كان محظورا حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش ،من يوم  2نيسان/أبريل 2102

يقول التقرير الجديد إن البرلمانات ال تزال تعد عنصرا
حيويا في سعي الجماهير إلى الديمقراطية ،رغم الثقة الهشة
جنيف/كمباال  2نسيان /أبريل  -2102يقول التقرير املتشرك ،الذي أصدره اليوم االحتاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
إن الربملانات تواجه اليوم رقابة عامة وضغطا من اجلمهور أكثر من أي وقت مضى ،وطرح أسئلة جوهرية بتشأن قدرهتا على مساءلة
احلكومات ،لكنها مع ذلك ،مل تكن أبدا أكثر ضرورة للحياة السياسية لبلد ما.
ويرى التقرير البرلماني العالمي األول ،الذي يبحث "طبيعة التمثيل البرلماني المتغيرة" أنه من أجل معاجلة االخنفاض احلايل ملستوى الثقة
هبا ،يتع ن على الربملانات أن تتواصل مع املواطن ن وتلل مواكبة مواكبة وثيقة الحتياجاهتم وبذل اجلهود للوفاء هبا.
ويهدف التقرير الذي شارك فيه أكثر من 521برملانا و 666عضوا برملانيا ،إىل مساعدة اهليئات التتشريعية والسياسي ن على حد سواء ،على
فهم ضغوط اجلمهور اليت يواجهوهنا ومعاجلتها بطريقة أفضل.
يتشري التقرير إىل خمتلف استطالعات الرأي اليت أظهرت تضاؤل تأييد الربملانات يف األنلمة الدميقراطية الراسخة واجلديدة على حد سواء.
فحسب مستويات الثقة يف بلدان من قبيل ليتوانيا والواليات املتحدة األمريكية تقل عن  56يف املائة مع اجتاهات مماثلة جلية يف العامل
العريب وشرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادي .وفقا للتقرير ،تعد أفريقا جنوب الصحراء الكربى املنطقة الوحيدة اليت تقاوم هذا االجتاه التنازيل،
حيث سجل يف مجيع أحنائها مستوي عال نسبيا بلغ  16يف املائة.
ويتشري التقرير إىل أن نتشوء أكثر من  596منلمة رصد برملاين يف أكثر من  06بلدا ،وتزايد عدد الربملانات اليت لديها مدونات السلوك،
واحلدود املفروضة على طول مدة الواليات الربملانية تتشكل تدابري ترمي إىل تعزيز مساءلة األعضاء الربملاني ن من جانب ناخب ن تزايدت
مطالبتهم.

يقول عبد الواحد الراضي ،رئيس االحتاد الربملاين الدويل "من الواضح أن التصويت مرة كل بضع سنوات مل يعد كافيا بالنسبة للناخب ن ،فهم
يريدون املزيد من التواصل الدميقراطي بينهم وب ن املؤسسة السياسية اليت ينتخبوهنا .وقد أقر معلم الربملانات باحلاجة إىل تغيري نلرة اجلمهور
هلا ولدورها ولعملها .وهي تقوم برتيبات هلذا الغرض".
يسلط التقرير البرلماني العالمي الضوء على خمتلف املبادرات املتخذة يف مجيع أحناء العامل لزيادة اشراك اجلمهور وإعالمه بتشأن العمل
الربملاين ونتائجه .وتتشمل هذه املبادرات إنتشاء مواقع شبكية تفاعلية ،وتنليم أيام زيارات مفتوحة أو استخدام اإلذاعة للوصول إىل الناخب ن
يف املناط البعيدة مثلما هو التشأن يف أفغانستان وبنن .ويف ناميبيا ،تطوف حافالت خمصصة البالد لتمك ن املواطن ن من تقدمي آرائهم
للربملان بتشأن التتشريعات.
ويتشري العديد من األعضاء الربملاني ن إىل تزايد مراسالهتم وتفاعلهم اآلن مع الناخب ن الذين يطالبون باستجابات أفضل للتشواغل احمللية
وكذلك باملزيد من املعلومات والتأثري بتشأن عمل العضو الربملاين ،وعليه.
تقول ريبكا غرينسبان ،املديرة املعاونة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي "إن الربملاني ن هم يف وضع أفضل لتقييم النتائج امللموسة للقوان ن
التتشريعية اليت يناقتشوهنا ويعدلوهنا ويصدروهنا عندما يتحاورون مع املواطن ن وتضيف "ويعد هذا التحاور حاسم لكفالة تأثري املواطن ن من
خالل ممثليهم املنتخب ن ،على حكوماهتم ومساءلتها بتشكل أكثر فعالية ،السيما يف اجملاالت اإلمنائية الرئيسية".
غري أن التقرير خيلص إىل أن التأثري احلقيقي للجمهور على النتائج الربملانية يلل حمدودا .وحيذر من أنه ،حىت ال تتقلص الثقة يف الربملان
أكثر ،جيب أن متنح املبادرات ذلك التأثري للجمهور.
ويوصي التقرير بأنه على األعضاء الربملاني ن ،ليكونوا أكثر فعاليا ،جتاوز الركيز على إجياد حلول فردية حملية لعملهم املتزايد املخصص للدائرة
االنتخابية .ويتع ن عليهم ،بدال من ذلك نقل شواغل الناخب ن الواسعة النطاق إىل عمل الربملان يف جمال التتشريع الوطين إلجياد حلول
اسراتيجية ،ملموسة للمتشاكل املتشركة.
ويرى التقرير أن الربملانات ،على الرغم من التحديات واالنتقادات العديدة اليت يواجهها ،ما تزال توفر رابطا حامسا وال يعوض ب ن املواطن ن
وحكوماهتم.
تبدو الربملانات ،وإن مل تكن مرادفا للدميقراطية ،ضرورية لفكرة شرعية الدولة وقدرهتا على متثيل التشعب .ويستتشهد التقرير باألحداث
األخرية يف العامل العريب بوصفها تؤكد أمهية الربملان يف سعي الناس إىل حتقي املزيد من استماع الصوت السياسي والدميقراطية.
ويتشري أيضا إىل زيادة عدد الربملانات .فجميع البلدان تقريبا هلا شكل من أشكا من اجملالس الربملانية .وإمجاال صار الوصول إليها أسهل،
وتدار مبهنية أكرب وتتمتع مبوارد أفضل مما كانت عليه قبل  16سنة.
ويف النهاية خيلص التقرير البرلماني العالمي إىل أن الربملانات أظهرت مرونة جعلتها تلل أساسية ملفهوم الدميقراطية التمثيلية .وقد حققت
ذلك بالتكيف مع تغريات احتياجات اجلمهور وطلباته على مر التاريخ .وإن هذه العالقة الدائمة التطور هي اليت متلك مفتاح مستقبل
الربملانات.

للحصول على التقرير ،انلر:
http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf

للحصول على التقرير باللغت ن الفرنسية واإلسبانية ،انلر:
http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-f.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-s.pdf

للحصول على التقرير باللغة االنكليزية ،انلر:
.http://www.ipu.org/dem-e/gpr/downloads/presskit-e.zip

للمزيد من المعلومات ،المرجو االتصال بالجهات التالية:
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االحتاد الربملاين الدويل :جيميين باندايا ،اهلاتف+ 31 77 717 4473 :؛ الربيد اإللكروينjep@mail.ipu.org :
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :آدم روجرز ،اهلاتف+31 77 717 1431 :؛ الربيد اإللكروينadam.rogers@undp.org :
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،نيويورك :ساندرا ماتتشاريا ،اهلاتف+1 7017 709 4477 :؛ الربيد اإللكروينsandra.macharia @undp.org :

