املجتمع املدين التي ترغب يف تحسني نوعية مؤسسات الحكم.

اإن�ساء الرقابة كاأولوية عليا للربملان

اإلشارة إىل أن الربملان ملتزم بوظيفته الرقابية- 1

لجميع  أهميتها  بتوضيح  يسمح  برملانية  كأولوية  الرقابة  إنشاء  إن 

الربملانية، مبا  القيادة  الفاعلة. توضح خطابات وترصيحات  الجهات 

اإلعالم  ووسائل  للحكومة  اللجان،  ورؤساء  املجلس  رئيس  ذلك  يف 

والشعب أن الربملان جاد يف دوره الرقايب. تعزز االقرتاحات والقرارات 

الربملانية هذه الرسالة. ينبغي أن تكون للربملانات خطط اسرتاتيجية 

تحتل فيها الرقابة مركزا بارزا.

البناءة - 2 الرقابة  الجمع بني جميع أصحاب املصلحة لتحديد عملية 

وااللتزام بها

مبا أن األحزاب تتنافس عىل السلطة، فمن املتوقع أن تسعى األحزاب 

إلحراج  الهادفة  الرقابة  أدوات  استخدام  من  التقليل  إىل  الحاكمة 

الوزراء، يف حني أن أحزاب املعارضة ستنتهز كل فرصة للفت االنتباه 

الجمهور  السياسية، وهذا ما مينح  الحكومة. هذه هي  نقائص  إىل 

خيارا بني البدائل السياسية. ومع ذلك، ال ينبغي النظر إىل الرقابة 

عىل أنها مجرد فرصة ملعارضة سياسية عقيمة، بل أداة حاسمة تقود 

إىل حامية وتعزيز حقوق اإلنسان والتنمية البرشية.

يتعني عىل جميع األحزاب السياسية االعرتاف بأن الدستور يفوض 

يقوم  أن  والسليم  املناسب  من  وأنه  الرقابة،  بدور  للقيام  الربملان 

بدورهم  واملعارضة،  الحكومة  األحزاب يف  أعضاء  فيهم  مبا  النواب، 

يف تنفيذ تلك املهمة. ال تعزز الجهود الرامية إىل الحد من الرقابة 

الحكم  املرشوع  بدورها  القيام  من  املعارضة  منع  أو  الربملانية 

الدميقراطي.

وأهدافها،  الرقابة  غرض  عن  برصاحة  تتحدث  أن  لألحزاب  ينبغي 

وأن يكون هناك اتفاق فيام بني أعضاء األحزاب وبني األحزاب بشأن 

ينبغي  الشعب.  ورفاهية  الحكومة  لنوعية  بالنسبة  الرقابة  أهمية 
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لألحزاب أن تتفق عىل أن الرقابة يجب أن تكون منهجية ومستمرة 

ومستندة إىل األدلة، وأن تشجع أعضاءها عىل السعي لتحقيق ذلك.

تقييم نقاط قوة الربملان وضعفه فيام يتعلق بوظيفته الرقابية- 3

وكل  عامة.  توصيات  عن  عبارة  التقرير  هذا  يف  الواردة  التوصيات 

برملان يحتاج إىل تحليل أدق لنقاط قوته وضعفه، وتوصيات بشأن 

آلية  أن يضع  للربملان  ينبغي  التحديات.  إجراءات محددة ملواجهة 

استوفيت،  قد  الفعالة  الرقابة  رشوط  كانت  إذا  ما  لتقييم  شاملة 

ويقرتح التحسينات عند االقتضاء. ينبغي أن يتضمن التقييم ما ييل:

yyما إذا كانت القواعد التي تحكم الرقابة كافية

yyما إذا كان الربملان يتمتع بالقدرة الكافية عىل الرقابة

yy ،ما إذا كانت لدى األحزاب املعارضة واألقليات، والرجال والنساء

فرصا کافیة للمشارکة يف الرقابة.

تتيح العملية التحضريية املؤدية إىل اعتامد خطة اسرتاتيجية للربملان 

فرصا إلجراء حوار شامل مع األحزاب السياسية، ولتقييم ذايت صارم 

لنقاط القوة والضعف الحالية يف الرقابة الربملانية.

االلتزام بإجراء استعراض منتظم لكيفية أداء الربملان لدوره الرقايب - 4

واإلبالغ عنه

بانتظام  الرقابية  أنشطته  برصد  الربملان سيقوم  بأن  اإلعالن  يساعد 

عن  الجمهور  أمام  مسؤوال  نفسه  الربملان  عىل جعل  عنها  واإلبالغ 

أدائه. واحد من كل ثالثة برملانات فقط له نظام لرصد مدى فعاليته 

الرقابة  أن  إىل  النظام  هذا  مثل  وضع  يشري  الرقايب.  دوره  أداء  يف 

تشكل جانبا هاما من مؤسسة الربملان.

تعزيز ولية وقدرة الربملانات على الرقابة

منصوص - 5 الحكومة  للرقابة عىل  الرسمية  السلطات  أن  من  التأكد 

عليها بوضوح يف القانون والقواعد الربملانية

القواعد التي تحكم الرقابة مهمة جدا بحيث ال ترتك للعرف؛ فينبغي 

د بوضوح يف الدستور والقوانني والقواعد اإلجرائية الربملانية.  أن ُتحدَّ

يجب أن تشمل سلطات قوية للحصول عىل املعلومات واألدلة من 

املواطنني سعيا إىل تحقيق رقابة فعالة.

محرتفني - 6 وموظفني  للربملان  واإلدارية  املالية  االستقاللية  ضامن 

متخصصني

غالبا ما تتمتع الربملانات بسلطات رسمية معتربة ولكنها تفتقر إىل 

تكون  ليك  لذلك،  بفعالية.  مُتارسها  ليك  الالزمة  والوسائل  القدرات 

سلطات الرقابة الربملانية فعالة وذات أثر، ينبغي تضييق أي فجوة 

بني السلطات والقدرة أو إزالة مثل هذه الفجوة.

عندما ال يكون للربملان سيطرة عىل ميزانيته وموظفيه، يصبح السعي 

خطوة  الربملاين  الذايت  االستقالل  من  األساسية  الجوانب  هذه  إىل 

أوىل هامة. وقد ال تتخىل الحكومة بسهولة عن هذه العنارص التي 

ولكن  الربملان.  السيطرة عىل  أشكال  من  لها مبامرسة شكل  تسمح 

كثري من الربملانات متكنت من تحقيق االستقالل الرسمي كمثال عىل 

املامرسات الجيدة املعرتف بها دوليا.

تخصيص الوقت يف الجلسات العامة للرقابة- 7

الزمني  الجدول  بوعي تخصيص وقت يف  تقرر  أن  للربملانات  ميكن 

العامة  الجلسة  يف  الوقت  تخصيص  إن  الرقابة.  ألنشطة  الربملاين 

النظر يف توصيات  أو  اللجان  تقارير  أو مناقشة  الوزراء  الستجواب 

مؤسسات الرقابة الخارجية هو إحدى الطرق املتاحة للربملان لإلشارة 

إىل أن هذه أولوية وإلعطاء رؤية ألعامل الرقابة.

ينبغي للربملانات أن تبحث الفرص لطرح أسئلة عن الحكومة دون 

الحكومة  ردود  تكون  أن  ينبغي  العاجلة.  باملسائل  مسبق  إشعار 

حينها.  يف  وتأيت  مفصلة  الربملان  أعضاء  من  الخطية  األسئلة  عىل 

وينبغي أن تكون املعارضة قادرة عىل املشاركة الكاملة يف عمليات 

الرقابة، ال سيام عن طريق إثارة املناقشات وفتح التحريات. يجذب 

إلثارة  بعملية  والقيام  للجمهور  الرقابة  نتائج  إبالغ  يف  االستثامر 

التغطية اإلعالمية االهتامم العام ويعزز الطلب العام عىل الرقابة.

التأکد من أن قواعد اللجان ومامرساتها تدعم الرقابة- 8

خالل  من  ورؤيتها  للجنة  کوظیفة  الرقابة  فعالیة  زيادة  یمکن 

تشجیع اللجان علی وضع خطط العمل، وتطویر قدرات الدعم، 

التي  النتائج  ونرش  التحقیقات،  يف  املحرز  التقدم  عن  واإلبالغ 

توصيات  وعرض  سواء،  حد  علی  واألقلیة  األغلبیة  رأي  تعکس 

اللجان للمناقشة يف الجلسة العامة.

عىل  ويحظر  رسية  اللجان  إجراءات  تعترب  النظم،  بعض  يف 

الجمهور حضورها. تتعارض هذه املامرسات مع الرغبة يف القيام 

مثل  لإلصالحات  ميكن  شفافة.  وبطريقة  علنا  رقابية  بإجراءات 

تعالج  أن  املرشقة”  “الشمس  أو  املفتوحة”  “االجتامعات  قوانني 

أشكال  يف  الربملانية،  الوثائق  بنرش  االلتزام  شأن  من  األمر.  هذا 

مفتوحة لسهولة إعادة استخدامها من قبل الجمهور، أن يبعث 

رسالة مهمة حول التزام الربملان باملساءلة والشفافية.

لرتشيح  وشفافة  مفتوحة  إجراءات  تعتمد  أن  للربملانات  ينبغي 

أن  الكمنولث  بلدان  يف  الشائع  ومن  وأعضائها.  اللجان  رؤساء 

يعنيَّ عضٌو يف املعارضة رئيسا للجنة الحسابات العامة، األمر الذي 

يعتقد أنه يعزز الحافز عىل الرقابة.

تقوم األحزاب السیاسیة بدور كبري يف الحفاظ عىل رئاسة اللجان 

يؤثر  قد  الذي  األمر  البلدان،  من  العدید  الربملانیة وعضویتها يف 

النواب. وعندما يكون لقادة  التي یقوم بها  الرقابة  علی أنشطة 

األحزاب تأثري مفرط أو غري مقيد عىل طريقة إجراء الرقابة، ميكن 

إمكانات  من  تزيد  أن  العضوية  قاعدة  توسع  التي  لإلصالحات 

اللجان يف الرقابة. وقد تساعد تدابري محددة عىل التأكد من أن 
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فرصة  والشباب،  النساء  فيهم  مبن  الربملان،  أعضاء  لجميع  ُتتاح 

لالنضامم إىل اللجان يف جميع مجاالت السياسة، ال سيام تلك التي 

الشؤون  أو  امليزانية  أو  الدفاع،  اعتبار”، مثل  أحيانا “ذات  تعترب 

الخارجية.

ضامن والية واضحة وإجراءات وقدرة للرقابة عىل امليزانية- 9

ينبغي أن تضمن الرقابة عىل امليزانية تخصيص أموال الدولة لتلبية 

احتياجات الشعب كأولوية، وأن ُتنفق األموال بفعالية، وأن تتحقق 

االقتضاء.  عند  التصحيحية  اإلجراءات  ُتتخذ  وأن  املرجوة  النتائج 

يف  للمشاركة  واضحة  وإجراءات  والية  للربملانات  تكون  أن  ينبغي 

جميع مراحل دورة امليزانية، مبا يف ذلك تخطيط امليزانية وصياغتها، 

تنفيذ  عىل  والرقابة  عليه،  واملوافقة  امليزانية  مرشوع  يف  والنظر 

امليزانية ونفقات مراجعة الحسابات والنتائجها.

تتخذ  أن  أيضا  للربملانات  ينبغي  خاصة.  مهارة  امليزانية  تحليل 

الالزمة  واملهارات  املعارف  عىل  النواب  حصول  لضامن  خطوات 

للمشاركة بنشاط يف عملية امليزنة. التأكد من أن الربملان له قدرات 

البحث الكافية لدعم النواب يف الرقابة عىل امليزانية، مبا يف ذلك من 

خالل التطبيق املنهجي للميزنة والتحليل املراعي للمنظور الجنساين. 

امليزانية  يف  متخصص  مكتب  إنشاء  يف  تنظر  أن  للربملانات  ينبغي 

الربملانية أو وحدة بحث مامثلة لزيادة القدرة عىل مراقبة امليزانية 

عن طريق تأمني الحصول عىل املعلومات وتبسيط املعلومات التقنية 

وإنتاج تحاليل متخصصة؛ أو، إذا كان إنشاء مكتب امليزانية الربملاين 

الدعم  تلتمس  أن  للربملانات  ينبغي  املوارد،  توفر  لعدم  غري ممكن 

التقني من الخرباء يف املراحل الرئيسية من الدورة املالية السنوية.

تعميم مراعاة املنظور الجنساين وحقوق اإلنسان يف جميع أنشطة - 10

الرقابة

الجنساين حوارا  املنظور  مراعاة  وتعميم  الجنساين  التحليل  يتطلب 

مستمرا بني الحكومة والربملانيني ومنظامت املجتمع املدين واألوساط 

األكادميية. وينبغي للخرباء الداخليني والخارجيني يف مجال املساواة 

أن  أيضا  وينبغي  للربملان.  مستقال  تحليال  يقدموا  أن  الجنسني  بني 

تعالج تحقيقات اللجان وتقاريرها بانتظام احتياجات كل من املرأة 

والرجل.

تلعب لجان املساواة بني الجنسني والتجمعات النسائية دورا خاصا 

بني  املساواة  تحقيق  نحو  التقدم  عن  مسؤولة  الحكومة  إبقاء  يف 

الجنسني واالمتثال للقواعد واملعايري الدولية املتعلقة باملساواة بني 

الجنسني  بني  املساواة  الرقابة عىل  ترك  يكفي  أنه ال  الجنسني. غري 

لهذه الهيئات املتخصصة. ينبغي تعميم املنظور الجنساين عىل وجه 

لسياسات  رصدها  أثناء  الربملانية  اللجان  جميع  عمل  يف  التحديد 

التأكد  يسهل  الخدمات.  وتقديم  وميزانياتها  وترشيعاتها  الحكومة 

للربملان  الجنساين  للمنظور  املراعية  بامليزنة  تلتزم  الحكومة  أن  من 

رصد اإلنصاف والفعالية يف استخدام األموال العامة عىل أساس نوع 

الجنس.

وللربملان دور هام يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، ال سينا 

من خالل وظيفته الرقابية. يوفر دليل الربملانيني إىل حقوق اإلنسان 

أدوات  استخدام  الربملانيني من  التي متكن  الكيفية  بشأن  إرشادات 

لحقوق  الدولية  واملعايري  بالقواعد  الحكومات  التزام  لرصد  الرقابة 
اإلنسان.1

تطوير قدرات بحث محددة لدعم الرقابة- 11

عىل الرغم من أن املوارد املالية للربملان تظل يف الغالب محدودة، 

للرقابة  الالزمة  التحتية  البنية  االستثامر يف  يختار  أن  للربملان  ميكن 

الفعالة. خدمة البحوث غري الحزبية هي أساس قدرة الربملان عىل 

للجان  ومحايد  مستقل  تحليل  وتقديم  املعلومات  عىل  الحصول 

من  مستقلة  وتحليالت  بحوث  إىل  الربملانيون  يحتاج  والنواب. 

املوارد  الحكومة. وحيثام تكون  تقييم موضوعي لعمل  أجل إجراء 

الرقابة  تطبيق  عىل  الربملان  لقدرة  األولوية  إيالء  ينبغي  محدودة، 

للسياق  مالءمة  األكرث  الحكومة  مجاالت  يف  البحوث  عىل  القامئة 

املسائل  حول  العامة  البحوث  خدمات  بتطوير  البدء  الوطني. 

القانونية واالقتصادية، والقيام تدريجيا ببناء املهارات املتخصصة يف 

تحليل امليزانية والجنسانية ومجاالت السياسة الرئيسية.

بناء مهارات الرقابة والحد من تأثري تجديد النواب بعد االنتخابات- 12

نهج  بناء  كيفية  مثل  تعلمها،  ميكن  مهارات  الرقابة  تتطلب 

لها  الخربة  الوزراء.  عىل  فعالة  أسئلة  طرح  كيفية  أو  اسرتاتيجي 

أهمية؛ إن اإلمكانية املتاحة للنواب لتطوير الخربات يف مجاالت 

محددة من خالل العمل يف نفس اللجنة يف الهيئات الترشيعية 

املتعاقبة أمر بالغ األهمية للفرد واللجنة والربملان ككل. وحيثام 

دور  فإن  مرتفعا،  االنتخابات  إثر  النواب  تجديد  معدل  يكون 

الذاكرة  اللجان السابقة ونقل  اللجان يف تسجيل أعامل  موظفي 

يف  املثال  سبيل  عىل  أخرى،  إىل  ترشيعية  هيئة  من  املؤسسية 

ُن تدريب النواب الجدد  شكل تقرير اإلرث، له أهمية خاصة. مُيَكِّ

واملوظفني الربملانيني من الرتكيز عىل الرقابة وجعل جميع الفاعلني 

يشعرون بثقة عالية تجاه دورهم الرقايب. غالبا ما يكون التدريب 

تحت  ويكون  العمل”  “أثناء  يتم  عندما  نجاحا  أكرث  والتطوير 

إرشاف األقران أو املرشدين مثل النواب السابقني.

التامس املساعدة الخارجية- 13

الرقابية اإلضافية  الرقابة ليسوا وحدهم. لقد تطورت القدرة  دعاة 

التنمية  لحركة  ثانوي  كمنتج  أيضا  الرقابة  يف  املشاركة  يف  والرغبة 

التقنية وغريها من  الربملانية. توفر العديد من املنظامت املساعدة 

املتحدة  األمم  وبرنامج  الدويل،  الربملاين  االتحاد  مثل:  املساعدات، 

واملنظمة  الدويل،  والبنك  للكمنولث،  الربملانية  والرابطة  اإلمنايئ، 

أكرث  مساعدات  وتتوفر  وغريها.  الفساد،  ضد  للربملانيني  العاملية 

خالل  من  محددة  مواضيعية  مجاالت  أو  معينة  لبلدان  استهدافا 

برامج دعم الحكم الدميقراطي وبرامج التنمية.

االتحاد الربملاين الدويل ومفوظية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 2017.  1



التقرير الربملاين العاملي 2017

110

�سارك يف القيام بالرقابة مع ال�سركاء

أعضاء - 14 جهود  فيه  تشرتك  فعل  الفعالة  الربملانية  الرقابة  بأن  سلم 

الربملان واملجتمع املدين ومؤسسات الرقابة األخرى، بدعم من عامة 

الجمهور

الرقابة الربملانية مهمة اجتامعية هامة ال تؤديها الربملانات وحدها. 

ينبغي للربملانات أن تعرتف مبحدودية سلطتها ومواردها وأن تعمل 

بنشاط عىل إقامة عالقات تعاونية مع الرشكاء خارج الربملان.

املوارد  من  متنوعة  مجموعة  الفعالة  الربملانية  الرقابة  تتطلب 

الربملان  الربملان. ويف حني أن أعضاء  التي ميكن أن تأيت من خارج 

يتمتعون بوظائف رسمية، وغالبا ما تكون لهم صالحيات دستورية 

املتعمقة  املعرفة  إىل  يفتقرون  فقد  والعمل،  للتحقيق  وقانونية 

مبجاالت السياسة التي متتلكها منظامت املجتمع املدين أو الخربات 

الخاصة واملهارات التي متتلكها مؤسسات الرقابة الخارجية. يقتيض 

إقناع هذه الجامعات باملشاركة التزاما وعمال لبناء الثقة، وتحديد 

للطرفني  املفيدة  السبل  وتحديد  املشرتك،  االهتامم  ذات  القضايا 

للعمل معا.

هذه  تجد  عندما  دواما  وأكرثها  الرقابة  يف  الرشاكات  أفضل  تنشأ 

مفيدة  عالقات  وتقيم  مشرتكا  سببا  أحيانا  املتفاوتة  املجموعات 

للطرفني. هناك عدد متزايد من النواب كانوا يف السابق ينتمون إىل 

من منظامت املجتمع املدين، وميكنهم يف كثري من األحيان ربط الصلة 

بني الربملان والجمهور. وكثريا ما يرحب النواب الذين لهم خلفيات 

مهنية متخصصة )مثل مراجعي الحسابات واملسؤولون الحكوميون 

واألساتذة الجامعيون( بفرصة املساعدة يف تحسني تقديم الخدمات 

الحكومية.

إذا كنت ترغب يف القيام بدورك الرقايب بشكل أفضل، مد يدك وابن 

عالقات تعاونية مع األفراد واملؤسسات الذين ميكنهم اإلسهام مبوارد 

مفيدة يف هذا الجهد. ينبغي أيضا أن يزداد حافزهم عىل التعاون 

واملساهمة مع ازدياد وضوح جهود الرقابة وتحقيق نتائج إيجابية. 

الجميع  ويستطيع  أفضل  برملانية  رقابة  يف  مصلحة  ولجميعهم 

املساهمة فيها.

خذ األدلة يف اللجنة من مجموعة واسعة من املصادر- 15

من  مساهامت  إىل  وتحتاج  ترحب،  أنها  توضح  أن  للجان  ينبغي 

الوجه  وعىل  املدنية.  املنظامت  ذلك  يف  مبا  متنوعة،  نظر  وجهات 

األمثل، ينبغي أن يقوم موظفو اللجان بتجميع قوائم املنظامت التي 

لها مصلحة يف مجالهم، مبا يف ذلك املجموعات النسائية والشباب، 

تحقيقات  يف  املساهمة  إىل  الجمهور  بدعوة  قم  عليها.  والحفاظ 

التعامل  أن  للجمهور  علنية، وبرهن  استامع  اللجان، نظم جلسات 

االعتبار.  وأن مساهامتهم ستؤخذ يف  باالهتامم،  الربملان جدير  مع 

ميكن للربملانات، عىل سبيل املثال، أن تعمل عىل معالجة الثغرات 

خالل  من  تحديدها  يتم  التي  الترشيعات  يف  القصور  أوجه  أو 

املجتمع  مع  للتشاور  جديدة  ومناهج  أدوات  االستفسارات. جرب 

املدين واملجموعات املهنية والشباب وغريهم من أصحاب املصلحة 

خالل أنشطة الرقابة، مثل املشاورات عرب اإلنرتنت، أو حتى إرشاك 

أشخاص من خارج الربملان كأعضاء يف اللجان الربملانية.

الرقابة - 16 ومؤسسات  العليا  الرقابة  مؤسسات  مع  العالقات  تعزيز 

األخرى

ينبغي للربملان أن يتأكد من أن مؤسسات الرقابة الخارجية، مثل مؤسسات 

لها  املظامل،  وأمناء  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  العليا  الرقابة 

البرشية  واملوارد  االستقاللية  حيث  )من  بواليتها  االضطالع  عىل  القدرة 

واملالية(. تقع مسؤولية فعالية عمل هيئات الرقابة الخارجية يف كثري من 

األحيان عىل عاتق الربملان.

عىل  معا  بالعمل  املتبادلة  الثقة  بناء  الرقابة  ومؤسسات  للربملان  ينبغي 

التقارير  تقديم  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  سيام،  ال  منتظم،  أساس 

السنوية. وبهذه الطريقة يثق الربملان يف النتائج التي تتوصل إليها الهيئات 

يف  الربملان  رغبة  من  واثقة  الخارجية  الهيئات  أن  من  ويتأكد  الخارجية، 

اتخاذ توصياتها بجدية. ينبغي للربملان أن يضع آليات الستعراض تقارير 

وأن  منهجية  وبطريقة  املناسب  الوقت  يف  الخارجية  الرقابة  مؤسسات 

للربملانات  يتخذ إجراءات متابعة نشطة حيثام كان ذلك مالمئا. وينبغي 

وشكل  مضمون  بشأن  حوارا  تقيم  أن  الحسابات  مراجعة  ومؤسسات 

املعلومات  التقارير  هذه  تشمل  أن  لضامن  الحسابات،  مراجعة  تقارير 

التي تحتاجها الربملانات، مثل تحليل نوع الجنس.

ا�ستفد من �سالحيات الرقابة التي يتمتع بها الربملان

اجعل الرقابة ذات أهمية من خالل املتابعة- 17

من املهم جدا متابعة االلتزامات التي تتعهد بها الحكومة. يجيب 

الجلسة  يف  أسئلة  عىل  أحيانا  الحكوميون  املسؤولون  أو  الوزراء 

فبدون  اإلجراءات.  بعض  باتخاذ  ويتعهدون  اللجان،  يف  أو  العامة 

أو  فقدانها  أو  نسيانها  - ميكن  االلتزامات  ُتفقد  قد  السليم  الرصد 

تخفيظ أولويتها. وعندما يحدث ذلك تصبح صالحية طرح األسئلة 

غري كافية.

التوصيات  لتتبع  نظم  وجود  تكفل  أن  أيضا  للربملانات  ينبغي 

من  وضعها  يتم  ما  غالبا  والتي  الحكومة،  إىل  املقدمة  الربملانية 

عىل  الحكومة  ردود  متابعة  عن  فضال  اللجان،  تحقيقات  خالل 

هذه التوصيات. ولكن متابهة توصيات الرقابة الربملانية مسؤولية 

مشرتكة مع الحكومة. ينبغي االتفاق مع الحكومة عىل وضع نظام 

يلزم هذه األخرية عىل تقديم أجوبة رسمية ومسجلة عىل توصيات 

عندما  محدد؛  زمني  نطاق  وهيئاتها ضمن  الربملانية  الرقابة  لجان 

ترك  إن  بعناية.  عليه  املحافظة  ينبغي  قامئا  النظام  هذا  يكون 

نهجا  انتهاج  يساعد  كافيا؛  ليس  النواب  ملبادرة  التوصيات  متابعة 

التوصيات  عىل  واللجنة  الحكومة  اهتامم  تركيز  عىل  انتظاما  أكرث 

الربملانية.
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الخامتة واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية

النظر يف سبل تحقيق امتثال الحكومة ملتطلبات الرقابة- 18

التزامات معينة عىل الحكومة،  القوانني والقواعد عىل  حيثام تنص 

مثل االستجابة للتوصيات الربملانية، ينبغي للربملان أن يكفل قيامها 

الربملان  مناسبة. يضطلع رئيس  املناسب وبطريقة  الوقت  بذلك يف 

بدور هام يف ضامن احرتام كرامة الربملان وأهميته عىل هذا النحو. 

تقديم  أو  األسئلة  عن  لإلجابة  نهائية  مواعيد  هناك  تكون  عندما 

ويلفت  الحكومة  امتثال  مدى  يتتبع  أن  للربملان  ينبغي  التقارير، 

للربملان،  الوزراء ضامنات  يقدم  وعندما  القصور.  أوجه  إىل  االنتباه 

ينبغي للربملان أن يتأكد من أن هذه الضامنات تنفذ فعال. وحيثام 

بها  تحتفظ  التي  املعلومات  أو  الوزراء  إىل  الوصول  اللجان  تطلب 

الحكومة، ُيتوقع تلبية الطلبات يف الوقت املناسب. وإذا مل يحدث 

ذلك، قد يكون اهتامم الجمهور وسيلة قوية للضغط عىل الحكومة 

لالستجابة لرغبات الربملان.

وقد  سهولة،  العقوبة  أشكال  أكرث  هو  الجمهور  أمام  الكشف  إن 

يكون كافيا يف كثري من األحيان للحصول عىل جواب. ويف الحاالت 

التي ال يتم الحصول فيها عىل االستجابة، يتمتع الربملان بسلطات 

كبرية العتامد قوانني تقتيض من الحكومة اتخاذ إجراءات محددة، 

مثل إضافة بيان واضح للنتائج املقصودة إىل مشاريع القوانني، أو 

الربملان  يتمتع  كام  الترشيعات.  تنفيذ  عن  منتظمة  تقارير  تقديم 

بصالحية اإلرشاف عىل اإلنفاق، بدرجات مختلفة وبطرق مختلفة، 

لطلبات  لالمتثال  قويا  حافزا  األموال  بحجب  التهديد  يكون  وقد 

الربملان.

فالجزاءات الرسمية، مثل اقرتاحات حجب الثقة أو رفض امليزانية، 

أدوات قوية يتيحها الدستور لكثري من الربملانات، وإن كانت تستخدم 

فقط يف ظروف سياسية محددة.

بناء الدعم ال�سعبي للرقابة

اعتامد قواعد ومامرسات أخالقية لتعزيز الرشعية الربملانية- 19

بنتائج  اهتاممه  مدى  يحدد  الربملان  حول  الجمهور  يعتقده  ما 

أحد  للربملان هي  اإليجابية  النظرة  فإن  وبالتايل،  الربملانية.  الرقابة 

عىل  إيجابية  بصفة  الربملانية  الرقابة  تأثري  لضامن  العوامل  أهم 

حياة الناس. وليك يكون الربملان فعاال يف الرقابة، يجب أن يحظى 

باهتامم كبري. وال بد من اعتباره مراقبا ذا مصداقية وحارسا يراقب 

الجمهور  الربملان لدى  إذا كانت سمعة  الحكومة وسلوكها.  سلطة 

أنه  عىل  رفضه  سيتم  الرقابة  أنشطة  تكشفه  يشء  فأي  ضعيفة، 

العاديني، أو بشكل عام،  الناس  الربملانيني أنفسهم بدال من  يخدم 

العامة. املصلحة 

ولذلك من املهم جدا أن تتخذ الربملانات تدابري لتعزيز مصداقيتها 

السلوك، وضامن  قواعد  مدونات  اعتامد  ذلك  مبا يف  الجمهور،  مع 

األعضاء،  قبل  من  التجاوزات  ومعاقبة  والتحقيق  املستقل  الرصد 

والعمل بطرق ميكن للجمهور أن يرى أنها سليمة.

وضع اسرتاتيجيات االتصال لرتويج أعامل الرقابة الربملانية- 20

أنشطة  جميع  عىل  اإلعالمية  التغطية  متكني  للربملانات  ينبغي 

الرقابة وتعزيزها. من األفضل إجراء الرقابة “يف العلن”، ففي غياب 

يتمكن  لن  إعالمية ممولة متويال جيدا وقوية وواضحة  اسرتاتيجية 

املثال،  سبيل  عىل  الربملانية.  الرقابة  نجاحات  مالحظة  من  الناس 

ينبغي أن يكون للجان الرقابة اسرتاتيجية للتواصل واملساعدة املهنية 

لإلعالن عن عملها وإرشاك الجمهور من خالل وسائل اإلعالم، مبا يف 

ذلك وسائل التواصل االجتامعي. ميكن بناء ثقة الجمهور يف الربملان 

الرقابة  أداء  لكيفية  أمثلة  الضوء عىل  تسليط  كمؤسسة من خالل 

الربملانية الفعالة وتحسني حياة املواطنني نتيجة لعمل اللجنة. يجب 

التواصل  وسائل  استخدام  سيام  ال  املبتكرة  الطرق  تقييم  يتم  أن 

االجتامعي لتحسني الحوار مع املواطنني.

النظر يف أفضل السبل الستخدام وسائط اإلعالم يف أنشطة الرقابة- 21

يجلب استخدام وسائل اإلعالم، وباألخص وسائل التواصل االجتامعي، 

بطريقة ذكية اهتامم الحكومة واالستجابة ألنشطة الرقابة. بالنسبة 

للنواب، وسائط اإلعالم واملجتمع املدين أدوات فعالة لزيادة ضغط 

الرأي العام عىل الحكومة وجعلها أكرث استجابة. وبإمكانها مساعدة 

الناخبني عىل رؤية قيمة أنشطة الرقابة التي يقوم بها النواب، وبناء 

روابط مع الشباب.

إتاحة السجالت الربملانية للجمهور- 22

وإذا كان للربملان أن يعزز الشفافية واملساءلة يف الحكومة، فينبغي 

الربملان. ينبغي أن تكون  بالشفافية واملساءلة يف  يلتزم  له أيضا أن 

محدودة  ظروف  يف  إال  للجمهور  مفتوحة  اللجان  جلسات  جميع 

ومحددة بصفة جيدة، وأن تسجل جلساتها تسجيال كامال وإتاحتها 

مجانا يف الوقت املناسب. ينبغي أن تكون السجالت الربملانية متاحة 

للجمهور مبا يتامىش مع معايري االنفتاح والشفافية الربملانية.

تعيني الربملان كرائد يف إطار أهداف التنمية املستدامة- 23

لفرض  للربملانات  متجددة  فرصة  املستدامة  التنمية  أهداف  تتيح 

حياة  ونوعية  الحكومة  نوعية  يف  تسهم  فعالة  كمؤسسات  نفسها 

الجمهور وصحة الكوكب. يضطلع الربملان بأدوار هامة وعديدة فيام 

يتعلق بأهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك املوافقة عىل الخطط 

واملقاصد الوطنية يف إطار األهداف اإلمنائية، وسن الترشيعات وتوفري 

التمويل لتحقيق املقاصد. ومع ذلك، فإن الدور األهم للربملان هو 

أن يكون جهاز مراقبة نيابة عن الشعب، ورصد التقدم والنكسات 

التي  االلتزامات  الحكومة عن  نحو تحقيق هذه املقاصد ومساءلة 

اتخذتها دوليا ومحليا.

الحكومات  ملساءلة  بفعالية  نفسه  تنظيم  عىل  القادر  الربملان  إن 

ومراجعتها بشأن جهودها لتحقيق مجموعة واسعة من األهداف، 

والصحة،  والتعليم  املناخية  والتغريات  الفقر  من  الحد  ذلك  يف  مبا 

مع ضامن عدم تخلف أحد عن الركب، يستطيع أن يطالب بدوره 



التقرير الربملاين العاملي 2017

112

املرشوع كممثل للشعب. ينبغي للربملانات أن تنظر يف كيفية تنظيم 

عملها فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة.

الوثيق  بالتعاون  الخصوص  وجه  تعمل عىل  أن  للربملانات  وينبغي 

وطنية  مقاصد  لوضع  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  الحكومة  مع 

املستدامة  التنمية  أهداف  مقاصد  لتحقيق  عمل  وخطة  مبكرة 

التي تتصل مبارشة بفعالية مؤسسات الحوكمة، وهي املقصد 16.6 

جميع  عىل  للمساءلة  وخاضعة  وشفافة  فعالة  مؤسسات  )“إنشاء 

نحو  عىل  القرارات  اتخاذ  )“ضامن   16.7 واملقصد  املستويات”( 

مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع 

التنمية  أهداف  تحقيق  يف  كبريا  تقدم  إحراز  ميكن  املستويات”(. 

املستدامة ككل عىل أساس الحكم السليم.

اغتنام الفر�ص املتاحة اأمام النواب لت�سكيل بيئة الرقابة

تحسني االستفادة من الفرص املتاحة- 24

وموارد محدودة  الحلفاء  من  بقليل  ولو  – حتى  ابدأ بيشء صغري 

ابدأ  األهداف.  بعض  لتحقيق  الفور  معينة عىل  واتخذ خطوات   –

بالعوامل التي تتحكم فيها، ومبا أن النجاح يولد النجاح، امض قدما 

لكسب الدعم وتغيري العوامل التي ال ميكنك يف البداية التحكم فيها 

مبارشة.

الربملانية  البيئات  النواب حتى يف  متناول معظم  األدوات يف  بعض 

املقيدة نسبيا. ويتاح للعديد منها الفرصة لطرح األسئلة عىل الوزراء 

بعدم  الفرص  هذه  إهدار  ميكن  اللجان.  يف  أو  العامة  الجلسة  يف 

جيدة  خيارات  اتخذ  جيدة.  معلومات  امتالك  بعدم  أو  االستعداد 

حول القضايا التي ترغب التخصص فيها، واكتسب املعرفة الكافية 

للقيام بعمليات ناجحة، وتابع الردود التي تتلقاها. هذه اإلجراءات 

اإلعالم  ووسائل  زمالئك  أعني  يف   – ووغريك  تجعلك  قد  وغريها 

واملجتمع املدين – تبدو كناشط محتمل يف الرقابة وقد تصبح وشيكا 

جزءا من شبكة من اإلصالحيني.

االستفادة من الفرص- 25

الربملاين  التطور  تاريخ  يكتب  ما  مهم.كثريا  التوقيت  السياسة،  يف 

بشكل  يعملون  الذين  املتحمسني  النواب  من  صغرية  مجموعات 

العامل  وقد حدثت عرب  املواتية.  الظروف  من  ويستفيدون  متضافر 

عن  ناجمة  لها  املحدثة  الرشارة  وكانت  الرقابة  بفعل  تغيريات 

فضائح أو أزمات أو تطورات أقل إثارة بكثري. ونتجت عن القيادة 

الحازمة وبناء التحالف والعمل يف الوقت املناسب آثار إيجابية عىل 

السياسات. ويف بعض األحيان، األحداث التي تركز اهتامم الجمهور 

املناسبة  األجواء  تهيئ  للرقابة  محتملة  مواضيع  عىل  والحكومة 

للتحقيقات الرقابية.

يجب عىل النواب تحديد املواقف املتاحة التي تنطوي عىل إمكانات 

السلطة  وجود  ميزة  النشطة  غري  الرقابة  لجان  تتيح  واستخدامها. 

القيادة  يف  نقص  من  تعاين  كانت  وإن  حتى  للتحقيق  الرشعية 

واملوارد. ميكن تغيري هذا الوضع.

إنشاء التحالفات اإلصالحية واالنضامم إليها- 26

العدید من الجهود الرقابیة ال تتطلب سوى عددا قلیال من النواب 

تتطلب  اإلجراءات  بعض  ولكن  النجاح.  وتحقیق  لبدئه  املتفانون 

األغلبية لتغري البيئة الربملانية عىل نطاق واسع أو بشكل دائم لصالح 

الرقابة. ميكن التأثري عىل احتامل حدوث تغيري حقيقي بإظهار قيمة 

أولوية  لرفع  حلفاء  وتعيني  محدودة  إجراءات  خالل  من  الرقابة 

اإلصالحات املؤسسية املطلوبة لتعزيز الرقابة.

وقد دعمت أغلبية أعضاء الربملان تطوير مزيد من املوارد املؤسسية 

النواب  يعترب  وقد  الدوافع.  من  متنوعة  ملجموعة  والصالحيات، 

املتفانون الهيئة الترشيعية كمؤسسة متثيلية قادرة عىل التعبري عن 

الشعبية ولكنها تحتاج إىل مزيد  التفضيالت  مجموعة متنوعة من 

من القوة والقدرة عىل التأثري عىل الحكومة. أما الذين لهم دوافع 

أكرث تركيزا عىل الذات فقد يرغبون ببساطة يف الحصول عىل رواتب 

كانت  وأيا  الفوائد.  التقديرية وغريها من  املوارد  أكرب، ومزيدا من 

للتنمية  الدولية  الربملانية  الحركة  عنارص  من  العديد  فإن  الدوافع، 

عززوا قدرة وإرادة الربملانات عىل اإلرشاف.

املشاركة يف الفرق العاملة الشاملة لألحزاب- 27

يف الغالب مييل تعصب أحزاب األغلبية إىل الحد من الرقابة، يف حني 

أن هذا التعصب غالبا ما يعزى إىل دوافع الرغبة يف السلطة فقط. 

ولهذه األسباب وغريها، ذكر الربملانيون واملساهمون اآلخرون يف هذا 

التقرير يف كثري من األحيان املزيد من النهج القامئة عىل التعاون بني 

الحزبني أو األحزاب فيام يتعلق بالرقابة، التي يعتربون أن الجمهور 

ينظر إليها عىل أنها مرشوعة.

وقد يختار النواب املشاركة يف أنشطة الرقابة من خالل التجمعات 

ما  كثريا  التي  النسائية  التجمعات  ذلك  األمثلة عىل  ومن  الحزبية. 

تقوم بالرقابة للنهوض باملساواة بني الجنسني، والتجمعات املناهضة 

التي  اإلقليمية  واملجموعات  الشباب  النواب  ومجموعات  للفساد، 

ترصد فعالية السياسات املتعلقة بالدوائر االنتخابية املامثلة.

الحزب  أيضا فرصا ألعضاء  التي تضم حزبا واحدا  التجمعات  تتيح 

أيضا  وهذا  الجمهور.  أنظار  عن  بعيدا  وتحديها  قيادتهم  ملساءلة 

شكل من أشكال الرقابة. ينبغي لألحزاب أن ترحب بهذا الحوار وأن 

توفر مستوى من الدميقراطية الداخلية يسمح للجميع بالتعبري عن 

آرائهم بحرية. ولكن الرقابة داخل تجمع الحزب ليست كافية بحد 

الحاكمة،  األحزاب  من  خاصة  النواب،  يكون  أن  أيضا  يجب  ذاتها؛ 
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قادرين عىل املشاركة الكاملة يف عمليات الرقابة املؤسسية والعامة 

التي تجري داخل الربملان.

انتخاب قادة الربملان الذين يؤيدون الرقابة ودعمهم- 28

ُيعترب رؤساء الربملان غالبا عنارص فعالة حاسمة يف تسهيل أو منع الرقابة. 

النقاش  والتحكم يف  القواعد  لتفسري  لهم سلطة واسعة  تكون  ما  وكثريا 

واتخاذ قرارات أخرى تؤثر يف قدرة الربملان عىل مراقبة الحكومة. لذلك، 

أعضاء  عىل  يجب  الربملان،  رئيس  ملنصب  املرشحني  صفات  تقييم  عند 

املرتبطة  والقيم  الرقابة  تجاه  مرشح  كل  مواقف  إىل  االنتباه  الربملان 

انتامئهم  عن  النظر  بغض  املرشوعة  النواب  امتيازات  احرتام  مثل   بها، 

الحزيب.

الربملان ومعزز ألهميتها  الربملان، كحارس محايد ملؤسسة  رئيس  إن دور 

وتطويرها، بدال من أداة لحزب األغلبية، هام جدا بالنسبة للرقابة. تعزز 

سمعة رئيس الربملان يف الحياد والدعوة للصالحيات املؤسسية مصداقية 

الربملان يف الرقابة عىل األنشطة الحكومية.كام يضطلع رئيس الربملان بدور 

من خالل  الحكومة  عىل  الرقابة  إىل  تؤدي  برملانية  ثقافة  بناء  يف  حاسم 

احرتام حقوق جميع النواب وأحزاب األقلية. وألن رئيس الربملان ينتخب 

باألغلبية يف الربملان، فهو عادة ما يكون مجهزا بشكل جيد لبناء جرس مع 

الحكومة.

ويؤثر قادة األحزاب أيضا تأثريا كبريا عىل مدى متكني النواب من املشاركة 

يف الرقابة. وقد يتسامحون مع االستقالل بني أعضائهم أو يدعمونه. فهم 

يؤثرون تأثريا كبريا، أو حتى يحددون، كيفية تصويت الحزب وأي قضايا 

يف  الحزب  لقيادة  املرشحني  يف  النظر  عند  لذلك،  الحزب.  أعضاء  يقررها 

الربملان، يجب عىل النائب املهتم بالرقابة أن يأخذ يف عني االعتبار ما مدى 

الحرية التي سيسمح بها قائد محتمل ألعضاء الربملان ملامرسة اجتهادهم 

بشأن القضايا التي سوف تذهب للتصويت.



التقرير الربملاين العاملي 2017

114

املرفقات

مالحظات ب�ساأن امل�سطلحات

تستخدم الربملانات مجموعة واسعة من املصطلحات لإلشارة إىل أنشطة 

الرقابة، وقد تحمل هذه املصطلحات مدلوالت تختلف اختالفا دقيقا فيام 

وارتباك  نقاش  مصدر  يشكل  املعاين  وتعدد  واللغة.  للثقافة  وفقا  بينها 

محتمل. لذلك يحدد الفصل األول من هذا التقرير املفهوم بوضوح، من 

خالل وصف الصالحيات والعمليات املرتبطة بالرقابة.

yy مصطلحات ُتستخدم  ما  كثريا  باإلنكليزية،  الناطقة  البلدان  يف 

وهي   ،(checks and balances)و  (scrutiny)و  (oversight)

نطاق  له   (scrutiny) مصطلح  عموما،  الخصائص.  بعض  يف  تشرتك 

أوسع، إذ يشمل دراسة مشاريع القوانني، فضال عن الرقابة عىل سياسة 

الحكومة.

yy (contrôle) يف البلدان الناطقة بالفرنسية، كثريا ما يستخدم مصطلحا

.(évaluation)و

yy.(contralor) يف البلدان الناطقة باإلسبانية، غالبا ما يستخدم مصطلح

yy ويف بالرقابة.  املتعلقة  الخاصة  فلها مصطلحاتها  األخرى،  اللغات  أما 

بعض اللغات، قد ال توجد كلمة واحدة تشمل هذه املفاهيم.

بطرق  “املساءلة”  مفهوم  عن  التعبري  أيضا  ميكن  املنوال،  نفس  وعىل 

لها  ليس  املثال،  سبيل  عىل  الفرنسية،  فاللغة  مختلفة.  بلغات  مختلفة 

مصطلح واحد، ولكنها تستخدم تعابري مثل (rendre des comptes) أو 

(redevable) وفقا للسياق النحوي.

يف  و”املساءلة”  “الرقابة”  مصطلحي  اخرتنا  والبساطة،  للوضوح  وتوّخياً 

هذا التقرير. وقد استخدمنا مصطلح “النائب” أو “النواب” كمصطلح عام 

لإلشارة إىل أعضاء الربملان، مع إدراكنا أن يف العديد من السياقات الوطنية 

أعضاء  ذلك  يف  مبا  الربملانيني،  إىل  لإلشارة  مختلفة  مصطلحات  ُتستخدم 

الغرف العليا يف الربملانات ذات املجلسني.

إن كلمة “الحكومة” (government) يف اللغة اإلنجليزية عندما ُتستخدم 

دون أداة التعريف (the) تدل عىل مجموعة مؤسسات الدولة التي تحكم 

 (the government) عمل املجتمع، وعندما ُتستخدم مع أداة التعريف

‘الحكومة’  التنفيذية. ولقد استخدمنا مصطلحي  السلطة  فاملقصود منها 

عىل  نفسه  اليشء  وينطبق  متبادلـة.  بصـورة  التنفيذية’  و‘السلطة 

مصطلحي “الربملان” و“الهيئة الترشيعية”.
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الربملانية، عىل  الرقابة  برتكيزه عىل  الثاين،  العاملي  الربملاين  التقرير  يستند 

تم  أصلية  بيانات  عىل  ويعتمد  العامل.  أنحاء  جميع  يف  الربملانات  تجربة 

جمعها من الربملانات والربملانيني وأصحاب املصلحة اآلخرين، باإلضافة إىل 

يف  أمثلٌة  استخدمت  وقد  الربملانية.  الرقابة  حول  األدبيات  من  مجموعة 

الربملانات،  تواجهها  التي  والتحديات  الجيدة  املامرسات  لتوضيح  التقرير 

ووقائع من الربملانات يف مجموعة من السياقات.

وتم اختيار محور تركيز التقرير بعد عملية تشاور واسعة النطاق. وُقدم 

أماكن  قامئة مخترصة يف  ونوقشت  املوضوع،  بشأن  مقرتحا   30 من  أكرث 

إطار  ويف   2015 مارس  يف  الدويل  الربملاين  االتحاد  جمعية  أثناء  مختلفة 

الربملانات  من  الفعل  ردود  إىل  واستنادا  اإلمنايئ.  املتحدة  األمم  برنامج 

الرقابة  الرتكيز عىل  اتخذ يف مايو 2015 قرار  الربملانية،  التنمية  ومامريس 

الربملانية وسلطة الربملان ملساءلة الحكومة.

اجتمع فريق من الخرباء يف جنيف يف يونيو 2015 لتقديم املشورة بشأن 

املواضيع الرئيسية التي ينبغي التحقيق فيها يف إطار إعداد التقرير. وشمل 

مجال  يف  ومامرسني  جامعيني  وأساتذة  برملانيني  وموظفني  نواب  الفريق 

التنمية الربملانية. قدم أعضاء فريق الخرباء مجموعة واسعة من الخربات 

ووجهات النظر، من حيث نوع الجنس واملنطقة الجغرافية والنظام السيايس.

املخصص  اإلنرتنت  موقع  عىل  األول  الخرباء  فريق  اجتامع  تقرير  ونرش 

إضافة  ومتت   .(www.ipu.org/gpr2) الثاين  العاملي  الربملاين  للتقرير 
وثائق املرشوع ذات الصلة إىل صفحة الويب هذه مع تقدم املرشوع.

وتم تطوير مجموعة من أدوات البحث استنادا إىل االستنتاجات التي تم 

التوصل إليها يف اجتامع فريق الخرباء. وتم إجراء الجزء الرئييس من البحث 

من سبتمرب 2015 إىل أبريل 2016.

يعرض الجدول التايل أدوات البحوث الرئيسية ونتائجها.

النتائجأداة البحث

ردود من 103 مجلس برملاين يف 85 بلدااستبيان الربملانات

الدراسة 
االستقصائية 

للربملانيني

ردود من 372 نائب )62 يف املائة من الرجال و38 يف 
املائة من النساء( من 128 بلدا

مقابالت مع 
النواب

مقابالت مع 82 نائبا )50 يف املائة من الرجال و50 يف 
املائة من النساء( من 58 بلدا 

63 مستتدا، 34 منها واردة من الربملانات و29 من مستندات خطية
املنظامت الدولية وغري الحكومية والخرباء

مناقشات 
مواضيعية

عقدت أربع مناقشات مواضيعية، من بينها مشاورة 
واحدة عرب اإلنرتنت وثالثة اجتامعات وجها لوجه، 

أثناء جمعية االتحاد الربملاين الدويل واملؤمتر العاملي 
الرابع لرؤساء الربملانات

مجموعات الرتكيز 
الوطنية

ست مجموعات الرتكيز الوطنية ضمت ممثلني عن 
الربملانات والحكومات واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم

ُبذلت، طوال البحث، جهود لجمع املدخالت من النواب والنائبات. روكزت 

املناقشات املواضيعية عىل الرقابة بشأن املساواة بني الجنسني. وتم السعي 

لتحقيق التوازن بني الجنسني يف مجموعات الرتكيز الوطنية.

ثان  اجتامع  وعقد  يناير 2016.  يف  البحوث  نتائج  تحليل  الرشوع يف  تم 

هيكل  بشأن  املشورة  من  مزيد  لتقديم   2016 فرباير  يف  الخرباء  لفريق 

التقرير ومضمونه ورسائله، ومتت االستفادة من تحليل أويل للبحوث التي 

أجريت إىل ذلك التاريخ.

واستنادا إىل مزيد من تحاليل البحوث واملشورة التي قدمها فريق الخرباء، 

أعد مخطط للتقرير يف يونيو 2016. وقد استخدم هذا املخطط كأساس 

لصياغة التقرير.

الربملانات امل�ساركة

هذا  إعداد  يف  بأخرى  أو  بطريقة  وطنيا  برملانا   150 ما مجموعه  ساهم 

التقرير الربملاين العاملي. يبني الجدول التايل مشاركة الربملانات يف استبيان 

الربملانات، والدراسة االستقصائية للربملانيني، واملقابالت مع النواب.

عندما تذكر مقابلة مع نائب ما يف التقرير، يشار إىل صفة النائب وقت 

وقد  ذلك(.  إىل  وما  الوطنية،  الجمعية  عضو  الربملان،  )رئيس  املقابلة 

تكون صفة بعض النواب قد تغريت أو رمبا قد انتهت واليتهم منذ إجراء 

املقابلة.

استبيان الربملانات البلد
)الغرفة(

الدراسة االستقصائية 
للربملانييني

املقابالت

xالغرفة العلياأفغانستان 

ألبانيا 

xxالجزائر

xغرفة واحدةأندورا 

xأنغوال 

أنتيغوا وبربودا 

xالغرفة السفىلاألرجنتني

أرمينيا

الغرفة العليا أسرتاليا 
والغرفة السفىل

xx

الغرفة العليا النمسا
والغرفة السفىل

xx

أذربيجان 

xالبهاما

الغرفة العليا البحرين
والغرفة السفىل

x

xxبنغالديش

xبربادوس 

http://www.ipu.org/gpr2
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استبيان الربملانات البلد
)الغرفة(

الدراسة االستقصائية 
للربملانييني

املقابالت

بيالروس 

xxالغرفة السفىلبلجيكا

بليز

xبنن

xالغرفة السفىلبوتان 

بوليفيا )دولة - 
املتعددة القوميات(

x

xالبوسنة والهرسك

xxبوتسوانا 

xالربازيل

بروين دار السالم

بلغاريا

xxبوركينا فاسو

الغرفة العليا بوروندي
والغرفة السفىل

x

xغرفة واحدةالرأس األخرض

xxالغرفة العلياكمبوديا 

xالغرفة السفىلالكامريون 

الغرفة العليا كندا
والغرفة السفىل

x

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

xxتشاد

xxالغرفة السفىلالشييل

xالصني

كولومبيا 

جزر القمر

الغرفة العلياالكونغو

xكوستاريكا

xكوت ديفوار 

xغرفة واحدةكرواتيا 

xكوبا 

xغرفة واحدةقربص 

الجمهورية 
التشيكية

الغرفة العليا 
والغرفة السفىل

x

جمهورية 
كوريا الشعبية 

الدميقراطية 

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية 

xالغرفة السفىل

استبيان الربملانات البلد
)الغرفة(

الدراسة االستقصائية 
للربملانييني

املقابالت

xغرفة واحدةالدامنرك 

xxجيبويت

دومينيكا 

الجمهورية 
الدومينيكية 

xx

xإكوادور

مرص

السلفادور 

xغينيا االستوائية

أريرتيا 

xغرفة واحدةاستونيا 

xxإثيوبيا 

xxغرفة واحدةفيجي 

xغرفة واحدةفنلندا 

الغرفة العليا فرنسا
والغرفة السفىل

xx

الغرفة العليا غابون 
والغرفة السفىل

x

xغرفة واحدةغامبيا 

xxجورجيا 

الغرفة العليا أملانيا
والغرفة السفىل

xx

xغرفة واحدةغانا

xغرفة واحدةاليونان

غرينادا 

غواتيامال 

xxغينيا 

غينيا - بيساو 

غيانا

xهايتي 

هندوراس 

xغرفة واحدةهنغاريا

xxغرفة واحدةآيسلندا 

xالغرفة السفىلالهند

xإندونيسيا 

إيران )جمهورية - 
اإلسالمية(

x

xالعراق

xxأيرلندا 
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استبيان الربملانات البلد
)الغرفة(

الدراسة االستقصائية 
للربملانييني

املقابالت

غرفة واحدةإرسائيل 

الغرفة العليا إيطاليا 
والغرفة السفىل

xx

الغرفة العليا جامايكا
والغرفة السفىل

x

الغرفة العليا اليابان
والغرفة السفىل

xx

xxاألردن

كازاخستان

xxالغرفة العلياكينيا 

كرييباس

xالكويت

xقريغيزستان

جمهورية الو 
الدميقراطية 

الشعبية

x

xxغرفة واحدةالتفيا

غرفة واحدةلبنان

xليسوتو 

xليربيا 

ليبيا

xلختنشتاين

xxغرفة واحدةليتوانيا

غرفة واحدةلكسمربغ

xxالغرفة السفىلمدغشقر 

xمالوي

xالغرفة السفىلماليزيا 

ملديف 

xمايل

مالطة

جزر مارشال

xموريتانيا 

xxموريشيوس 

xاملكسيك

ميكرونيزيا )واليات 
– املوحدة(

x

xموناكو 

منغوليا

غرفة واحدةالجبل األسود

xxاملغرب

استبيان الربملانات البلد
)الغرفة(

الدراسة االستقصائية 
للربملانييني

املقابالت

غرفة واحدةموزامبيق 

xالغرفة العلياميامنار 

xxالغرفة العلياناميبيا

ناورو

نيبال

الغرفة العليا هولندا 
والغرفة السفىل

x

xxغرفة واحدةنيوزيلندا

xنيكاراغوا 

xالنيجر 

xxنيجرييا

xغرفة واحدةالرنويج

عامن

الغرفة العليا باكستان
والغرفة السفىل

xx

باالو 

xبنام

xبابوا غينيا الجديدة 

الغرفة العلياباراغواي 

xغرفة واحدةبريو 

xxالفلبني

الغرفة العليا بولندا
والغرفة السفىل

xx

xغرفة واحدةالربتغال

xقطر

غرفة واحدةجمهورية كوريا 

xغرفة واحدةجمهورية مولدوفا

xxالغرفة العليارومانيا 

xاالتحاد الرويس

xxرواندا 

سانت كيتس 
ونيفيس

غرفة واحدة

سانت لوسيا

 سانت فنسنت 
وجزر غرينادين 

ساموا 

xسان مارينو 

سان تومي 
وبرينسيبي

xغرفة واحدة
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املرفقات

استبيان الربملانات البلد
)الغرفة(

الدراسة االستقصائية 
للربملانييني

املقابالت

اململكة العربية 
السعودية

x

xxغرفة واحدةالسنغال

xغرفة واحدةرصبيا 

xغرفة واحدةسيشيل

xxغرفة واحدةسرياليون

xسنغافورة 

غرفة واحدةسلوفاكيا 

xxسلوفينيا

جزر سليامن

غرفة واحدةالصومال

xxجنوب أفريقيا

xجنوب السودان

xالغرفة السفىلإسبانيا

xرسي النكا 

xالغرفة السفىلالسودان

xxغرفة واحدةسورينام

الغرفة العليا سوازيلند
والغرفة السفىل

xغرفة واحدةالسويد

الغرفة العليا سويرسا
والغرفة السفىل

xx

الجمهورية العربية 
السورية 

x

طاجيكستان

xxغرفة واحدةتايلند 

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية 

السابقة 

غرفة واحدة

xغرفة واحدةتيمور - ليشتي

xغرفة واحدةتوغو 

غرفة واحدةتونغا 

الغرفة العليا ترينيداد وتوباغو
والغرفة السفىل

xxغرفة واحدةتونس

xxتركيا

تركامنستان

توفالو 

xxأوغندا 

xغرفة واحدةأوكرانيا 

استبيان الربملانات البلد
)الغرفة(

الدراسة االستقصائية 
للربملانييني

املقابالت

اإلمارات العربية 
املتحدة

xغرفة واحدة

الغرفة العليا اململكة املتحدة
والغرفة السفىل

xx

جمهورية تنزانيا 
املتحدة 

x

الواليات املتحدة 
األمريكية

الغرفة العليا أوروغواي
والغرفة السفىل

x

أوزبكستان

فانواتو 

فنزويال )جمهورية 
- البوليفارية(

xx

xفييت نام 

اليمن

xxغرفة واحدةزامبيا

الغرفة العليا زمبابوي
والغرفة السفىل

xx

�سكر وتقدير

األمم  وبرنامج  الدويل  الربملاين  االتحاد  قبل  من  التقرير  هذا  إعداد  تم 

اضطلع  وقد  املنظمتني.  موظفي  من  العديد  مبساهمة  اإلمنايئ،  املتحدة 

أندي ريتشاردسون وكارين جربي يف االتحاد الربملاين الدويل، وسويك بيفرز 

إدارة  يف  هامة  بأدوار  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يف  هوف  ومادس 

املرشوع تحت إرشاف تشارلز تشوفيل. وعملت جيني راوز كمحرر إداري 

طوال مراحل البحث ومراحل الصياغة األولية.

نوابا  بصفتهم  الخرباء  فريق  من  عضوا   20 رؤى  من  التقرير  واستفاد 

الربملانية، وقدموا مشورة  التنمية  وموظفني برملانيني ومامرسني يف مجال 

قيمة يف البداية ويف املرحلة املتوسطة من إعداد املرشوع.

املدين  املجتمع  وممثلو  الربملانيون  واملوظفون  النواب  مئات  وساهم 

نظمت خالل  التي  الرتكيز  ومجموعات  واملناقشات  املقابالت  يف  بسخاء 

املؤمتر العاملي لرؤساء الربملانات يف عام 2015، وجمعية االتحاد الربملاين 

الدويل، واجتامعات رابطة األمناء العامني للربملانات، فضال عن اجتامعات 

التي عقدها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف  مجموعات الرتكيز الوطنية 

جورجيا ورصبيا وجمهورية مولدوفا وباكستان وتونس وميامنار. واستضاف 

الرقابة بشأن  اإلنرتنت حول  مناقشة عرب   iKNOWpolitics.com موقع 

املساواة بني الجنسني. وقدم موظفو الربملانات كميات كبرية من البيانات 

دولية  ومنظمة  برملانا   60 من  أكرث  وقدم  الربملانات،  استبيان  عىل  ردا 
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خطية  مساهامت  املدين  املجتمع  من  ومجموعات  جامعيون  وأساتذة 

إلفادة التقرير.

عمل ريك ستابينهورست، وأنثني ستادون، ورشيد درمان، وسونيا باملريي، 

نرييري وجيوون جانغ يف  نرياجري  ومارلني شام، ودوريس  ريدل،  وكارين 

البحوث والتحاليل التي أعدت يف إطار هذا التقرير.

بصياغة  ناكامورا  وروبرت  باترسون،  جون  وكذا  باملريي،  سونيا  وقامت 

فصول التقرير مع مساهامت إضافية من أندي ريتشاردسون، وتوم مبويا، 

املديرية  من  بارون  وماريا  مان،  وميغ  جازويل،  وأحمد  واتسون،  وجوي 

التابع  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من  بورن  وهانس  الترشيعية، 

للقوات املسلحة، وأوليفر بينيت نيابة عن مرشوع هلوتاو ملجلس العموم 

يل،  وستيف  ستابينهورست،  وريك  كيوتجن،  وجوليا  املتحدة،  باململكة 

وسارميت بولت، وموظفي مكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف العديد 

من البلدان.

وقام مبراجعة مسودات التقرير كل ماريا بارون، وألكساندرا بالغوفيتش، 

جونز،  ودايفان  جونسون،  وأندرس  هيزنغا،  وروجيه  كابريرا،  وألفارو 

السيدة كارول كيدو، ودوينا غيمييش، وصمويل مبوزو، وأليساندرو موتار، 

وإلوا برادو، وهانا بيكر، وهرنان فالس، وجايك فوغان، وجيسون غلوك، 

ومويرا  مان،  وميج  كيوتغن،  وجوليا  موريف،  وجوناثان  باترسون،  وجون 

بيدرسني، وروبرت  لوفو، وريا   - بيري  فرايزر، ومورمبا ويرونغا، وأوليفييه 

ناكامورا، وسونيا باملريي.

وقام بإجراء عملية استعراض األقران لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املطلوبة 

يف إطار عملية ضامن الجودة، كل من معايل الدكتور جون جيكو لوفيني، 

رئيس برملان جمهورية فيجي، وجوناثان موريف، ودوينا غيميتيش، وجون 

هايد.

ومتت مراجعة التقرير من قبل جيمس هودجسون.

يعرب االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن امتنانهام 

ُتذكر  مل  الذين  الكثريين  ولألشخاص  أعاله  املذكورين  والسادة  للسيدات 

أسامؤهم هنا والذين شاركوا يف إعداد التقرير الربملاين العاملي الثاين.

الدويل متويال سخيا إلنجاز  للتعاون اإلمنايئ  السويدية  الوكالة  وقد وفرت 

التقرير. وأيد الربنامج العاملي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للفرتة 2014-

تعزيز  إىل  الرامية  املبادرات  يدعمون  الذين  اإلمنائيون  والرشكاء   ،2017

املذكورة  البلدان  اإلمنايئ يف  املتحدة  األمم  برنامج  أطلقها  التي  الربملانات 

أعاله، رشاكة الربنامج اإلمنايئ يف إطار إنجاز التقرير.

 Economist Intelligence Unit, 2016; Freedom House, 2016; Edelman Trust Barometer,  1
.2017; Holmberg, Lindberg and Svensson, 2017; Meer, 2017

يف  الحسابات  ملراجعة  العليا  املؤسسات  قدرات  لتعزيز   (Pro PALOP-TL SAI) مرشوع   2
أقامه برنامج األمم املتحدة  الربتغالية وتيمور- لشتي  باللغة  الناطقة  البلدان األفريقية 

.(www.propaloptil-sai.org) اإلمنايئ بتمويل كامل من االتحاد األورويب
 http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/ انظر:   3

.477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste

www.propaloptil-sai.org
http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste
http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste
http://www.propaloptl-sai.org/index.php/pt/2015-02-19-12-51-50/noticias/477-as-financas-publicas-nos-palop-e-em-timor-leste
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