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Pantone: Cool Gray 9 C
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التقرير الربملاين
العاملي ٢٠١7
الرقابة الربملانية :قدرة الربملان عىل مساءلة الحكومة
الغر�ض
يتناول التقرير الربملاين العاملي الثاين دور الربملان يف الرقابة عىل الحكومة
وقدرة الربملان عىل مساءلة الحكومة عن أعاملها وقراراتها.

والنواب دور الرقابة يف بلدانهم فض ًال عن إسداء نصائح للنواب يف تناول
مسألة الرقابة.

وقد كفل الدستور للربملان وظيفة رقابة فريدة .فهي الجهة السياسية
الوحيدة التي كلفها الشعب مبتابعة إدارة الحكومة لشؤون الدولة.

ونأمل أن يؤدي هذا التقرير إىل تحفيز العمل عىل تعزيز الدور الرقايب
للربملان .إذ يعتمد تطور الربملانات يف املستقبل اعتامداً كبرياً عىل نواتج
الرقابة للشعوب املمثلة.

ولعل الرقابة أقل وضوحاً يف األذهان ،كمجال عمل محدد ،مقارن ًة مبهام
الربملان “الجوهرية” األخرى مثل سن القوانني والتمثيل ولكنه عملٌ يف غاية
األهمية ويستحق املزيد من تركيز الربملان والحكومة واملواطنني واملجتمع
الدويل.
ويستند التحليل واالستنتاجات والتوصيات يف هذا التقرير إىل املامرسات
والتجارب الربملانية :فقد ساهم  150برملاناً وطنياً بطريقة أو بأخرى يف
إعداد هذا التقرير.
ويهدف االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل أن يكون
التقرير عملياً ومفيداً .وعليه ،فهو يتضمن أمثلة عديدة عىل أداء الربملانات

�أهداف التقرير
توفري رؤية عاملية عن مامرسة الرقابة
إصدار توصيات لتعزيز الرقابة
تحفيز تركيز الربملانات عىل الرقابة

املوجز التنفيذي

�أهمية الرقابة
األهداف األساسية للرقابة الربملانية هي النهوض بحريات الشعوب
ورفاهها وتحسني الحوكمة .وتقيِّم عمليات الرقابة تأثري أعامل الحكومة
يف املجتمع ،وتساعد عىل ضامن توفري املوارد املناسبة لتنفيذ الربامج
الحكومية ،وتحدد اآلثار غري املنشودة أو السلبية للسياسات والتدابري
الحكومية ،وتتابع الوفاء بااللتزامات الوطنية والدولية.
والرقابة واملساءلة بعدان رئيسيان من تكامل الوالية الدميقراطية للحكومة
والربملان .ويتعني فهم األدوار املميزة واملستقلة للربملان والحكومة فه ًام
جيداً .فالحكومة هي التي توفر خدمات للمواطنني؛ والربملانات تسائل
الحكومة عن طريق مناقشة اإلجراءات والسياسات الحكومية والطعن
فيها وإبداء توصيات لتغيريها عند االقتضاء.
«أهم يشء هو الضغط عىل الحكومة وإن كان حزبك هو الحزب
الحاكم».
البارونة غلوريا هوبر ،عضو يف مجلس الشيوخ ،اململكة املتحدة1

وللرقابة الفعالة نتيجتان إيجابيتان هام تحسني الحوكمة وتحسني
السياسات العامة.
yyترشك الرقابة الفعالة املزيد من األشخاص يف عملية صنع القرار
يك تستجيب القرارات ملصالح املجتمع ككل؛ فهي تحسِّ ن املساءلة
والشفافية وتحد من الفساد؛ وتعزز مرشوعية الربملان كمؤسسة
متجاوبة وشاملة ومتثيلية.
yyالصلة قوية بني الرقابة الفعالة والتنمية االقتصادية والبرشية :إذ
تساهم الرقابة يف تعزيز السياسات والترشيعات وزيادة فعالية
الحوكمة نتيجة عمليات االستعراض والتعديل.
«ميكن تعريف الرقابة الفعالة بالقدرة عىل التحقق الذايت من
صحة أقوال الحكومة .ومن األهمية مبكان أن يشارك املواطنون
يف تحديد املجاالت التي تطرح إشكاليات .وعندما يرى أو يسمع
النواب شيئاً غري عادي ،ميكنهم أن يسألوا الحكومة «ماذا يجري؟
وماذا تفعلون لحل املشكلة؟ وكيف تستخدمون األموال العامة؟».
أورفلينا ليسيلوث أرياس ،عضو يف مجلس النواب ،الجمهورية
الدومينيكية
ويُتوقع عامة أن تكون الرقابة الربملانية ركيزة التقدم يف تحقيق األهداف
اإلمنائية التي تعهدت بها البلدان يف إطار خطة التنمية املستدامة
لعام .2030
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عند االستشهاد مبقابلة مع نائب أو نائبة يف هذا التقرير ،يُذكر لقب النائب أو النائبة وقت
املقابلة (رئيس أو رئيسة برملان أو عضو يف الجمعية الوطنية أو غري ذلك) .وقد يكون بعضهم قد
غريوا مناصبهم أو تركوها منذ تاريخ إجراء املقابلة.

ت�أثري الرقابة الفعالة
تحسني
السياسات

تحديد الثغرات
يف الترشيعات

قيمة مقابل
املال

تحسني
الحوكمة

تعزيز شفافية
الحكومة

الحد من
الفساد

�أمن دميقراطية من دون رقابة؟
ماذا سيحدث إذا مل تكن الرقابة موجودة؟ إن مجرد العلم بأنه
ميكن طرح أسئلة وأن الشخص قد يطالب بتربير أعامله يغري طريقة
التفكري يف الحكومات وإداراتها .وهي من أهم مساهامت الرقابة يف
الدميقراطية .وليست صدفة أن يعقب أي انقالب مبارشة حل الربملان
أو تعليقه.
وتنطوي الوالية الدستورية بتمثيل مصالح املجتمع املختلفة عىل االلتزام
باملشاركة مشاركة بناءة يف العملية الرقابية .وهي جزء من «عقد الثقة»
بني النواب واملواطنني .وعليه ،تقع مسؤولية الرقابة عىل عاتق كل النواب
بغض النظر عن انتامئهم إىل الحزب السيايس الحاكم.

البيئة امل�ؤاتية
للرقابة الربملانية
ينظر هذا التقرير يف البيئة الرثية (واملعقدة غالباً) التي متارَس فيها الرقابة
الربملانية.

الرقابة وامل�ساءلة :البيئة الربملانية
الثقافة

الساحة
السياسية
الحكومة
دور املعارضة
األحزاب السياسية

املسارات

العالقات

النواب

الوالية

مؤسسات
الرقابة الخارجية
املجتمع املدين
اإلعالم
املواطنون

الحوافز

السلطات
األدوات
املوارد

الطلب
العام

الثقافة :البيئة السياسية للرقابة غري متوفرة يف كل مكان .وتعزيزاً لثقافة
الرقابة ،يجب عىل الربملان أن يضمن فهم كل األطراف املعنية – السكان
عموماً والحكومة واملعارضة وغريها – وقبولها لغرض الرقابة وفوائدها.
ومن األهمية مبكان أن تتمكن أحزاب املعارضة واألقليات يف الربملان من
املشاركة مشاركة تامة يف الرقابة عىل الحكومة.
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امل�سارات :العمل يف شكل لجان من مواطن الرتكيز الرئيسية للربملانيني
ويخص مجموعة متنوعة من املجاالت القطاعية واملشرتكة .ويتناول التقرير
العضوية والسلطات واملوارد الالزمة واملتاحة للجان يف أداء مهامها بنجاح.
ويف السياق العام ،متارَس الرقابة عن طريق مجموعة من اإلجراءات
وال سيام االقرتاحات واألسئلة واالستجوابات والرقابة املالية.
ويع ّد التدقيق يف ميزانية الحكومة أولوية قصوى للربملانات .وميكن للرقابة
الربملانية أن تساهم يف التحسني النوعي للميزانيات عن طريق تعميم
مراعاة املنظور الجنساين مثالً.
العالقات :تعتمد غالباً قدرة الربملان عىل مامرسة الرقابة املجدية عىل
طرح اقرتاحات الحكومة عىل العامل ،وهو ما يوضح األهمية البالغة
لطبيعة عالقة الربملان مع مجموعة من الجهات الفاعلة الخارجية.
ويحتاج الربملان إىل آراء هيئات خارجية وخرباتها إلثراء أنشطته الرقابية
واستنتاجاته الخاصة.
النواب :للنواب دوافع عديدة للمشاركة يف العملية الرقابية .وتشمل تلك
الدوافع مساعدة الناخبني وامليض قدماً يف تحقيق أهداف السياسات
العامة فض ًال عن دوافع شخصية من التطور والتقدم املهنيني.

حتديات الرقابة
الرقابة تكون غالباً عملية صعبة عىل الرغم من أهميتها .وكشفت دراسة
استقصائية شملت أكرث من  350نائباً يف  120بلداً – مبا يف ذلك نائبون
ونائبات من أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة ومن كل الفئات العمرية –
مجموعة واسعة من التحديات .وفيام ييل بعض األمثلة البارزة:
ال�ساحة ال�سيا�سية

"حكومة غري متعاونة ال ت�سمح بوجود معار�ضة"
(نائب معار�ض من غينيا)

الأحزاب
ال�سيا�سية

"اخلوف من �إحراج احلكومة" (نائب من حزب
حاكم يف موري�شيو�س)

املوارد

"نق�ص يف متويل اللجان" (نائب معار�ض من
�آيرلندا)

ال�سلطات
الربملانية

"عدم تنفيذ احلكومة تو�صيات اللجان الدائمة"
(نائب من حزب حاكم يف باك�ستان)

مطالب متناف�سة

"ق�ضايا الناخبني مقابل الق�ضايا الوطنية – تغلب
ق�ضايا الناخبني غالب ًا على الق�ضايا الوطنية"
(نائب من بوتان)

االلتزام

"التزام النواب مبمار�سة الرقابة من القمة �إىل
القاعدة ،مبا يف ذلك مرحلة التنفيذ حتى الت�أثري
يف جمتمعنا" (نائب معار�ض من �إندوني�سيا)

الفجوات اجلوهرية يف املوارد
خلصت مجموعات التحليل والبحث املعنية بهذا التقرير إىل وجود
فجوتني جوهريتني يف املوارد .أما أولها ففجوة املعلومات بني الجهازين
الترشيعي والتنفيذي التي تكون غالباً ضد مصالح الربملانات.
وأما الفجوة الثانية فبني الربملانات القدمية العهد واملزودة مبوارد مالمئة
والربملانات الناشئة واملزودة مبوارد أقل .وعىل الرغم من مواجهة الربملانات
املدعومة جيداً صعوبات ،فإن الصعوبات التي تذكرها الربملانات النامية
تكون غالباً مأساوية أكرث ويصعب التغلب عليها.

املعلومات
تع ّد املعلومات من املوارد السياسية املحورية إ ّذ ميكن استخدامها يف
ترجيح القرارات وتكتيس أهمية أساسية يف مامرسة رقابة فعالة .وتتخذ
الفجوات القامئة بني الربملان والحكومة أو بني الربملانات املختلفة مواردها
عدة أشكال .ولكن من املجاالت التي ال ترجح يف كفة كل الربملانيني تفاوت
املعلومات بني الجهازين التنفيذي والترشيعي.
«لطاملا طالبنا مبيزانية مراعية لقضايا الجنسني يف الربملان من أجل
تقييم تلك الربامج والسياسات وبحث آثارها الفعلية وال سيام يف
متكني النساء .وما حصلنا عليه هو نصف صفحة يف امليزانية تفيد
بأن نسبة اإلنفاق العام عىل النساء بلغت  20باملئة من دون
أي تفاصيل عن مصدر تلك البيانات .وأريد أن أعرف إذا كانت
الحكومة تتحدث عن النساء اللوايت يعملن يف القطاع العام
أم القطاع الخاص مثالً .وما املبلغ اإلجاميل املنفق عىل النساء
[يف كل قطاع]؟»
روال الفرا ،عضو يف مجلس النواب ،األردن
وتعتمد الرقابة الجيدة عىل امتالك معلومات كافية عن مامرسات
الحكومة .وملا كان الجهاز التنفيذي هو املنظِّ م واملسؤول عن إعداد غالبية
تلك املعلومات ،فمن الطبيعي أن ميتلك معلومات أكرث وأفضل عن غالبية
النواب بشأن سري أعامل الحكومة وسياساتها ومرشوعاتها .وتفاقم فجوة
املوارد املشكلة ألن النواب – مبن فيهم غالبية نواب الحزب الحاكم وغالباً
كل نواب املعارضة – ميتلكون موارد أقل لتعيني موظفني يساعدون عىل
سد فجوة املعرفة.
ولحسن الحظ ،ميكن للربملانيني الحصول عىل الكثري من املعلومات من
دون مقابل .ومن الجدير بالذكر أن الربملانات ال تعمل يف فراغ .وإمنا ثراء
بيئة املعلومات التي تحيط بالسيايس هو الذي يحدد مدى اطّ العه.
وتوجد العديد من مصادر املعلومات املحتملة للربملان املهتم والنشط.
وميكن ملنظامت املجتمع املدين ووكاالت التدقيق والبريوقراطيني (عن طريق
الطلبات مبوجب حرية املعلومات) ومجموعات املصلحة العامة واإلعالم أن
توفر مجموعة من املوارد املفيدة للرقابة وال سيام اتصاالت برشائح نشطة
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سياسياً من الجمهور وخرباء يف التدقيق والسياسات العامة فض ًال عن إبراز
صورة العمل الرقايب .وميكن لتلك الجهات أن تكون أكرث من مجرد مصادر
معلومات مفيدة عابرة لتتحول إىل رشكاء وحلفاء يف جهود الرقابة املشرتكة.
«نقيم شبكاتنا الخاصة مع أشخاص يف وزارات ومنظامت غري
حكومية يزودونا باملعلومات .وهي الطريقة الوحيدة للحصول
عىل املعلومات بسبب العراقيل التي تواجه الطلبات الرسمية إما
من مسؤول أو وزير أو الرئيس».
روبرت ألفريد ليس ،عضو يف الجمعية الوطنية ،جنوب أفريقيا

املوارد الب�شرية واملالية
تقتيض الرقابة متكن الربملان من العمل بصورة مستقلة عن الحكومة؛
ويعني ذلك أن تكون له ميزانية وموظفون ومبان خاصة .وميكن
للحكومات تقويض الرقابة الربملانية وغريها من الوظائف الجوهرية
بحرمان الربملانات من تلك املوارد األساسية ،بل قامت بعضها بذلك فعالً.
وتعتمد الرقابة الفعالة عىل عدة عوامل تحتاج إىل موارد مثل رواتب
مالمئة ودعم مهني وموارد مخصصة أخرى .ومن الناحية العملية ،يكون
القامئون عىل الرقابة أقل متوي ًال من الخاضعني للرقابة وبخاصة يف البلدان
املفتقرة للموارد .ويف العديد من الربملانات ،يعمل النواب من دون
مساعدة موظفي دعم ويشاركون يف لجان بدعم مهني محدود وأحياناً
من دون أماكن منتظمة لالجتامع .ومن األهمية مبكان أن متتلك الحكومة
والربملان املوارد (املختلفة) الالزمة ألداء والياتها املنفصلة واملميزة.
«أنشأنا صندوق الجمعية الوطنية .وتخصص الحكومة أموا ًال
للصندوق الربملاين .ومل يعد علينا التوجه إىل الحكومة وطلب
متويل «ألننا نريد اإلرشاف عليكم» .وكان القرار يف يد الحكومة.
أما اآلن فباتت لجنة الخدمة الربملانية هي التي تقرر طريقة إنفاق
األموال».
آن ماكيندا ،رئيسة الجمعية الوطنية ،جمهورية تنزانيا املتحدة

اال�ستنتاجات الرئي�سية
ب�ش�أن ممار�سة الرقابة الربملانية
الرقابة الربملانية ن�شاط �سيا�سي يف نهاية املطاف
yyمن حيث املبدأ ،ينبغي للرقابة أن تكون صارمة وبناءة وقامئة عىل األدلة
وأن ترمي إىل تعزيز رفاه الشعب ومتابعة تحقيق األهداف واألولويات
اإلمنائية وتحسني الحوكمة .وينبغي أن تغطي كل مجاالت عمل الحكومة
يف كل وقت وأن تكون مسؤولية مشرتكة بني كل الربملانيني.
yyوميارس كل بلد الرقابة وفقاً لسياقه السيايس والثقايف والتاريخي.
ويوجد تنوع كبري بني البلدان يف مامرسة الرقابة ويف الساحة السياسية
الخاضعة للرقابة.
−−ففي بعض السياقات ،يكون التزام الحكومة بتوفري املعلومات يف
الوقت املناسب التزاماً واضحاً وبات التزام الحكومة بالرقابة جزءاً
من الثقافة السياسية.
−−ويف بعض آخر ،ال تطبَّق القواعد تطبيقاً منهجياً (قد يرفض الوزراء
املثول أمام الربملان وقد ال تتاح املعلومات للربملان وقد ال تُحرتم
مواعيد الرد عىل األسئلة).
−−ويف سياقات أخرى ،تع ّد األسئلة الربملانية طعناً يف سلطات الحكومة
(وتُسقط والية النواب الذين يرفعون أصواتهم – وهم عادة من
املعارضة – أو يُزج بهم يف السجن) .وحامية حرية التعبري الخاصة
بالنواب رشط جوهري ملامرسة الرقابة.
وتؤدي األحزاب السياسية دوراً رئيسياً يف تحديد أنشطة الرقابة .ومتيل
األدوار املحددة لألحزاب السياسية يف الحكومة واملعارضة إىل أن تكون
مزيجاً من التعارض والتعاون.
وميكن للتنافس السيايس أن يكون محفزاً عىل الرقابة .ومن املهم أن تكون
املعارضة قادرة عىل استخدام أدوات الرقابة ملساءلة الحكومة ومواجهتها
عند االقتضاء.

حماية حق� ¥الربملانيني يف القيام ب�Xائفهم الرقابية
عدد القضايا املنظورة حالياً أمام لجنة االتحاد املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني201٦ ،
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غياب املحاكمة العادلة واإلجراءات
غري العادلة األﺧرى
التعليق غري املربر وإسقاط الوالية الربملانية
انتهاك حرية التعبري
االحتجاز التعسفي للوالية الربملانية

املصدر :االتحاد الربملاين الدويل .2017 ،انتهاك حقوق اإلنسان للنواب .2016
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التقرير الربملاين العاملي 2017

نظام الرقابة الفعال
يظل طموحا ً للعديد من الربملانات

االنتخابات الربملانية ،فإن اإلفراط فيه ينطوي عىل خطر فقدان الذاكرة
املؤسسية وعدم استمرارية عمل اللجان بني الواليات الترشيعية.

نظام الرقابة الفعال يقت�ضي:
قدرات برملانية
والية قوية و�سلطات م�شاركني ملتزمني
وم�ستعدين ال�ستخدام كافية لتعزيز تلك
حمددة بو�ضوح
ال�سلطات ،مبا يف
�سلطاتهم مل�ساءلة
مل�ساءلة احلكومة
ذلك م�صادر بحث
احلكومة
وحتليل م�ستقلة ونظام
تدريجي حمتمل
للجزاءات

تؤمن الربملانات بأهمية الرقابة وتحدد كثرياً تعزيز أنظمة الرقابة من بني
أهداف التنمية الربملانية.
ويكفل الدستور والقوانني يف كل البلدان تقريباً مهمة الرقابة .وتفتقر
الربملانات أحياناً لإلمكانات واإلرادة الستخدام سلطاتها يف تقييد الحكومة.
وتتأثر تصورات النواب الستجابة الحكومة للرقابة الربملانية بانتامء الحزب
إىل الحكومة أو املعارضة .فعىل سبيل املثال ،يبدو أعضاء األحزاب الحاكمة
أكرث تفاؤالً بشأن قدرة الربملان عىل الرقابة يف حني مييل أعضاء أحزاب
املعارضة إىل تقييم الحكومة بأنها أقل تجاوباً وأن الرقابة أقل فعالية.

ت�صورات النواب اللتزام احلكومة بالرقابة الربملانية

«تتعاون الوزارات الحكومية بالقدر الكايف»
يف الحكومة/يف املعارضة

٪0
 1معار�ض ب�شدة
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امل�صدر :ا�ستق�صاء االحتاد الربملاين الدويل/برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للربملانيني،
ال�س�ؤال ( 2016 ،2الأ�سا�س 280 :نائب ًا –  185يف احلكومة و 95يف املعار�ضة)

ومييل النواب إىل تحديد املوارد املحدودة (مثل املوظفني واملوارد املالية
واملعلومات) كأكرب صعوبة أمام الفعالية .وال تشغل النائبات مناصب
قيادية مثل رئاسة اللجان إال قلي ًال وهي املناصب التي تؤدى فيها املهام
الرقابية يف كل املجاالت السياسية.
ويالحظ استبدال عدد كبري من النواب بعد االنتخابات فيؤثر ذلك يف
جودة الرقابة .وعىل الرغم من أن االستبدال جزء طبيعي ومفيد من

 %51هو املعدل املتوسط الستبدال النواب يف االنتخابات،
استناداً إىل بيانات  175مجلساً برملانياً
وترتبط القدرة الربملانية عىل الرقابة ارتباطاً وثيقاً بقوة الربملان ككل.
فالربملان الذي يتمتع مبوارد جيدة سيميل أكرث إىل تخصيص موظفني لدعم
اللجان الربملانية وتوفري خدمات بحث وتحليل مخصصة للميزانية مبا يف
ذلك تحليل قضايا الجنسني.
واملسؤولية عن الرقابة متعددة األطراف .وتؤدي الربملانات دوراً محورياً
ولكنها ليست الطرف الوحيد .إذ تساهم الوزارات والهيئات الرقابية
املتخصصة مثل مؤسسات التدقيق العليا واملجتمع املدين واإلعالم
واملجموعات املهنية كلها يف شبكة رقابة ثرية.
واعتمدت غالبية الربملانات إجراءات للتفاعل املنهجي مع مؤسسات
التدقيق العليا .ومع ذلك ،فإن التفاعل مع مؤسسات الرقابة الخارجية
األخرى مثل املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان وأمناء املظامل
ليس منهجياً.
ويع ّد تقييم تأثري أنشطة الحكومة يف املساواة بني الجنسني عنرصاً ال
ينفصم عن عملية الرقابة ويعزز فعاليتها العامة .وترشف الربملانات عىل
التقدم املحرز يف تحقيق املساواة بني الجنسني بطرائق متعددة .وتتابع
اللجان املتخصصة واالئتالفات املتعددة األحزاب وضع املساواة بني
الجنسني يف املجتمع وميكنها أن تقرتح ترشيعات لسد الفجوات املحددة.
وإن امليزنة املراعية لقضايا الجنسني توفر للربملانات أدوات للرقابة عىل
تأثري السياسات الحكومية يف النساء والرجال .ومع ذلك ،ينبغي للربملانات
أن تبذل املزيد من الجهود لتعميم املنظور الجنساين يف كل أنشطة الرقابة
وال سيام عن طريق تكوين كفاءات محددة للبحث والتحليل القامئني عىل
املنظور الجنساين.

يعرب غالبية النواب عن التزامهم
بالرقابة غري �أن ترتيب الأولويات
وم�سائل الكفاءات حتد غالبا ً
من م�شاركتهم يف �أن�شطة الرقابة
yyيوجد توافق يف اآلراء واسع عىل أن الرقابة مسؤولية كل النواب .ولكن
يرى نواب أحزاب املعارضة أنه ينبغي أن يتحملوا جزءاً غري تناسبي
من العبء .وينبغي للنواب أن يخضعوا للمساءلة أمام املواطنني
بشأن طريقة أدائهم لدورهم الرقايب.
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ن�سبة النواب املوافقني �أو املوافقني ب�شدة على تلك العبارات
الرقابة م�س�ؤولية كل الربملانيني

 -1النزاهة – تقييم وجود الفساد أو عدم وجوده

الرقابة مهمة ي�ؤديها �أ�سا�س ًا �أع�ضاء املعار�ضة

 -2األمانة – تقييم مدى امتثال الحكومة للقانون

يف احلكومة

يف الربملان

100 80 60 40 20 0

 -3التكافؤ – تقييم توزيع الحكومة املنصف للتكاليف أو الفوائد
 -4الفعالية – تقييم نسبة التكاليف إىل الفوائد

امل�صدر :االحتاد الربملاين الدويل/برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .ال�س�ؤال  185-2يف
احلكومة و 95يف املعار�ضة.

 -5النجاعة – تقييم مدى تحقيق األنشطة آلثارها املنشودة

وتدفع املطالب العامة املحدودة النواب للخوف من عقاب ناخبيهم إذا
كرسوا وقتهم ألنشطة رقابة مبهمة يف الربملان الوطني عوضاً عن تناول
األولويات املحددة للناخبني.

الرقابة من عالمات جدوى الربملانات
يف القرن احلادي والع�شرين

ويرتدد النواب أيضاً يف استثامر وقتهم وجهدهم يف أنشطة الرقابة إذا رأوا
أن نتائجها غري مؤكدة وقد تتجاهلها الحكومة.
وألعضاء الحزب أو األحزاب الحاكمة مصلحة مشرتكة – وغالبة – يف إبقاء
الحكم يف أيديها .وبالنسبة إىل نواب حزب األغلبية ،تتعارض أنشطة الرقابة
كثرياً مع االنتامء إىل فريق الحكومة وأداء دورهم املنفصل كممثلني للشعب.
ومع اإلقرار بواقع العمل يف بيئة سياسية ،توجد عدة طرائق يك يؤدي
أعضاء الحزب الحاكم دورهم الرقايب .فيمكن أن يكونوا أقل معارضة
وهجوماً من نواب املعارضة يف طرح األسئلة عىل الوزراء مع إثارة مسائل
بناءة وقامئة عىل األدلة .وميكن للعاملني يف الحكومة أن يلجأوا إىل التشاور
غري الرسمي مع الوزراء كبديل أكرث كتامناً من اإلحراج املحتمل الناجم عن
إجراءات الرقابة الرسمية .وقد يتخذ ذلك النهج عدة أشكال منها كتابة
رسالة أو طلب عقد اجتامع أو إثارة املسألة يف إطار لجنة.
وتوجد أسباب قاهرة لزيادة مشاركة النواب يف عملية الرقابة أياً كان
انتامؤهم الحزيب .ولكل النواب مصلحة يف االرتقاء بجودة الحكومة.
وتساعد أدوات الرقابة النواب عىل خدمة مصالح ناخبيهم وتحقيق
أهداف السياسات العامة والتقدم يف مسريتهم السياسية.
وبفضل تعزيز املطالبة العامة بالشفافية واملساءلة ،يهيئ املصلحون
امللتزمون ألنفسهم مكانة أفضل لتشكيل البيئة السياسية يف صالح املزيد
من الرقابة .وقد تظهر فرص لتعزيز الرقابة يف أوقات األزمات أو يف سياق
إصالحات سياسية أوسع نطاقاً .ومن املهم للمصلحني أن يكونوا مستعدين
الغتنام تلك الفرصة.
الرقابة الربملانية:
فر�صة لتوجيه �سيا�سات احلكومة
نحو الأهداف ال�سيا�سية

تعود بالفائدة على املجتمع

«الربملاين غري الفضويل برملاين يثري الفضول».
ميشيل أندري ،سيناتور ،فرنسا
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� 5أ�سباب ملمار�سة النواب الرقابة

yyالتوقعات العامة ملستويات عالية من النزاهة يف الحياة العامة،
والتوزيع العادل للموارد بني املناطق والفئات االجتامعية ،وفعالية
اإلنفاق العام من حيث التكلفة ،هي مسائل راسخة ومتطورة.
وتساهم الرقابة الربملانية يف تحقيق جميع األهداف املذكورة وغريها.
yyويوجد مجال للربملان والنواب لرتويج أنشطتهم الرقابية بفعالية أكرب
عن طريق الربط بني أنشطة الرقابة يف الربملان والتغيريات يف حياة
الناس ،من أجل زيادة فهم الجمهور لسبل عمل الرقابة ومواصلة بناء
املطالبة العامة بها.
yyويتعني أن تكون الربملانات مسؤولة أمام الشعب عن الطريقة التي
تؤدي بها دورها الرقايب .ومتتلك نسبة صغرية نسبياً من الربملانات نظ ًام
لتتبع التوصيات التي تقدمها إىل الحكومة وردود الحكومة .وال تقوم
برملانات كثرية برصد نوعية أدائها الرقايب وتقييمها .والجهود الربملانية
املبذولة لرتويج نتائج األنشطة الرقابية محدودة.

الر�صد الربملاين
تن�رش تقريراً �سنوي ًا عن �أن�شطتها الرقابية
متتلك خطة لتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية للربملانات
يف جمال الرقابة خالل ال�سنوات املقبلة
�أجرت ا�ستعرا�ض ًا لأداء دورها الرقابي خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
متتلك نظام ًا لر�صج فعالية �أداء دورها الرقابي
50 40 30 20 10 0

امل�صدر :ا�ستبيان االحتاد الربملاين الدويل/برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للربملانات،
ال�س�ؤال ( 2016 ،2الأ�سا�س 103 :جمال�س برملانية).

yyألداء الرقابة وتوفر خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030التي تقر
أهدافها مبسؤولية الربملان عن مساءلة الحكومة عن التزاماتها بالقضاء
عىل الفقر وتحقيق التنمية املستدامة ،فرصة للربملانات والنواب
لزيادة مشاركتهم يف املسائل املحورية للتنمية الوطنية.

التقرير الربملاين العاملي 2017

yyويعطي الهدف  16من أهداف التنمية املستدامة وغاياته بشأن
املؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة زخ ًام جديداً للربملان
والنواب لتمثيل صوت الشعب ومصالحه يف الرقابة عىل الحكومة.

�أ�سئلة لتقييم امل�ساهمة الربملانية
يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
yyإىل أي مدى يستعرض الربملان ويناقش التقارير املرحلية وغريها
من الوثائق الوجيهة التي تعدها الحكومة عن تحقيق أهداف
التنمية املستدامة وتنفيذ الخطط الوطنية للتنمية املستدامة،
ويتخذ تدابري بشأنها؟
yyإىل أي مدى الربملان قادر عىل ضامن متابعة التوصيات املتعلقة
بتحقيق أهداف التنمية املستدامة الصادرة عن الهيئات العاملية
وال سيام املنتدى السيايس الرفيع املستوى؟
yyإىل أي مدى ميكن للربملان املبادرة بتقديم استفساراته الخاصة
عن القضايا املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة؟
yyما مدى فعالية الرصد الربملاين لسياسة التنمية الحكومية سواء
كجهة مانحة أو مستفيدة من املساعدات اإلمنائية الخارجية؟
yyما مدى فعالية الرصد الربملاين لتفاعل الحكومة مع رشكاء التنمية
الدوليني (مثل الجهات املانحة الثنائية والهيئات اإلقليمية
واملنظامت املتعددة األطراف)؟
املصدر :االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.2017 ،
الربملانات وأهداف التنمية املستدامة :مجموعة أدوات للتقييم الذايت.
[منشور إلكرتوين] متاح عرب الرابط التايل:

تعزيز الرقابة:
خطة للتغيري
يتضمن التقرير  28توصية تضع خطة لتغيري التوجه املؤسيس نحو املزيد
من الرقابة .وسيتعني تحديد األولويات لتعزيز الرقابة وفقاً للسياق
الوطني ولكن التوصيات عاملية الطابع ووجيهة لكل البلدان.
والتوصيات موجهة يف املقام األول إىل الربملان كمؤسسة؛ وبعضها يتناول
النواب األفراد .والتوصيات موجهة أيضاً إىل األحزاب السياسية التي تؤثر
تأثرياً كبرياً يف صنع القرار الربملاين وسلوك النواب األفراد .وهي مهمة أيضاً
للحكومات التي تتحمل مسؤولية كبرية يف إقامة عالقة رقابة بناءة مع
الربملان ومتتلك مصلحة قوية يف تعزيز الشفافية ومساءلة السلطات العامة
عن طريق الرقابة الفعالة .والتوصيات وجيهة لكل املنظامت الشعبية
ومنظامت املجتمع املدين التي تود االرتقاء بجودة مؤسسات الحكومة.

http://www.ipu.org/pdf/publications/sdg-toolkit-ar.pdf
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ملخ�ص التو�صيات
و�ضع الرقابة يف �صدارة �أولويات الربملان
-1
-2
-3
-4

التعاون على تنفيذ الرقابة

توجيه رسالة بأن الربملان ملتزم بوظيفته الرقابية
جمع كل األطراف املعنية لتحديد عملية رقابة بناءة وااللتزام بها
تقييم مواطن قوى الربملان وضعفه من حيث وظيفة الرقابة
االلتزام باستعراض أداء الربملان لدوره الرقايب وإعداد تقارير يف ذلك
الشأن بانتظام

 -14اإلقرار بأن الرقابة الربملانية الفعالة هي مثار تضافر جهود النواب
ومؤسسات املجتمع املدين وغريها من مؤسسات الرقابة بدعم من
الجمهور العام
 -15استقاء األدلة يف اللجان من مجموعة واسعة من املصادر
 -16توطيد العالقات مع مؤسسات التدقيق العليا وغريها من مؤسسات
الرقابة

ضامن ترسيخ السلطات الرسمية للرقابة عىل الحكومة بوضوح يف
القانون والقواعد الربملانية
ضامن االستقالل املايل واإلداري للربملان وتزويده مبوظفني مهنيني
مخصصني
تخصيص وقت ملسائل الرقابة يف الجلسات العامة
ضامن دعم قواعد اللجان ومامرساتها للرقابة
ضامن تحديد والية وإجراءات وإمكانات واضحة للرقابة املالية
تعميم املنظور الجنساين وحقوق اإلنسان يف كل أنشطة الرقابة
تكوين كفاءات خاصة للبحث من أجل دعم الرقابة
تكوين املهارات الرقابية والحد من تأثري االستبدال عقب االنتخابات
االستعانة مبساعدات خارجية

اال�ستفادة من �سلطات الربملان الرقابية

تعزيز مهمة الرقابة والقدرة على تنفيذها
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

 -17جعل الرقابة عملية مستمرة عن طريق متابعتها
 -18بحث سبل امتثال الحكومة ملتطلبات الرقابة

بناء الدعم العام للرقابة
-19
-20
-21
-22
-23

اعتامد قواعد ومامرسات أخالقية لتعزيز املرشوعية الربملانية
وضع اسرتاتيجيات تواصل لرتويج عمل الرقابة يف الربملان
بحث أفضل سبل استخدام اإلعالم يف أنشطة الرقابة
إتاحة السجالت الربملانية للجمهور
تقليد الربملان مكانة رائدة يف مجال أهداف التنمية املستدامة

اغتنام الفر�ص املتاحة للنواب من �أجل تهيئة بيئة الرقابة
-24
-25
-26
-27
-28

تحسني اغتنام الفرص القامئة
االستفادة من الفرص الناشئة
إنشاء ائتالفات إصالحية واالنضامم إليها
املشاركة يف أفرقة عمل بديلة ومشرتكة بني األحزاب
انتخاب القادة الربملانيني املؤيدين الرقابة ودعمهم

ميكن تحميل التقرير الكامل عىل املوقعني التاليني:
وhttp://www.undp.org/content/undp/en/home/library/

www.ipu.org/oversight
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يجوز نسخ هذا املصنف كلياً أو جزئياً ألغراض االستخدام الشخيص وغري التجاري رشيطة
نسخ بيانات حقوق الطبع والنرش واملصدر دون تغيري .ويرجى إبالغ االتحاد الربملاين الدويل
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ باستخدام محتويات املصنف .ويع ّد هذا املنشور نتاج رشاكة
بني االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .واآلراء الواردة فيه ال يجب بالرضورة
إسنادها إىل األمم املتحدة أو برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أو االتحاد الربملاين الدويل.
التصميم والقالبSimplecom :
ُطبع يف فرنسا ،مطبعة Courand et Associés
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C: 90 M: 0 Y: 30 K: 0
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