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 نــــدوة

 تطوير العمل الربملاين العريب
 )ــرير عـــامتق(

 
 

بدعوة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واجمللس النيايب اللبناين، وبإشراف علمي للمركز اللبنـاين              
تطوير العمـل   " ندوة حول    2000مايو  /  أيار 18 - 16للدراسات، عقد يف بريوت خالل الفترة       

 10عضاء اجملالس النيابيـة يف       عضواً من خنبة أ    45، مجعت على مدى ثالثة أيام حنو        "الربملاين العريب 
بلدان عربية، إىل جانب عدد من األكادمييني والباحثني املتخصصني يف العلوم السياسية والقانونية ويف              

 .الشؤون الربملانية
وقد دارت أعمال الندوة حول أربعة حماور رئيسية مشلت دراسة أنظمة اجملالس النيابيـة العربيـة،     

الس، ودورها الرقايب، وآفاق تطوير عملها، فضالً عن تضمنها حمـوراً           والوظائف التشريعية هلذه اجمل   
حول دور املرأة يف الربملانات العربية ويف العمل السياسي عموماً، حبيث قدمت حول كل من هـذه                 

 .احملاور دراسة رئيسية، تبع كالً منها عدد من التعقيبات واملناقشات اليت شارك فيها املنتدون
اسات األربع الرئيسية املقدمة يف الندوة بوجه عام املنهج املقارن، مركزة علـى             وقد اعتمدت الدر  

عدد من التجارب الربملانية العربية، سواء لناحية األطر القانونية يف تلك التجارب أم لناحية واقع األداء                
 .الربملاين فيها أم لناحية سبل تطوير ذلك األداء

 
 يعية العربيةأنظمة  اجملالس التشر: احملور األول

 
عمل البحث املتعلق هبذا احملور على إجراء دراسة مقارنة بني األنظمة التشريعية لسبع عشرة دولة               

وقد حلظت الدراسة وجود سلطات دستورية ثالث يف مجيـع          .  عربية معتمداً أسلوب العرض البياين    
ني هذه السلطات واضـح يف  والفصل ب.  الدول العربية، هي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 

معظم الدساتري العربية، أما يف بعض الدساتري األخرى فلم حيترم هذا الفصل بدقة، إذ أنيطت مهـام                 
تشريعية كإقرار القوانني برئيس الدولة وحده أو مبشاركة اجمللس التشريعي لكن يف حدود وجـوب               

 .مصادقته عليها
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رئيس الدولة صاحب الصالحية يف التشـريع، يف        ففي السعودية وقطر وسلطنة عمان مثالً، وحده        
حني ان جمالس الشورى يف هذه الدول ال صالحية هلا سوى إبداء املشورة على الصعيد التشريعي؛ يف                 
حني ان رئيس الدولة يف اإلمارات العربية املتحدة والبحرين يشارك اجمللس التشريعي مهمة التشـريع               

 . اجمللس عليهحبيث ال يصدر القانون إال بعد مصادقة
وقد أناطت معظم الدول العربية بالسلطة التنفيذية، وحتديداً برئيس الدولة، حق إصدار القـوانني              

كما أجازت كل الدول العربية لرئاسة الدولة إصدار قوانني مبراسيم، مشـاركة بـذلك،              . ونشرها
 .وضمن شروط، يف العملية التشريعية

ويف .  الدول العربية من رئيس الدولة ومن جملس الـوزراء         أما السلطة التنفيذية فهي تتكون يف كل      
حني جيري تأليف السلطة التنفيذية يف بعض الدول العربية من دون تدخل السلطة التشريعية، فهـي                
جيري تأليفها يف البعض اآلخر مبشاركة السلطة التشريعية عـن طريـق االنتخـاب أو املبايعـة أو                  

 .االستشارة
ة القضائية فقد حلظت دساتري الدول العربية وجود سلطة قضـائية مسـتقلة             أما بالنسبة إىل السلط   

وهناك دسـاتري اعتمـدت     . تتكون بوجه عام من أجهزة قضائية عدلية ومن هيئات قضائية دستورية          
جملساً دستورياً وهيئة عليا حملاكمة الرؤساء والوزراء، كتونس واملغرب ولبنان، يف حني هناك دساتري              

تمد سوى اجملالس الدستورية، كالبحرين والكويت ومصر والسـودان، يف الوقـت            دول أخرى مل تع   
الذي اعتمدت دساتري دول أخرى حمكمة عليا فقط، كاليمن وسوريا واجلزائر واإلمـارات العربيـة               
املتحدة، يف مقابل دساتري دول أخرى مل تعتمد إطالقاً جمالس دستورية أو هيئة عليا حملاكمة الرؤسـاء    

 .والوزراء
وعلى مستوى اهليئات التشريعية فقد اعتمدت مجيع الدول العربية هيئات تشريعية مستقلة واضحة             

 .يف تكوينها ويف مهامها، على الرغم من اختالف هذه املهام بني دولة عربية وأخرى
وتتكون السلطة التشريعية يف معظم الدول العربية من جملس واحد اختذ تسميات خمتلفة بني دولـة        

جملـس  : تقوم بدور اجمللس النيايب، يف حني تتكون هذه السلطة يف دول أخرى من جملسـني              وأخرى  
نيايب وجملس شيوخ، كما هو األمر يف كل من ُعمان واألردن ولبنان ومصر واجلزائر واملغرب، مـع                 
العلم أن جملس الشيوخ يف لبنان مل يتأسس بعد على الرغم من اعتماده يف الدسـتور بعـد اتفـاق                    

 .الطائف
 اجمللس النيايب

تتكون هيئات اجملالس النيابية العربية بوجه عام من رئيس اجمللس ونائبه، ومن مكتب اجمللس، ومن               
 .اللجان النيابية
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واعتمدت بعض الدول، كاإلمارات العربية املتحدة ومصر، هيئة إضافية هي الشعبة الربملانية، تقوم             
كما اعتمدت معظم الدول العربية     . انات العربية والدولية  مهمتها أساساً على تنسيق العالقات مع الربمل      

هيئة تسمى األمانة العامة للمجلس، وقد أضافت دول أخرى إليها السكرترييا العامة للمجلس وهـي               
 .مهمتها اإلشراف على األعمال اإلدارية وحترير حماضر اجللسات

مستقل عن اجمللس النيـايب     من جهة أخرى اعتمدت معظم الدول العربية أجهزة أنشئت على حنو            
يف املقابـل أنشـئت يف      . إمنا متصلة به، هي ديوان احملاسبة الذي أعطي امساً خيتلف بني دولة وأخرى            

مصر هيئة تدعى املدعي العام االشتراكي مهمته اختاذ اإلجراءات اليت تكفل حقوق الشعب وسـالمة               
 .اجملتمع ونظامه السياسي واحلفاظ على املبادئ االشتراكية

تتكون رئاسة اجمللس النيايب يف الدول العربية عرضاً من العضو األكرب سناً ودائماً من رئيس اجمللس                
ففي بعضها جيري انتخابـه ويف      . وختتلف طريقة حتديد رئيس اجمللس بني دولة عربية وأخرى        .  ونائبه

منها ما يقسم الـيمني     ومنها ما يقسم رئيس اجمللس اليمني أمام األعضاء و        . بعضها اآلخر جيري تعيينه   
ومنها ما تكون والية الرئيس فيها هي نفسها والية اجمللس ومنها مـا ال تكـون                . أمام رئيس الدولة  

 .كذلك
ويف إطار مهام رئيس اجمللس اليت جرى تقسيمها يف الدراسة إىل مهام إدارية ومهام نظامية ومهام                

توىل رئيس اجمللس فيها مهام رئاسـة       دستورية، هناك ثالث دول عربية، هي اليمن ومصر وتونس، ي         
 .الدولة يف حال شغور هذا املنصب

أما بالنسبة إىل اللجان النيابية فقد اعتمدت الربملانات العربية جلاناً نيابية متخصصـة يف جمـاالت                
معينة أناطت هبا بوجه عام مهمة حتضري أعمال اهليئة العامة للمجلس، حبيث حتتل اللجان موقعاً مهماً                

 . يف إطار أعمال اجملالس النيابية وأنشطتهاوفعاالً
وقد قسمت هذه اللجان إىل جلان دائمة تتكون من أعضاء اجمللس، وجلان موقتة أو جلان فرعية أو                 

 .جلان خاصة تقوم عند الضرورة
ويتضـح مـن    .  جلنة 102ويبلغ عدد اللجان النيابية املذكورة يف نصوص اجملالس النيابية العربية           

رنة بينها ان مثة جتانساً بني الدول العربية جلهة احلقول واجملاالت اليت أنشئت اللجان الدائمة               خالل املقا 
 .ألجلها على الرغم من اختالف التسميات

وخيتلف نظام جلسات اللجان النيابية بني دولة عربية وأخرى، فهناك اجللسات السـرية مقابـل               
د األكثرية املطلقة مقابل النصاب الذي يعتمـد        اجللسات العلنية، وهناك نصاب اجللسات الذي يعتم      

وهناك التصويت الذي يعتمد األكثرية املطلقة، مقابل التصـويت الـذي يعتمـد             . األكثرية النسبية 
 .األكثرية النسبية
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 العضوية يف اجمللس
اكتسـاب  : تتناول الدراسة مسألة العضوية يف اجملالس النيابية العربية من خالل مثانيـة مـتغريات       

عضوية، فقدان العضوية، احلصانة النيابية، حقوق النائب الوظيفية، املوانع املفروضة على النـواب،             ال
 .واجبات النواب، الطعن بالنيابة، مدة والية اجمللس النيايب

 .فيما يتعلق باكتساب العضوية فهو إما أن يكون عن طريق االنتخاب أو يكون عن طريق التعيني
ويف عمان جتري تسمية    . تمد مبدأ التعيني هي ُعمان والسعودية وقطر      وهناك ثالث دول عربية تع    

النواب من بني املختارين من املقاطعات؛ ويف اإلمارات العربية املتحدة جيري اختيارهم يف كل إمـارة           
وفق القانون الذي حتدده هذه اإلمارة؛ أما يف مصر فقد أجاز الدستور لرئيس الدولة تعـيني عشـرة                  

 .أجاز له الدستور يف السودان تعيني عضو واحد يف حال شغور املقعدنواب، يف حني 
وجيري توزيع النواب وفق األنظمة االنتخابية العربية على قاعدة التوزيع اجلغرايف علـى أسـاس               

إال أن مصر اعتمدت توزيعاً آخر يأخذ يف احلسبان املعيار االجتماعي، إذ جعلت             . الدوائر االنتخابية 
أما يف لبنان فقد اعتمد التوزيع الطائفي للنـواب         . ايب ينتخب من الفالحني والعمال    نصف اجمللس الني  

 .إىل جانب التوزيع اجلغرايف
وفيما يتعلق بفقدان العضوية يف اجمللس النيايب، مثة دول عربية اعتمدت انتظار هناية اجمللس النيـايب                

ر، يف حني اعتمدت دول أخرى مـلء        لكي يعاد ملء املقعد الشاغر، كاإلمارات العربية املتحدة وقط        
 .املقعد عقب شغوره

 سنوات، وقد أجازت بعض الـدول       6 سنوات و  3وتراوح مدة والية اجملالس النيابية العربية بني        
إمكان متديد مدة والية اجمللس النيايب، كالبحرين وعمان والكويـت واألردن وفلسـطني وسـوريا               

 .واجلزائر
لنيايب فقد أناطت بعض الدول العربية أمر احلل بـرئيس الدولـة            وفيما يتعلق مبسألة حل اجمللس ا     

أما يف لبنان فقد أعطى الدستور اجلديد صالحية حـل اجمللـس            .  تاركة جماالً واسعاً يف تعليل قراره     
للحكومة بناء على طلب رئيس الدولة يف حاالت ثالث هي ختلف اجمللس عن االنعقاد، ورد اجمللـس                 

 .عديل الدستوراملوازنة، واخلالف يف ت
كما تناولت الدراسة املقارنة حقوق النائب الوظيفية وتعويضات النائـب وحقوقـه يف اقتـراح               

 .القوانني واقتراح تعديل الدستور
على صعيد آخر تناولت الدراسة موضوع احلصانة النيابية، ورأت أن معظم الدول العربية اعتمدت         

وقد اعتمدت بعض الدول رفـع احلصـانة        .  وقطراحلصانة، يف حني مل تعتمدها كل من السعودية         
ومل تعتمد سلطنة عمان    . بأغلبية مطلقة، كاليمن واإلمارات العربية املتحدة واألردن واجلزائر واملغرب        
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أما يف العراق فقد حصرت صالحية      . نصاً يفيد عن إجراءات رفع احلصانة خارج إطار اجلرم املشهود         
 .رفع احلصانة برئيس الدولة

ولت الدراسة موضوع حقوق النواب الوظيفية، وأبرزت احلاالت اليت جيوز للنائب فيهـا             كما تنا 
 .اجلمع بني النيابة ووظيفة عامة أو بني النيابة والوزارة

وفيما يتعلق باملهام االنتخابية فقد عرضت الدراسة أعمال االنتخاب وأعمال الترشيح اليت تقوم هبا              
 أن هناك دولتني عربيتني تنتخبان رئيس الدولة من قبل اجمللس النيايب            اجملالس النيابية العربية، وأظهرت   

مها اليمن ولبنان، يف حني هناك دول أخرى ُينتخب رئيس الدولة فيها مباشرة من الشـعب، وهـي                  
يف حني هناك دول تنتقل رئاسة الدولة فيها        .  تونس واجلزائر، وبترشيح من اجمللس مثل سوريا ومصر       

كمـا أن   .  رث، هي السعودية وعمان والكويت وقطر والبحرين واألردن واملغـرب         باملبايعة أو باإل  
هناك دوالً ينتخب رئيس الدولة فيها من قبل هيئة خاصة، كاجمللس األعلى لالحتاد يف اإلمارات العربية            

 .املتحدة وجملس قيادة الثورة يف العراق
النيابية يف دول اخلليج، باستثناء الكويت، مل وبالنسبة إىل املهام الدستورية رأت الدراسة أن اجملالس     

متنح مهام دستورية، وأنيطت هذه املهمة برئيس الدولة، أو باجمللس األعلى لالحتاد يف حالة اإلمارات               
 . العربية املتحدة

وعلى مستوى املهام التشريعية هناك دول عربية حتصر حق اقتراح القوانني بالنواب، مقابـل دول               
 .لرئيس الدولة أو للحكومةأخرى جتيز ذلك 

أما املعاهدات الدولية اليت تعقدها احلكومة فقد أجازت بعض الدول للمجلس النيايب حق إبرامها              
 .يف حني حصرت دول أخرى دوره باملصادقة عليها فقط

 
 املناقشـــات

.  وقد أعقب عرض الدراسة جولة تعقيبات ومناقشات شارك فيها عدد من املشاركني يف النـدوة              
وهي متحورت حول بعض النواقص اليت شابت الدراسة وخباصة على مستوى املعلومـات املتعلقـة               
بالتجارب الربملانية يف هذه الدولة العربية أو تلك، كما متحورت حول قضايا الدميقراطية والتنسـيق               

ير العمل  الربملاين العريب ونقد التجارب الربملانية، كما تطرقت إىل بعض التوجهات والرؤى حول تطو            
 .الربملاين العريب

وحول بعض النواقص اليت شابت الدراسة أشار عدد من املناقشات إىل عدم مشول الدراسة جتارب               
كما أخـذ الـبعض     . الدول العربية كافة، وخباصة ما يتعلق بكل من جيبويت وجزر القمر وموريتانيا           
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اعياً املشـاركني إىل املسـامهة يف       اآلخر على الدراسة وجود نقص يف مجيع البيانات اليت عرضتها، د          
 .استكمال هذه النواقص

كما عرض املشاركون بعض املعلومات املتعلقة كل بالتجربة الربملانية لبلده، سواء يف األردن أم يف               
ُعمان أم يف الكويت أم يف اإلمارات العربية املتحدة أم يف قطر، وجرى تصويب بعض املعلومات اليت                 

 .مستوى التجارب الربملانية يف هذه الدولأوردهتا الدراسة على 
وقد أخذ البعض على الدراسة عدم تعرضها للقوانني االنتخابية على الرغم من أمهية هذه القوانني               
يف جتسيد مفهوم الدميقراطية، يف حني أخذ البعض اآلخر عليها تركيزها على مقارنة التغريات املتعلقة               

ة للربملانات يف الوقت الذي كان يفترض أن تتناول جتارب املمارسة           بالدساتري العربية واللوائح الداخلي   
الربملانية يف اجملالس النيابية العربية هبدف إعطاء صورة أمشل للموضوع بعد إدخال جانـب التطبيـق                

 .واملمارسة
كما أن الدراسة أخذ عليها عدم تناوهلا موضوع اجملموعات الربملانية وهي اليت تبني ان الربملانـات          
ليست برملانات أشخاص بل برملانات برامج وخطط وبدائل، يف حني أن الشخص الفرد يف الربملـان                
مهما كانت قوته فهو ال ميكن أن تكون له قوة اجملموعة السياسية اليت تتمحور حول برنامج عمـل                  

 .ووسائل عمل واضحة
 الرغم من أساسية هـذا      وقد رأى البعض خلو الدراسة من الدور الرقايب للربملانات العربية، على          

الدور بالنسبة إىل الربملانات ومن عدم إمكان فصله عن الدور التشريعي؛ فضالً عن خلوها مـن أي                 
إشارة إىل أولوية التشريع بني النائب أو احلكومة أو رئيس الدولة؛ كما غاب عنها بعـض أسـاليب                  

ومل .  تدرج يف أساليب الرقابـة    الرقابة كأسلوب طرح السؤال، يف حني كان يفترض هبا أن تتناول ال           
تشر الدراسة أيضاً إىل صالحية العضو الربملاين؛ ويف الوقت الذي تناولت موضوع اللجان من الزاوية               

 .الرقمية اإلحصائية فهي مل تتناول املوضوعات اليت تتخصص اللجان التشريعية فيها
مستوى إنتاج التشـريع،    : وياتكما رأى البعض أن الدراسة غيبت الدور الربملاين على ثالثة مست          

ومستوى مراقبة احلكومة، ومستوى عالقة الربملان بناخبيه جلهة تعامل النائب مع ناخبه ومع دوائـره               
 االنتخابية، فهل أن مهمة الربملاين وطنية أم اهنا مناطقية أم حملية؟ 

 النواب ومشكلة   ويف الوقت الذي حتدثت الدراسة عن مهمة النائب فهي مل تشر إىل مشكلة تغيُّب             
 .متابعتهم أعمال اجملالس التشريعية، كما مل تشر إىل صالحية عضو الربملان

وإذا كان اهلدف األساسي من طرح موضوع أنظمة اجملالس التشريعية يفترض أن يكون كيفيـة               
 مل  حتقيق الدميقراطية يف العامل العريب، وأن أهم إطار تنظيمي لتحقيق ذلك هو الربملان، فإن الدراسـة               

 .تعِط هذا املوضوع حقه
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من جهة أخرى سجل املناقشون بعض املالحظات على الدراسة، حيث كان هناك إمجاع علـى               
اتسامها بالطابع الوصفي التوثيقي الذي خيلو من أي بعد حتليلي، وعلى اهنا دراسة ميكن النظر إليهـا                 

اهنا متثل حماولة جادة لرصـد      كإطار عام للندوة لكوهنا تضم موضوعات األوراق األخرى، مع العلم           
 .التشريعات واألنظمة الداخلية للمجالس الربملانية العربية

غري أن هذه الدراسة املقارنة كان يفترض أن تتناول اجلانب املرجعي الذي يوضح األسـس الـيت      
ـ               ام استقيت اجملالس التشريعية العربية منها، وهي متثل ثالثة أسس هي األسس الدينية الشرعية، والنظ

فالدول اليت خضعت لالستعمار الربيطاين اسـتقت أسـس         . االنكلوسكسوين، والنظام الفرنكوفوين  
برملاناهتا من النظام االنكلوسكسوين، أما الدول اليت خضعت لالستعمار الفرنسي فقد استقت برملاناهتا          

 .من النظام الفرنكوفوين
ت املتعلقة بعدد من التجارب الربملانية      كما أن الباحث مل يكن موفقاً يف استخدامه بعض املصطلحا         

العربية املختلفة مفترضاً سلفاً ان هذه املصطلحات مترادفة، األمر الذي جعله يقارن بني مسائل ليست               
 .نفسها أصالً

يف املقابل رأى بعض املشاركني أن هذه الدراسة هي مبثابة مدخل عام للموضوعات اليت ستتناوهلا               
باً منها أن تقدم قراءة حتليلية تتعدى اجلانب الوصفي للموضـوعات الـيت             الندوة، لذا مل يكن مطلو    

طرحتها، فضالً عن أهنا متثل مشروعاً أولياً لقاعدة معلوماتية حول الربملانات العربية يفترض العمـل               
على تطويرها من قبل بعض املشاركني يف الندوة كل فيما خيص املعلومات املتعلقة بتجربـة بـالده،                 

لذلك اقترح هـذا    . ن هذا أمر  يتطلب معلومات مل يكن مبستطاع الباحث وحده توفريها           وخباصة أ 
البعض أن جيري توزيعها على مجيع املشاركني يف الندوة ووضعها على شبكة اإلنترنت لكي يصار إىل                

فساح االطالع عليها من قبل الربملانيني واملتخصصني يف الشؤون الربملانية من خمتلف البلدان العربية إل             
 .اجملال أمامهم للمشاركة يف استكمال النواقص أن تعتريها

من جهة أخرى تضمنت املناقشات جمموعة من املقترحات اهلادفة إىل تطـوير العمـل الربملـاين                
والتنسيق العريب على هذا الصعيد، فجرى التشديد على فكرة بنك املعلومات الربملانية العريب الـذي               

وقد اقترح البعض اآلخر البحـث      . باحثني والربملانيني العرب وغري العرب    يوفر خدمات معلوماتية لل   
اجلدي يف إمكانات تكوين جملس برملاين عريب واحد، وهو أمر يتطلب البحث فيه تفكرياً أعمق، وهذا                

وقد دعا بعض املشاركني االحتاد الربملاين العريب إىل اختاذ هـذا   . ما يفترض بالربملانيني العرب القيام به     
 .املوضوع على عاتقه

ونّوه أحد املشاركني بالتنسيق العايل الذي أبداه الربملانيون العرب خالل املؤمتر الربملـاين الـدويل               
 .مبدياً تفاؤله من فرص التنسيق بني الربملانات العربية
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 الوظائف التشريعية للمجالس العربية: احملور الثاين
 

وظائف التشريعية للمجالس العربية يف برملانات كل مـن         عاجلت الدراسة املقدمة يف هذا احملور ال      
 :مصر ولبنان والكويت واملغرب واليمن، متناولة هذه احلاالت كالً على حدة

 احلالة املصرية
 - 1990يلقي هذا اجلزء الضوء على األداء التشريعي جمللس الشعب املصـري خـالل الفتـرة                

س يف عملية التشريع مث تعرض النشاط التشـريعي         وتبدأ الدراسة بعرض دور احلكومة واجملل     . 2000
 .للمجلس عرب الفصل التشريعي احلايل أي السابع

غري .   من الدستور املصري وظيفتني أساسيتني جمللس الشعب مها التشريع والرقابة          86حتدد املادة   
شريع ينمو شـيئاً    أن الدور التشريعي مل يبَق حكراً على الربملان، إذ راح دور السلطة التنفيذية يف الت              
 .فشيئاً سواء على مستوى إصدار اللوائح على أنواعها، أم على مستوى اقتراح القوانني

ويظهر دور الربملان يف سن القوانني عرب تتبع مراحل اقتراح القوانني وإعدادها ووضعها ودراستها              
 ان  1971من دستور عـام      109ويعد اقتراح القوانني حقاً ثابتاً للربملان، إذ تنص املادة          . وإقرارها

 ".لرئيس اجلمهورية ولكل عضو من أعضاء جملس الشعب حق اقتراح القوانني"
لكن على الرغم من ذلك يتميز دور رئيس اجلمهورية من هذه الناحية عن دور أعضـاء جملـس                  

يف " مشروعات قـوانني  "الشعب، إذ إن اقتراحات القوانني اليت يقدمها رئيس اجلمهورية يطلق عليها            
مـع إعطـاء    " اقتراحات مبشروعات قوانني  "حني يطلق على تلك اليت يقدمها أعضاء جملس الشعب          
 .األولوية لالقتراحات املقدمة من قبل السلطة اإلجرائية

فاقتراح القانون املقدم من السلطة اإلجرائية حيال مباشرة إىل إحدى جلان اجمللس لفحصه وتقـدمي               
ع القانون املقدم من قبل أحد أعضاء جملس الشعب فهو قبـل أن    تقرير عنه، يف حني ان اقتراح مشرو      

حيال إىل إحدى جلان اجمللس املختصة جتري إحالته إىل جلنة خاصة هي جلنة االقتراحات والشـكاوى                
 .إلبداء الرأي يف مدى جواز نظر اجمللس فيه

ا يف دورة االنعقاد    ويف حني ان مشروعات القوانني اليت ترفض من قبل اجمللس ميكن أن يعاد تقدميه             
 .نفسها فإن اقتراحات مشروعات القوانني ال ميكن تقدميها يف الدورة نفسها

بعد إحالة مشروع القانون أو اقتراح مشروع القانون إىل اللجان تصل تلك املشاريع أو اقتراحات               
 تكـون   املشاريع إىل مرحلة املناقشة يف جلسة اجمللس اليت يفترض أن تعقد بأغلبية أعضـائه لكـي               

 .صحيحة
أما إذا مل يرد الرئيس خالل مدة ثالثني يومـاً يعـد            . ولرئيس اجلمهورية قبول املشروع أو رفضه     

 .املشروع قانوناً ويصار إىل إصداره
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ويظهر الدور التشريعي لرئيس اجلمهورية كذلك من خالل حق الرئيس يف إصدار قرارات تكون              
لشعب ما يوجب اإلسراع يف اختـاذ تـدابري ال حتتمـل       هلا قوة القانون إذا ما حدث يف غيبة جملس ا         

على أن جيري عرض تلك القرارات على اجمللس خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صدورها               . التأخري
وإذا مل تعـرض    .  إذا كان اجمللس قائماً أو يف أول اجتماع للمجلس يف حال حلِّه أو وقف جلساته              

ددة أو إذا عرضت عليه ومل يوافق عليها فقدت هذه القرارات           هذه القرارات على اجمللس يف املدة احمل      
 .ما هلا من قوة قانون

يتمتع رئيس اجلمهورية أيضاً بصالحية إبرام املعاهدات، مع وجوب موافقة جملس الشعب علـى              
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة ومجيع املعاهدات اليت يترتب عليها تعديل يف أراضـي              

 .و اليت تتعلق حبقوق السيادة أو حتمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات الواردة يف امليزانيةالدولة، أ
 . وعلى رئيس اجلمهورية أن خيطر جملس الشعب هبذه املعاهدات يف أول جلسة تلي

 - 1990مث تعرض الدراسة النشاط التشريعي جمللس الشعب املصري خالل الفصلني التشريعيني            
، وحتاول إظهار هذا النشاط من خالل مشروعات القوانني، واقتراحات          2000 - 1995 و 1995

 .مشروعات القوانني، والقرارات بقوانني، واملعاهدات واالتفاقيات
 بسمات خاصـة    1995 - 1990متيز النشاط التشريعي جمللس الشعب خالل الفصل السادس         

التطورات اإلقليمية والعاملية مـن     طبعتها بداية برنامج اإلصالح االقتصادي يف مصر من جهة وبعض           
 .جهة أخرى كحرب اخلليج، ومؤمتر مدريد

على مستوى مشروعات القوانني، ناقش جملس الشعب املصري وأقر خالل الفصـل التشـريعي              
 مشروعاً مالياً وحساباً ختاميـاً،      729 مشروعاً متنوعاً و   192 مشروع قانون، منها     921السادس  

 .دي بالقسم األكرب من تلك املشاريعحبيث استأثر اجملال االقتصا
ويالحظ أنه خالل أدوار االنعقاد اخلمسة يف الفصل التشريعي السادس مل ختلُ مشاريع القوانني من   
املشاريع اليت تركز على ضرورة مراعاة البعد االجتماعي واحلرص على تاليف اآلثار اجلانبية لسياسات              

 .اإلصالح االقتصادي
 اقتراحاً، وهي تناولت    49 اقتراح ناقش اجمللس منها      101شاريع القوانني   بلغ عدد االقتراحات مب   

يف معظمها قضايا خاصة بالنقابات واالحتادات واإلعفاءات الضريبية وقضـايا العـاملني يف الدولـة               
 قراراً تناولت موضوعات القـوات      13يف حني ناقش اجمللس     . واستصالح األراضي ومحاية املستهلك   

يف املقابل  . شرة باحلقوق السياسية، وتعديل أحكام السلطة القضائية، والسرية املصرفية        املسلحة، واملبا 
 . اتفاقية394نظر الفصل التشريعي السادس بـ 
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 178 مشـروع قـانون و     52ناقش اجمللس يف الدور األول منه            أما الفصل التشريع السابع فقد    
 اقتراح مشروع قـانون وأقـر   27وازنات ومشروعاً هي مشاريع قوانني مالية وحسابات ختامية للم   

 . اتفاقية41قراراً مجهورياً واحداً وناقش 
استمر خالل الدور األول من هذا الفصل طغيان مشاريع القوانني املتعلقـة بقضـايا اإلصـالح                
االقتصادي، وخباصة منها تلك املتعلقة بتشجيع االستثمارات، وذلك متشياً مع سياسة حترير السـوق              

 .جها احلكم يف مصراليت ينته
ويف الدور  . يف املقابل ناقش اجمللس يف الدور األول من هذا الفصل أربعة اقتراحات مشاريع قوانني             

 12 مشروعات قوانني مالية وحسابات ختامية للموازنات، و125 مشروع قانون و38الثاين ناقش  
 اقتراحات مشاريع القـوانني     أما.  اتفاقية 36 قرارات مجهورية وناقش     3اقتراح مشروع قانون، وأقر     

فقد عكست يف هذا الدور الثاين اهتماماً لدى أعضاء جملس الشعب مبواجهة ما قد ينشأ من فـراغ                  
وعلـى صـعيد االتفاقيـات      . تشريعي بسبب احلكم بعدم دستورية مواد معينة يف بعض القـوانني          

 .  اتفاقية36واملعاهدات فقد عرض على اجمللس يف هذا الدور 
 مشروع قانون، فضالً عن مشروعات القوانني املاليـة  54االنعقاد الثالث جرت مناقشة    ويف دور   

وقـد  .  قرارات مجهورية  4 اتفاقية و  39 اقتراح مشروع قانون و    40واحلسابات اخلتامية للموازنة، و   
 اتفاقية طغى عليها كذلك اجلانب االقتصـادي وعمليـة تشـجيع            39ناقش اجمللس يف هذا الدور      

 .االستثمارات
 مشروعاً هي مشروعات قوانني     128 مشروع قانون و   31أما يف الدور الرابع فقد نظر اجمللس يف         

وهي بدورها طغى عليها اجلانب االقتصادي، ويف مقدمها مشروع قـانون           . مالية وحسابات ختامية  
التجارة، ومشروع قانون زيادة حصة مصر يف صندوق النقد الدويل، ومشروع قانون تعديل بعـض               

م قانون اجلمارك  فضالً عن بعض املشروعات املتعلقة مبواجهة اآلثار اجلانبية لسياسات اإلصالح              أحكا
 اقتراح مشروع قانون،    45كما نظر هذا الدور بـ      . االقتصادي، ومشروع قانون املؤسسات األهلية    

قـانون  كان أمهها اقتراح مشروع قانون يتعلق ببعض أحكام قانون الضريبة على املبيعات، ومشروع              
وقد ناقش هذا الدور كذلك أربعة قـرارات بقـوانني          … حول تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية     

 اتفاقية تتعلق أبرزها بقضايا اإلرهاب واهليئات التطوعية وتنمية أسـواق املـال والصـندوق               97و
 .االجتماعي للتنمية

 فقـد   2000يونيـو   / يرانأما دور االنعقاد اخلامس للفصل التشريعي السابع الذي ينتهي يف حز          
وأهم ما أقره اجمللس منها كان مشروع قانون        .   مشروع قانون  14ناقش حىت تاريخ إعداد الدراسة      

يتعلق بتنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية، ومشروع قانون يتعلـق              
 .بتنظيم مباشرة احلقوق السياسية
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عرضت على جملس الشعب املصري يف خمتلف أدوار الفصل         وقد طغت على مشاريع القوانني اليت       
التشريعي السابع اجلوانب اإلقتصادية واملالية، وخباصة تلك املتعلقة مبوضوع اإلصـالح اإلقتصـادي             

 .وسياسة حترير السوق وتشجيع اإلستثمارات
ويف عملية تقومي عامة لتجربة التشريع يف جملس الشعب املصـري ذكـرت الدراسـة جمموعـة                 

 :حظات أبرزهامال
 اخللل يف التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية العائد إىل السلطة اليت منحها الدسـتور               - 1

لرئيس اجلمهورية واليت ختوله اقتراح القوانني اليت ال متر باإلجراءات نفسها اليت متر هبـا اقتراحـات                 
ا ختوله حق االعتراض على القوانني الـيت      مشاريع القوانني اليت يقترحها أعضاء السلطة التشريعية، كم       

كما يعود هذا اخللل    . يصدرها اجمللس، فضالً عن حق تعديل الدستور وإصدار قرارات هلا قوة القانون           
إىل موازين القوى السياسية داخل جملس الشعب نفسه، جلهة هيمنة احلزب الوطين احلاكم على أكثرية        

 .مقاعد اجمللس
ني املقدمة من قبل احلكومة مقابلة بتلك املقدمة من قبل أعضاء جملس             غلبة مشروعات القوان   - 2
 .الشعب
 ضعف املبادرة التشريعية ألعضاء جملس الشعب خالل استخدام حقهم يف اقتراح مشروعات             - 3
 .القوانني

 سرعة اجمللس يف إصدار القوانني على الرغم مما حتمله بعض القوانني من أمهية تقتضي التريث                - 4
 .استها قبل املوافقة عليهايف در
 قيام جملس الشعب بدور بالغ األمهية يف وضع املنظومة التشريعية املمهدة واملواكبة لعمليـة               - 5

 .اإلصالح االقتصادي
 إسراف جملس الشعب يف إدخال التعديالت على قوانني قائمة، األمر الذي ساهم يف نشـوء                - 6

 .ي اليت يعانيها العاملون يف احلقل القانوين يف مصرمشكلة تضخم التشريعات أو االنفجار التشريع
 إقرار جملس الشعب عدداً من القوانني اليت لقيت رفضاً شعبياً، كقانون النقابـات املهنيـة                - 7

 .96 املتعلق بالصحافة، وقانون اإلجيارات الزراعية رقم 93املوحد، وقانون رقم 
 . ضرورة تفعيل الدور التشريعي للجان اجمللس- 8

 احلالة اللبنانية
ويف ما يتعلق باحلالة اللبنانية أشارت الدراسة إىل أن اجمللس النيايب قام بدور احلارس األمين علـى                 

، إذ على الرغم مما تعرض له هذا البلد مـن حـرب             1943احلكم املدين يف لبنان منذ استقالله عام        
روا باحلكم فيه كما حدث يف العديد       أهلية ومن احتالل إسرائيلي جلزء من أرضه فإن العسكر مل يستأث          

 .من بلدان العامل الثالث
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 .1926وقد أخذ الدستور اللبناين يف نظام الفصل بني السلطات منذ صدوره عام 
تتوىل السلطة  " منه على أن     16ويوكل هذا الدستور السلطة التشريعية إىل الربملان، إذ نصت املادة           

 ".املشترعة هيئة واحدة هي جملس النواب
 من الدستور اللبناين املعدل يف إطار اتفاق الطائف فنصت على أن جملـس النـواب             24أما املادة   
نواب منتخبني يكون عددهم وكيفية انتخـاهبم وفقـاً لقـوانني االنتخـاب املرعيـة               "يتألف من   
 ".…اإلجراء

 يف لبنـان  ويف إطار اتفاق الطائف الذي مثل مشروع حل لألزمة اللبنانية والهناء احلرب األهليـة       
جرت تعديالت على الدستور وسعت صالحيات اجمللس النيايب، األمر الذي وسم النظام السياسي يف              
لبنان بالطابع الربملاين بدالً من الطابع الرئاسي، إذ أصبح للمجلس دور كبري يف عملية اختيار رئـيس                 

نني ذات الصفة العاجلـة،     احلكومة، كما جرى تعديل الطريقة اليت يتم هبا النظر يف مشروعات القوا           
كمـا زادت تلـك     . حبيث بات هناك متسع من الوقت أمام اجمللس النيايب للنظر يف تلك املشروعات            

 .التعديالت من فاعلية دور رئيس اجمللس، إذ أصبحت مدة رئاسة اجمللس أربع سنوات
ائفي مناصـفة   وعلى صعيد القانون االنتخايب ترك الطائف انتخاب النواب على أساس التوزيع الط           

وبعـدما  .  بني املسلمني واملسيحيني إىل أن يضع جملس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطـائفي             
اعتمد اتفاق الطائف قانوناً انتخابياً جيري توزيع الدوائر فيه على أساس احملافظة، ما لبث هذا القانون                

ية، األمر الذي أثـار انتقـادات        دائرة انتخاب  14 حبيث جرى تقسيم لبنان إىل       1999أن عدِّل عام    
 .واسعة يف أوساط اللبنانيني

ويف إطار االختصاص التشريعي جمللس النواب اللبناين ال ختتلف االختصاصات اليت ميارسها بوجه             
عام عن االختصاصات العامة اليت متارسها اجملالس النيابية يف خمتلف بلدان العـامل، وهـي التشـريع                 

 .بةواملوازنة العامة والرقا
 مـن   77غري أن جملس النواب اللبناين يتمتع مبيزة تشريعية تتعلق بتعديل الدستور، إذ نصت املادة               

الدستور على حق اجمللس يف طلب إعادة النظر يف الدستور، على أن يتم ذلك يف عقد عادي وبنـاء                   
 اجمللس حـىت    على اقتراح عشرة أعضاء على األقل، وعلى أن حيظى هذا االقتراح مبوافقة ثلث أعضاء             

 …متكن مناقشته
متر عملية التشريع يف الربملان اللبناين يف مراحل عدة، بدءاً من اقتراح القوانني، اليت إما أن تكـون                  
مشروعات قوانني مقدمة من احلكومة أو تكون اقتراحات قوانني تقدم من قبل أعضاء الربملان الـذي                

 .وقعاً من قبل أكثر من عشرة نوابيشترط القانون أن يكون اقتراح القانون املقّدم م
بعد ذلك تدخل اقتراحات أو مشاريع القوانني يف مرحلة املناقشة والتصويت، حيث يتوىل رئـيس          
اجمللس إحالة مشروعات أو اقتراحات القوانني إىل اللجان املختصة لدراستها، وبعد مناقشتها جيـري              
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شروعات اليت تنال أغلبية مطلقة مـن نصـاب         التصويت عليها بطريقة رفع األيدي فتقر القوانني وامل       
 .اجللسة

 مـن الالئحـة الداخليـة       103أما يف حال استرداد املشروعات واالقتراحات فقد نصت املادة          
للمجلس على أنه ال جيوز استرداد مشروعات القوانني املقدمة مبرسوم مجهوري قبل التصويت عليها              

تراحات القوانني املقدمة من قبل أعضاء الربملان فمـن         أما اق . هنائياً إال مبوجب مرسوم مجهوري آخر     
 .حق العضو مقدم االقتراح استرداده عرب توجيه طلب خطي إىل رئيس اجمللس

 1996 - 1992مث جتري الدراسة تقومياً عاماً لألداء التشريعي للربملان اللبناين خالل الفتـرتني             
 .2000 - 1996و

أداء اجمللس عرف تأرجحاً ما بني القوة والضعف يف مواجهة فخالل الفترة األوىل رأت الدراسة أن 
أداء احلكومة، نتيجة افتقاد ذلك اجمللس التمثيل العادل للشعب اللبناين وبسبب عدم متتع معظم النواب               

 .باستقاللية القرار
ومع ذلك فقد سجل اجمللس عدداً من املواقف املهمة وأدى دوراً مهماً يف احليـاة السياسـية يف                  

وقت الذي كان لبنان خارجاً من احلرب، كما سعى للحفاظ على استقالليته وتوازنه جتاه السـلطة                ال
التنفيذية، رافضاً مجيع الطلبات اليت تقدم هبا رئيس احلكومة آنذاك رفيق احلريري ملنحه سلطة إصدار               

لة باجملالس النيابية اللبنانية    وقد متّيز هذا اجمللس أيضاً يف جمال املمارسة التشريعية مقاب         . القوانني مبراسيم 
 جلسة خمصصة ملمارسة الدور التشـريعي،       34 جلسة عقدها كانت هناك      53فمن بني   . اليت سبقته 
 . ساعة316 قانوناً استغرقت مناقشتها 426كما أقر  

وهـي نسـبة    .   يف املئة من مجلة القوانني اليت أقرها       16 اقتراح قانون متثل     68وكان أقر اجمللس    
املعدل السائد يف معظم دول العامل لناحية نسبة اقتراحات القوانني املقدمة من أعضاء الربملـان  تتجاوز  

إىل إمجايل ما يقره الربملان من قوانني، األمر الذي يظهر مدى فاعلية األداء التشريعي جمللس النـواب                 
م لناحية نوعيـة    ، سواء لناحية كمية ما أجنزه من تشريعات أ        1996 - 1992اللبناين خالل الفترة    

التشريعات، حيث مشلت قضايا أساسية تتعلق باإلعالم واألمن االجتماعي واإلسـكان واملصـارف             
كما وقف اجمللس بقوة يف وجه حمـاوالت        . والعقوبات وحقوق اإلنسان واملرأة، واجمللس الدستوري     

 .احلكومة العديدة القضاء على احلرية اإلعالمية
 سجلها عدد من الباحثني     1996-1992ظات على أداء جملس     وقد أوردت الدراسة مجلة مالح    

اخنفاض نسبة املشاريع املقدمة من قبل أعضائه إىل إمجـايل عـدد القـوانني       : واحملللني يف لبنان، منها   
املدرجة على جدول أعماله، والتصديق على مجيع املشاريع الـواردة مـن احلكومـة دون مناقشـة      

 17التصديق على عدد منها حيث جرى التصديق مـثالً علـى   مستفيضة للبعض منها، والتسرع يف    
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، فضالً عن مسألة فقدان النصـاب       1996مايو  /  أيار 21مشروع قانون يف نصف ساعة يف جلسة        
 .القانوين النعقاد اجللسة

 فقد حلظت الدراسة تراجع نسبة النـواب املنـتمني إىل           2000 - 1996أما بالنسبة إىل جملس     
 يف املئة من إمجايل أعضاء الربملان مقابـل         25 نائباً حزبياً بنسبة     32 عددهم   أحزاب سياسية، إذ بلغ   

 .1992 نائباً حزبياً يف برملان عام 83
وحلظت الدراسة أيضاً ارتفاع نسبة احلاصلني على مؤهالت دراسية عليا بني أعضـاء اجمللـس،               

تميزة وبدراية خببايـا العمـل      ورأت ان عدداً من أعضائه احلاليني هم وزراء سابقون يتمتعون خبربة م           
 .احلكومي، األمر الذي سيقوي من موقف الربملان يف مواجهة احلكومة

 جلسة عامة   19 فهو عقد    1997 - 1996وخالل السنتني األوليني من فترة اجمللس التشريعية        
اليـة  اقتصر عشر منها على التشريع يف حني توزعت اجللسات الباقية على ممارسة املهام الرقابيـة وامل               

 .األخرى، األمر الذي يظهر األمهية اليت يوليها اجمللس للبعد التشريعي
 مشروع واقتراح قانون منها     69وقد أقر اجمللس خالل اجللسات اليت خصصها للجانب التشريعي          

 اقتراح قـانون  15 اقتراح قانون عادياً و   13 مشاريع قوانني عاجلة و    10 مشروع قانون عادياً و    58
 يف املئة، وهي نسبة تزيد علـى        29مثلت نسبة اقتراحات القوانني إىل إمجايل القوانني        عاجالً، حبيث   
 .املعدل العاملي

 كان قانون محاية امللكية الفكرية واألدبيـة والفنيـة          1999وأبرز القوانني اليت أقرها اجمللس عام       
 .وقانون التنصت
 احلالة الكويتية

 العربية الوحيدة اليت تعتمد نظاماً خليطاً بني النمـوذجني          متثل التجربة التشريعية يف الكويت احلالة     
التقليدي الوراثي والدستوري الربملاين، واليت تغيب عنها األحزاب السياسية وتفتقد املرأة وغريها من             

 .الشرائح االجتماعية حقها يف املشاركة السياسية
ية على السلطة التشريعية، حبيث     وتظهر جتربة احلكم يف الكويت عملياً رجحان كفة السلطة التنفيذ         

 من الدستور، وكذلك وفق املـادة       51يشترك األمري مع جملس األمة يف العملية التشريعية وفق املادة           
 منه اليت متنح األمري احلق يف تأجيل اجتماع جملس األمة مبرسوم وملدة ال تتجاوز شهراً، وملـرة                  106

 .واحدة خالل كل دور انعقاد
تور الكوييت جملس األمة حق منح الوزارة الثقة حني تأليفهـا بعـد إعـالن               كما ال يعطي الدس   

ويكتفي الدستور جبعـل    . االنتخابات أو حقه حجب الثقة عن احلكومة يف حال عدم القيام بواجبها           
 .األمري حكماً يرفع إليه من قبل رئيس الوزراء وضع عدم التعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية
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كما أن اجلمع بـني     .  شهدت جتربة احلكم يف الكويت غياب السلطة التشريعية املنتخبة         وكثرياً ما 
 .منصيب ويل العهد ورئيس الوزراء جعل الدولة تشهد الكثري من األزمات السياسية والدستورية

ويتكون جملس األمة   . ويأخذ النظام السياسي يف الكويت يف مبدأ اجمللس الواحد للسلطة التشريعية          
 من الدستور عـدم     16وتوجب املادة   . سني عضواً ينتخبون عن طريق االقتراع السري املباشر       من مخ 

 . وزيراً مبن فيهم رئيس الوزراء16جتاوز عدد الوزراء ثلث عدد جملس األمة، أي 
الشـؤون التشـريعية،    : حتدد الالئحة التنظيمية جمللس األمة الكوييت دور اجمللس بوظائف ثـالث          

 . والشؤون السياسيةوالشؤون املالية،
 من  65وعلى املستوى التشريعي يشترك جملس األمة مع األمري يف حق اقتراح القوانني، وفق املادة               
يف حني  . الدستور اليت تقضي بأن يكون لألمري احلق باقتراح القوانني وحق التصديق عليها وإصدارها            

ن أن يكون لعضو اجمللس الـذي        عضو جملس األمة حق اقتراح القوانني، لكن دو        109أعطت املادة   
 .ُرفض اقتراحه إعادة طرحه ثانية يف دور االنعقاد نفسه

فيحيلها . ويفترض مبشروعات القوانني املقدمة إىل اجمللس أن تكون موجزة ومرفقة ببيان األسباب           
 .اجمللس إىل جلنة الشؤون التشريعية

املراسيم بقوانني اليت يصدرها األمـري يف       ومتتد الوظيفة التشريعية جمللس األمة الكوييت إىل مناقشة         
على أن تعرض هذه املراسيم على جملس األمة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ              . حال غياب اجمللس  

وإذا . صدورها إذا كان اجمللس قائماً، أو يف أول اجتماع له يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي                
 كان هلا من قوة القانون من دون احلاجة إىل إصدار قـرار             مل تعرض هذه املراسيم زال بأثر رجعي ما       

 .بذلك
 من الدستور، لكن ال جيوز 174ويشترك األمري مع جملس األمة يف حق تعديل الدستور وفق املادة           

 .اقتراح تعديله قبل مضي مخس سنوات على العمل به
ريعية يف املمارسة العملية، إذ     تظهر التجربة الكويتية مدى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التش         

كثرياً ما كان األمري يلجأ إىل حل جملس األمة يف حال تصاعد التوتر بينهما يف إثر رفض اجمللس بعض                   
 .1986 و1976اقتراحات القوانني اليت يقدمها األمري، إذ حدث ذلك عامي 

ور الربملان املنتخـب يف     شهدت التجربة النيابية يف الكويت بعد حرب اخلليج تطوراً متثل بتزايد د           
كما أثري يف اجمللـس     . الرقابة واملساءلة ومطالبة اجمللس بصالحيات أوسع يف عالقته بالسلطة التنفيذية         

مسألة ضرورة إعادة النظر يف القوانني اليت اختذت يف غياب اجمللس، وخباصة تلك املتعلقـة بقضـايا                 
 …ت العامة وحقها يف الترشح، وقانون اجلنسيةحقوق اإلنسان، وحق املرأة يف التصويت يف االنتخابا

كما شهد اجمللس إقرار جمموعة قوانني مهمة تتعلق بقضايا التربية والتعليم، فضـالً عـن إقـراره                 
كما وافق على انضـمام الكويـت إىل        . جمموعة قوانني تتعلق باإلسكان واستقاللية القضاء والتقاعد      
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ة ملناهضة التعذيب والعهدين الـدوليني للحقـوق املدنيـة          جمموعة اتفاقيات دولية كاالتفاقية الدولي    
 .والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 شهد جملس األمة حتوالً ملصلحة احلكومة، األمر الذي انعكس على أدائه            1996عقب انتخابات   
لكثري مـن مشـاريع     حبيث مل يتم إقرار أي قانون طوال دور االنعقاد األول على الرغم من وجود ا              

 .واقتراحات القوانني على جدول أعمال اجمللس
يف حني شهد دور االنعقاد الثاين إصدار قانون حول االنتخابات الفرعية وناقش قضايا التوظيـف               

 علـى  1996كما وافق  عـام    . والتأمني الصحي وإنشاء جلنة حتقيق خاصة بشأن تفشي املخدرات        
 .تعديل قانون القضاء الكوييت

 العديد من املواجهات بني اجمللس واحلكومة، أسفرت عن اسـتقالتها  يف             1998 شهد العام    وقد
 وإعادة تأليفها مع إجراء تعديالت عليها، األمر الذي جعل ويل العهد يرفع             1998مارس  /  آذار 16

در أمري  إىل األمري ما يشري إىل تعثر مسرية العمل الوطين واستحالة التعاون بني اجمللس واحلكومة، فأص              
 قبل أن يكمـل اجمللـس مدتـه         1999مايو  /  أيار 4الكويت مرسوماً يقضي حبل جملس األمة يف        

 . من الدستور107الدستورية وفق املادة 
وقد شهدت  .   قانوناً ال تزال على جدول األعمال      23 تاركاً وراءه حنو     1996وقد ُحل جملس    

 . 1992نتاجية جملس  اخنفاضاً إىل النصف قياساً على إ1996إنتاجية جملس 
 فعلى الرغم من عدم انتهاء مدته بعد فإن املواجهة بينه وبني احلكومة ظـاهرة               1999أما جملس   

وخباصة حول قضية املراسيم اليت صدرت يف غيبة اجمللس، إذ استغلت احلكومة فترة غيابه وأصـدرت                
 .االنتخاب مرسوماً، منها املرسوم املتعلق مبنح املرأة حقها يف الترشح و60حنو 

 قرر جملس األمة إحالة هذه املراسـيم إىل اللجـان الربملانيـة             1999أغسطس  /     ويف مطلع آب  
املختصة، األمر الذي أسفر عن رفض جملس الشعب مجيع املراسيم الصادرة يف أثناء فترة احنالله، مبا يف                

 .ذلك املرسوم املتعلق باحلقوق السياسية للمرأة
 احلالة املغربية
غرب جتربة برملانية منذ الستينات، غري أهنا جتربة متيزت بعدم النضـج سـواء يف بنيتـها                 عرف امل 

القانونية أم يف أدائها وتأثرياهتا، األمر الذي أبقاها دون طموح الشعب يف إجراء التحديث السياسـي                
 .واالجتماعي واالقتصادي للبالد

ستور، فأصبح الربملان املغريب عقـب       شهد املغرب استفتاء شعبياً على تعديل الد       1996ويف عام   
، يتكون من غـرفتني، جملـس النـواب وجملـس           1996 من دستور عام     36ذلك، ووفق املادة    

وأصبحت املدة النيابية جمللس النواب مخس سنوات بدالً من ست، ومدة أعضاء جملس             .  املستشارين
 . املستشارين تسع سنوات يتجدد ثلثهم كل ثالث سنوات
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، فاحتاً بذلك الطريـق     1997ب أول انتخابات نيابية يف ظل الدستور اجلديد عام          وقد شهد املغر  
 .أمام املعارضة للوصول إىل السلطة أول مرة يف تاريخ املغرب السياسي

 .لذا ركزت الدراسة على حتليل مدى فاعلية الربملان املغريب يف اجملال التشريعي
كما أن التجربة الربملانية يف املغرب      . لبالد بعد امللكية  يعد الربملان املغريب ثاين مؤسسة دستورية يف ا       

ال تعد جتاوزاً للملكية كنظام وراثي بقدر ما هي إحدى أدواهتا، فالربملان املغريب نشأ يف إطار هـذه                  
امللكية وبواسطة دستور وضعته هي، األمر الذي يؤكد أرجحية مشروعية امللكية املرتكزة على خلفية              

 .ستورية على مشروعية الربملان االنتخابيةتارخيية ودينية ود
فضالً عن ذلك شهدت التجربة الربملانية املغربية مراحل عدة من االنقطاع كانت الـبالد معهـا                
تدخل حاالت طوارئ، إذ عرف املغرب حىت اآلن ست جتارب برملانية فصلت الواحدة عن األخرى               

 .سنوات عدة أحياناً
احل هبدف تقدمي صورة واضحة نسبياً عن احلياة الربملانيـة يف           ستركز الدراسة على بعض هذه املر     

 .املغرب
.   بإعالن حالة الطوارئ يف البالد     1965 وانتهت عام    1963بدأت التجربة الربملانية األوىل عام      

 فضالً عن عدد من القضايا السياسية       1965 وموازنة عام    1964وقد ناقش هذا الربملان موازنة عام       
تعلقة مبشاكل التعليم والعمل والصحة والقضاء والتعريب وبعـض قضـايا السياسـة             واالجتماعية امل 

وكان للمعارضة دور يف    .  اخلارجية كقضايا احلدود وجامعة الدول العربية والسوق العربية املشتركة        
 تقدمي عدد من اقتراحات القوانني املتعلقة باإلصالح الزراعي وتوحيد احملاكم وتعريب القضاء واإلدارة            

لكن الربملان مل يصدر إال عدداً حمدوداً … وتأميم معامل إنتاج وتصنيع السكر وتعديل قانون الصحافة     
 .من القوانني

، أما التجربة الثالثة فاستمرت     1971 إىل عام    1970واستمرت التجربة الربملانية الثانية من عام       
 حىت  1984استمرت من عام    ، مث تبعتها التجربة الرابعة مباشرة و      1984 حىت عام    1977من عام   

، 1997 حىت عام    1993، وجاءت عقب ذلك املرحلة اخلامسة اليت استمرت من عام           1992عام  
 .1997أما املرحلة احلالية فهي ال تزال مستمرة منذ عام 

ـ   1984 - 1977خالل التجربة الربملانية الثالثة       مشـروع قـانون     153 تقدمت احلكومة ب
ـ          .  منها 131صادق اجمللس على      94 يف املقابل تقدمت اجملموعات النيابية والنواب املسـتقلون بـ

.   اقتراحاً فقط على الرغم من أمهية عدد من املقترحات املقدمـة          14اقتراح قانون صادق اجمللس على      
 . ملتمساً فقط35 ملتمساً صادق اجمللس على 149كما تقدم النواب بـ 
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ـ  ) 1992 - 1984(ويف التجربة الربملانية الرابعة       مشروع قانون، وقدم    74تقدمت احلكومة ب
 ملتمساً  67 منها، يف حني وافق اجمللس على        4 مقترح قانون مل يصادق اجمللس إال على         46النواب  

 .تقدم هبا النواب
وقد عكس األداء التشريعي للربملان املغريب يف ثالث دورات متتالية تذبذباً وقلة فاعليـة يف جمـال           

 . عن أنه أظهر سيطرة واضحة للحكومة على العمل التشريعيالنشاط التشريعي، فضالً
وعلى الرغم من االختصاصات املتعددة اليت تدخل يف وظيفة الربملان املغريب، التشـريعية واملاليـة               
والرقابية والتأسيسية والدبلوماسية، فإن مضمون واجراءات ممارسة هذه االختصاصات منظمة بطريقة           

 .ا وفاعليتها على حنو جيعل الربملان خاضعاً للسلطة التنفيذيةتفقدها الكثري من قيمته
حىت إن الدستور املغريب احلايل يف فصله السادس واألربعني قلص من سلطة الربملـان التشـريعية،                

ومل يكتِف بذلك بل أباح عملية تفويض سلطة الربملان التشريعية          . وحدد له وظيفته التشريعية حصراً    
 للحكومة يف الوقت الذي مل يسمح للحكومة تفويض سـلطتها التشـريعية             على الرغم من ضآلتها   

فضالً عن ذلك، خيضع الربملان املغريب للحكومة على مستوى اإلجراءات التشريعية حبيث إن             . للربملان
احلكومة تتمتع بأولوية مطلقة على الربملان على صعيد العملية التشريعية،  فهي تتحكم بوضوح جبدول       

 .ملان، إذ عادة ما تعطى األولوية ملناقشة مشاريع القوانني املقدمة من قبلهاأعمال الرب
وإذا ما متت املصادقة على املشروع أو االقتراح حيال القانون إىل احلكومة ويصدر امللـك أمـره                 

وبوجه عام ال يزال التشريع املغريب يتسم بغلبة مشـاريع          .   من الدستور  26بتنفيذه بناء على الفصل     
 . يف املئة من التشريعات مصدرها حكومي90نني على مقترحات القوانني، إذ إن حنو القوا

وتظهر حمدودية السلطة التشريعية للربملان أيضاً من خالل تقييد سلطته يف اجملال املـايل، وأولويـة           
 امللك التشريعية، إذ ان سلطاته لناحية عالقته بالربملان جتعله املشرع األعظم الـذي يـتحكم مبصـري          
القانون منذ اقتراحه حىت دخوله حيز التنفيذ، وذلك من خالل اختصاصات عدة منحت للملك، بدءاً               
من قيامه بافتتاح دوريت الربملان، مروراً حبقه يف توجيه خطب للربملان غري قابلة للنـاقش،  وبتدخلـه                  

تفتاء وحق حل جملسـي     بالقاعدة التشريعية، وبإصداره األمر بتنفيذ القانون، مث حبقه طلب اجراء االس          
 . الربملان وصوالً إىل ممارسته سلطة الربملان يف حالة االستثناء واحلالة االنتقالية

ويف احلصيلة التشريعية لتجربة الربملان املغريب حلظت الدراسة اللجوء املكثف من قبل احلكومة إىل              
 األولوية يف حـق التعـديل،       جمموعة من اإلجراءات اليت ختوهلا التحكم يف أعمال اجمللس، وإعطائها         
 .وذلك برفض التعديالت الربملانية وخباصة تلك اليت تتقدم املعارضة هبا

غري أن تغرياً ظهر مع حكومة اليوسفي، إذ أخذ يظهر االهتمام باجلوانب السياسية واالقتصـادية               
 .وإىل حٍد ما االجتماعية
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ن املغريب تعززها معطيات التحول     وبوجه عام أخذت تظهر بوادر مرحلة جديدة سيشهدها الربملا        
الدميقراطي الداخلية والعاملية فضالً عن تزايد الضغوط االجتماعية واالرتفاع املتنامي ملستوى الـوعي             

 .السياسي لدى املواطنني
 احلـالة اليمنيـة

تقـدمي  : يقوم جملس النواب اليمين يف عالقته برئيس اجلمهورية مبجموعة اختصاصـات، أمههـا            
نصب رئيس اجلمهورية إىل رئاسة اجمللس؛ وإقرار القرارات بقوانني اليت يتخذها رئـيس             ترشيحات م 

اجلمهورية، وقبول استقالة رئيس اجلمهورية، وممارسة مهام رئاسة الدولة يف حال خلو منصب رئيس              
اجلمهورية، وتوجيه هتمة اخليانة العظمى أو خرق الدستور أو أي عمل آخر ميس اسـتقالل البلـد                 

 .ته إىل رئيس اجلمهورية وكبار موظفي الدولةوسياد
منح احلكومـة   ) 1: (وعلى صعيد عالقة اجمللس باحلكومة فهو يقوم مبجموعة اختصاصات، أمهها         

ممارسة الرقابة على أعماهلا من خالل تقدمي التوجيهات وطرح موضوع عـام للنقـاش،              ) 2(الثقة؛  
قائق وفحص نشاط األجهزة التنفيذية التابعة      وتكوين جلان أو تكليف إحدى جلان اجمللس بتقصي احل        
قبول أو رفض مشروع القانون املقدم من       ) 3(للحكومة، إما عرب توجيه السؤال أو عرب االستجواب؛         

التصديق على مشاريع اخلطط التنموية واملوازنة السنوية واحلسابات اخلتامية فضالً عن           ) 4(احلكومة؛  
 .السياسة العامة اليت تضعها السلطة

: من جهة أخرى ميارس رئيس اجلمهورية بدوره يف عالقته مبجلس النـواب جمموعة مهام أمههـا              
دعوة جملس النواب إىل االنعقاد خالل أسبوعني       ) 2(دعوة الناخبني إىل انتخاب جملس النواب؛       ) 1(

 أو خالل   ممارسة مهام تشريعية فيما بني أدوار انعقاد اجمللس       ) 3(من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات؛      
طلب إعادة النظر يف أي قـانون أصـدره         ) 4(فترة حله من خالل إصدار قرارات هلا قوة القانون؛          

إصدار القوانني اليت وافق جملـس النـواب عليهـا          ) 5( يوماً من تاريخ رفعه إليه؛       30اجمللس خالل   
تفاقات اليت يوافـق    إصدار قرار املصادقة على املعاهدات واال     ) 6(وضمان نشرها يف اجلريدة الرمسية؛      

حق حـل جملـس     ) 7(اجمللس عليها، والقوانني اليت يقرها واليت ال تصبح نافذة إال مبصادقته عليها،             
 .النواب عند الضرورة بشرط أجراء استفتاء شعيب حول أسباب احلل

احلـق يف   ) 2(اقتراح مشروع القانون واقتراح تعديله،      ) 1: (أما احلكومة فهي تقوم بالعمل اآليت     
 .اجلمع بني عضوية اجمللس والوزارة) 3(صدار اللوائح واألنظمة، إ

ويتمتع جملس النواب اليمين بصالحيات قوية إىل حٍد كبري، وخباصة جلهة انتخابه جملس الرئاسـة               
املكون من مخسة أعضاء، أو جلهة منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها، أو جلهـة تصـويته علـى                   

 سن أي قانون إال بالعودة إىل الربملان،  األمر الذي جعل نظام احلكم يف               القوانني، أو جلهة عدم إمكان    
 .اليمن يوصف بأنه نظام نيايب مع فرعني تنفيذيني



 20

 إىل تسع عشرة    1997 سبع عشرة جلنة مث زادها عام        1990وقد أقام اجمللس النيايب اليمين عام       
لـذلك ال   . بة الدور التشريعي يف عملها    جلنة تؤدي الدور األكرب يف اجلانب التشريعي والرقايب مع غل         

 .يزال الدور الرقايب حمدوداً يف الربملان اليمين
الوظيفة السياسية، والوظيفـة املاليـة      : أما اختصاصات جملس النواب فهي تتحدد بثالث وظائف       

 .والوظيفة التشريعية
االقتـراع،  : ثالثوهي متر مبراحل    .  ومتثل الوظيفة التشريعية االختصاص األصيل جمللس النواب      

ووفق الدستور حيال كل مشروع تقترحـه احلكومـة إىل          . املداولة والتصويت، التصديق واإلصدار   
أما مقترحات القوانني املقدمة من أعضاء جملس النواب        . إحدى جلان اجمللس لفحصه وتقدمي تقرير عنه      

فيها قبـل أن حتـال إىل       فهي جيري فحصها أمام جلنة خاصة إلبداء الرأي يف مدى جواز نظر اجمللس              
وال ميكن مقترحات القوانني املرفوضة أن تعرض ثانية يف دور االنعقاد نفسه على عكـس               .  اللجان

 .مشروع القانون املقدم من قبل احلكومة
مث تتناول الدراسة بعد ذلك الدور التشريعي الذي قام به أول جملس نواب ميـين بعـد الوحـدة                   

ملرحلة االنتقالية ملشروع وحدة اليمن، حبيث تألف برملان الفترة         ، وهو مثّل جملس ا    1993 - 1990
 عضواً  31 عضواً، فضالً عن     270االنتقالية من الربملانيني السابقني لدوليت اليمن الذين بلغ عددهم          

وقد سعى اجمللس خالل الفترة االنتقالية للتشـريع        . جرى تعيينهم من قبل جملس رئاسة اليمن املوحد       
، فأجنز فعالً عدداً من التشريعات اليت تنظم احلياة السياسية واالجتماعية يف اليمن، كما              لدولة الوحدة 

. درس عدداً من املوضوعات االقتصادية والسياسية ووافق على عدد من االتفاقات الدولية والثنائيـة             
ة طرح مشروع   ومن أهم اخلطوات اليت حتققت يف املرحلة اإلنتقالية قيام الربملان بتكليف جملس الرئاس            

، وبتعيني أعضـاء اللجنـة العليـا        1991مايو  /  أيار 16 و 15الدستور لالستفتاء الشعيب بتاريخ     
، 1993أبريل  /  نيسان 27لالنتخابات اليت باشرت اإلعداد إلجراء االنتخابات النيابية يف البالد يف           

يف ظل التعددية السياسية    فجرت االنتخابات عن طريق االقتراع السري العام احلر املباشر واملتساوي           
 .واحلزبية

 من اتفـاق    7وقد أعيدت إىل اجمللس اجلديد االختصاصات اليت كان قد جرى تعليقها وفق املادة              
إعالن اجلمهورية اليمنية املوحدة، وهي ترشيح وانتخاب أعضاء جملس الرئاسة؛ وتكليـف جملـس              

 اليت يستحيل إجراء انتخابات يف ظلها؛ وقبول        الرئاسة االستمرار يف أداء مهامه يف احلاالت االستثنائية       
 .أو رفض استقالة رئيس وأعضاء جملس الرئاسة؛ وإقرار أي تعديل يف مواد الدستور

 إىل عـام    1993بعد انتهاء الفترة االنتقالية جرى انتخاب جملس نواب جديد استمر من عـام              
التحديات اليت رافقته طوال فترة     وقد حقق هذا اجمللس الكثري من اإلجنازات على الرغم من           . 1997

وعلى الرغم مما أعقب تلك األزمـة       . 1994أعماله، وخباصة أزمة االنفصال اليت شهدهتا البالد عام         
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من تعديالت دستورية قوت سلطة الرئاسة على حساب الربملان فقد حافظ الربملان على توازن القوة               
 .مقابل الرئاسة

وقد أجنز هـذا    .  ابات نيابية أتت مبجلس نيايب جديد      جرت انتخ  1997أبريل  /  نيسان 27ويف  
اجمللس بدوره قرارات تشريعية متواضعة قياساً على ما استصدرته احلكومة عرب القرارات اجلمهوريـة،      

 .اليت مل حيدث أن رفض اجمللس أياً منها على الرغم من الصالحيات الدستورية اليت ختوله ذلك
أن اإلطـار   ) 1: (ن النتائج العامة للحاالت املدروسـة، أمههـا       وأخرياً، تشري الدراسة إىل عدد م     

الدستوري يف تلك احلاالت يكرس على هذا النحو أو ذاك هيمنة السلطة التشريعية علـى السـلطة                 
افتقاد حال التوازن السياسي يف بعض اجملالس املدروسة بسبب التركيبة السياسية الـيت             ) 2(التنفيذية؛  

يث يكون حلزب األغلبية الذي يعرب عن احلكومة اليـد الطـوىل يف عمليـة           تتسم هبا تلك اجملالس ح    
إن القاعدة التمثيلية اليت تأيت منها اجملالس التشريعية العربية تعد قاصرة يف بعض احلاالت        ) 3(التشريع؛  

  حق املشـاركة يف    - كاملرأة يف الكويت     -بسبب القوانني االنتخابية اليت حترم فئات اجتماعية بعينها         
إن هناك ظروفاً خارج املؤسسة التشريعية أثرت يف التجارب         ) 4(العملية االنتخابية ترشحاً وانتخاباً؛     

إن االنتخابات قد تقضـي     ) 5(املدروسة وأّدت إىل غياب هذه املؤسسة متاماً عن الساحة السياسية؛           
 تعد نتاجـاً طبيعيـاً      إىل وصول قوى حمافظة تتبىن بعض السلوكيات املعادية جلوهر الدميقراطية واليت          

وجود غلبة واضحة ملشروعات القوانني     ) 6(لعوامل التنشئة السياسية والثقافة واألوضاع االجتماعية؛       
 .املقدمة من قبل احلكومة على اقتراحات القوانني املقدمة من قبل أعضاء الربملان

 
 املناقشـــات

ت هناك مالحظة أوردها أكثر من باحث       يف إطار التعقيبات واملناقشات اليت تلت عرض الدراسة كان        
حول طريقة تطبيق املنهج املقارن يف الدراسة، إذ إهنا اعتمدت مخس حاالت خمتلفة متثل كل منها حبثاً                 
قائماً بذاته، األمر الذي خفف من حدة املقارنة اليت كان يفترض بالدراسة أن حتققها، إذ  كان مـن                   

كان يفترض أن جتري الدراسة مقارنات مباشرة، فضالً عن         كما  . املفضل أن تأيت احلاالت املدروسة    
إجرائها مقارنات للنظم الدميقراطية بوجه عام، سواء على املستوى االنتخـايب، أم علـى مسـتوى                

 .التشريعات احلزبية، أم على مستوى قوانني املطبوعات والصحافة
داً يف تقومي الدراسات الـيت      من  جهة أخرى رأى أحد املناقشني أن الباحثة مل تعتمد منهجاً واح            

عرضتها حول جتارب دول عربية عدة، يف حني كان حرياً هبا صوناً لألمانة العلمية أن تعتمد املناهج                 
وقد أخذ أحد املشاركني على الدراسة تغييبـها دور اللجـان يف عمليـة              . نفسها يف قراءة الدساتري   

 .عظم الدساتري العربيةالتشريع ألن هذا الدور تقلص بشدة رغم انه موجود يف م
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ورأى أحدهم اآلخر أن الدراسة ال ترتكز على مرجعية واضحة يف املدخل الذي يقدم للحـاالت                
املدروسة، فاحلديث عن الوظائف التشريعية للربملانات العربية بصورة عامة ال ميكن أن يتم إال بتحديد               

ضية ليست قضية وظائف تشريعية أو قضية       النظام السياسي املتبع يف الدول العربية املدروسة،  ألن الق         
دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، فالنظام الرئاسي شيء والنظام الربملاين شيء آخر، وكل              

 .منهما يفترض نوعاً من التعامل املنهجي خمتلفاً عن اآلخر
ة من قبـل السـلطة      كما علق أحد املشاركني على مسألة إعطاء األفضلية ملشاريع القوانني املقدم          

التنفيذية على حساب اقتراحات مشاريع القوانني املقدمة من قبل النواب، وخباصة يف احلالة املصرية،              
. انه ال يكفي أن يكون القانون مقدماً من احلكومة لكي يكون قانوناً مكتمالً أو أن يكون األفضـل                 

شاريع القوانني املقدمـة مـن قبـل        يف حني أشار باحثون آخرون إىل أن هذه األفضلية اليت تعطى مل           
فضالً عن أن مشـاريع القـوانني احملالـة مـن           . احلكومة هي ظاهرة عاملية وليست عربية وحسب      

. احلكومات تتجاوز املشاريع احملالة من النواب ألن السلطة التنفيذية أكثر جتهيزاً من اجملالس النيابيـة              
ى الربملانات العربية تطـوير إمكاناهتـا وحتـديث        لذا عل … كما ميكنها االستعانة باخلرباء واملوظفني    

 .الوسائل والتقنيات املتاحة لديها واالستعانة باخلرباء وتطوير الترسانة املعلوماتية
وهكذا، أشار أحد الباحثني إىل أن املشكلة ليست مشكلة من هو مصدر التشريع، احلكومـة أم                

 مدى متثيل احلكومة الشعب ومما إذا كانت قد         النائب املنتخب، بل إن البحث جيب أن ينطلق أوالً من         
من هنا رأى البعض أنه كان من األفضل أن يكـون           . حصلت على أكثرية منتخبة انتخاباً نزيهاً أم ال       

ممثلو السلطة التنفيذية حاضرين يف الندوة، نظراً إىل عمق ترابط دوري السلطة التشـريعية والسـلطة                
 .التنفيذية

ني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  أن احتلت هامشاً واسـعاً مـن             وما لبثت قضية العالقة ب    
وقد أشار أحد املشاركني إىل أن إشكالية العالقة بني احلكومة والربملـان وأيهمـا لـه                . املناقشات

 .األسبقية، يفترض أن ينظر إليها من زاوية طريقة متثيل الشعب ومدى دميقراطية اختيار ممثليه
املشاركني أن هناك بعداً سياسياً للتفضيل بني مشاريع القـوانني واقتراحـات            يف حني رأى أحد     

مشاريع القوانني، إذ غالباً ما تأيت مقترحات مشاريع القوانني من طرف نواب املعارضة وليس مـن                
ويف السياق نفسه أشار أحد املشاركني إىل أن الدراسـة تظهـر ان             . طرف النواب املوالني للحكومة   

شريعية العربية ما زالت تركب قاطرة التشريع اليت جترها احلكومات العربية، وأن مبـادرة              اجملالس الت 
الربملانات التشريعية ما زالت متقلصة إىل حد كبري على الرغم من حديث الدساتري عن مسألة الفصل                

ن الكثري  ويبدو أن اجملالس التشريعية العربية تتنازل هي بنفسها عن حقها التشريعي وع           . بني السلطات 
 . من احلقوق وااللتزامات اليت جيب أن تقوم هبا ملصلحة احلكومات العربية
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     وقد أثىن أحد املشاركني على ما أشارت الدراسة إليه حول هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة               
تخابية عن  التشريعية، مشرياً إىل أن غياب التوازن السياسي يف بعض اجملالس العربية وعجز القواعد االن             

إيصال ممثلني إىل اجملالس العربية ميثلون وجهات النظر املتعددة يساهم يف تدين األداء الربملاين، فضـالً                
 .عن أن األوضاع السياسية الداخلية واخلارجية تؤثر يف الدور التشريعي جمللس النواب

رف وعلى األحزاب أن تعرف         ورأى مشارك آخر أنه إذا أردنا أن نطور العمل الربملاين علينا أن نع            
كيف ندفع املثقف إىل صناديق االقتراع، لكي نرفع من مستوى مهوم ومطالب الناخبني اليت حتـدد                 

والنائب يف النهاية يرتبط بناخبيه، وطلبات الناخبني كلها طلبات حملية وال           . شعارات النائب وأنشطته  
لباته وطنية، لكن املثقف ليس هو الشـرحية        ترتقي إىل مستوى املطالبة الوطنية، يف حني أن املثقف ط         

 .اليت متثل وزناً يف أوساط الناخبني
وقد رأى البعض أن األداء التشريعي والرقايب يف الربملانات العربية هـو مسـألة وثيقـة الصـلة                  
بالدميقراطية، فبعيداً من الدميقراطية ال ميكن أن نتخيل ان الوظيفة التشريعية سيتم تفعيلها على حنـو                

لكن يف املقابل رأى البعض اآلخر أن التطور الـدميقراطي يف    . قيقي بل حىت الوظيفة الرقابية كذلك     ح
 .بعض البلدان العربية مل ينعكس على العملية التشريعية

كما تناولت املناقشات العقبات اليت تواجه التشريع واليت تكمن أساساً باللوائح الداخلية للربملانات             
وتناولت أيضاً مسألة اإلستعجال    . ن الدساتري العربية أعطت النائب حقه التشريعي      العربية، مع العلم ا   

يف التشريعات اليت كان يفترض بالدراسة أن تعاجلها على حنو أعمق وأوسع نظراً إىل خطورهتا، إذ إن                 
 مـن   كثرياً من القوانني خترج غري مكتملة، مث يطعن بعدم دستوريتها وبالتايل يفقد الربملانيون جـزءاً              

 . مصداقيتهم كمشرعني يف أوساط الشارع العريب
وتساءل أحد املشاركني عن أسباب وجود نظام الغرفتني يف بعض الدول العربية وعن املقاييس اليت            
جيري على أساسها حتديد مدة الرئاسة أو تقسيم الدوائر اإلنتخابية أو حتديد عدد النواب بالنسبة إىل                

موضـحاً أن نظـام       وجود مقاييس عقالنية ختضع هلا هذه املؤشرات،       عدد السكان، مشرياً إىل عدم    
 .الغرفتني يف املغرب مثالً أظهر انه يساهم يف تعطيل الدورة اإلنتاجية التشريعية

وقد أسفرت املناقشات عن مجلة من اآلراء والتطلعات املستقبلية وكان هناك شبه توافق على عدد               
الس النيابية العربية عليها أن تكون أكثر فاعلية وخباصة يف العـامل            من القضايا والتوصيات العامة، فاجمل    

املعاصر الذي يزداد تطوراً وتعقيداً، األمر الذي جيعل عملية التشريع عملية صعبة وخباصة يف األمـور                
هبذه التقنية والعلمية واملالية ويف غريها من اجملاالت، وهو أمر يتطلب من العمل الربملاين اإلملام الواسع                

 .األمور
وهذا يتطلب قانون انتخاب عادالً ومنصـفاً وقيـام         . واجملالس النيابية جيب أن تكون أكثر متثيالً      
كما أن التشريع بات ذا مستوى متدٍن جداً يف أغلبيـة           . أحزاب وطنية وتوفري مناخ دميقراطي حقيقي     
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كما أن  .رعة ومن دون مناقشة جادة    اجملالس النيابية العربية، األمر الذي يعكس عملية مترير القوانني بس         
التشريع جيب أن ينمو يف جو من املناقشات الواسعة داخل اجملالس وعلـى صـعيد الـرأي العـام                   

وال ميكن إعطاء عملية التشريع حجمها احلقيقي إذا مل تـرّد اجملـالس النيابيـة               . واملؤسسات الرمسية 
 . واطن والسياسةاالعتبار إىل السياسة، وذلك من خالل ردم اهلوة بني امل

ورأى مشارك آخر أن ما جتري مناقشته حول تطوير العمل الربملاين يصب يف ثالثة أمـور، هـي                  
تكريس أو إجياد الدميقراطية والشورى واحلريات وتداول السلطة؛ واالستجابة لطموحـات شـرائح             

العربيـة؛ مضـيفاً     الشعب املختلفة ورفع التحديات اليت تواجهها؛ ودعم التنسيق العريب حنو الوحدة            
 :نقاطاً عدة لتطوير العمل الربملاين العريب هي

إن تطوير العمل الربملاين العريب يف جانبه التشريعي جيب أن خيدم عملية متثيل خمتلف شـرائح                - 1
 .كما أن التشريع جيب أن حيصل وفق إرادة الشعب وليس إرادة األجهزة املختلفة. اجملتمع

وبالتـايل   . ل من مرحلة أحادية احلكم والنظرة والتنظيم إىل تعدديتـه          هتيئة الظروف لالنتقا   - 2
األغلبية حتكم واألقلية تعارض، دون أن تتردد األغلبية يف اسـتعمال احلـق             : التشريع وفق قاعدة  

 .ودون أن تصبح األقلية خطراً على الوحدة الوطنية
العريب عمومـاً والـدول القطريـة        ضرورة التشريع مبا خيدم التنمية الشاملة يف واقع العامل           - 3

 .خصوصاً، وليس التنمية اليت متثل انعكاساً لرؤى ومصاحل املؤسسات الدولية
 . التشريع مبا يكرس فصل السلطات واستقالليتها وتكاملها- 5
 . ضرورة رجوع النائب إىل الناخبني يف دراسة ومراجعة مشاريع القوانني قبل املصادقة عليها- 6

التوصيات جرى اقتراح خطوات عدة ال بد منها لكي ترقى التجربة الربملانية العربية             بناء على هذه    
 :إىل املستوى املنشود، أمهها

 .وضع قوانني انتخابات عصرية -
إجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن حق الناس يف اختيار ممثليهم يف جـو دميقراطـي                -

 .سليم
 .بية بدقةقيام اجملالس العربية بأدوارها التشريعية والرقا -
حتويل قرارات مؤمترات االحتاد الربملاين العريب إىل واقع، وخباصة يف ما يتعلق حبضـور               -

اجتماعات جامعة الدول العربية واملطالبة بإعادة تفعيل دور اجلامعة لكي يكون هناك تنسـيق              
 .فعلي بني سلطتني تشريعية وتنفيذية عربيتني موحدتني

 العريب أن يكون هناك عالقة بني اجلامعة العربية واالحتاد الربملاين           ومن أدوات تطوير العمل الربملاين    
 .العريب
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 الدور الرقايب للمجالس العربية: احملور الثالث

 
حتدد الدراسة شرطني أساسيني يتطلبهما قيام املؤسسات الرقابية بالدور املطلوب منـها، أوهلمـا              

رهتا ورغبتها يف مراقبة السلطة التنفيذية، وثانيهما       يتعلق باجملالس النيابية نفسها من حيث سلطتها وقد       
يتعلق بالظروف العامة اليت تعمل اجملالس النيابية يف ظلها، سواء على مستوى الثقافة السياسية السائدة               
يف البالد أم على مستوى نظرة املواطن إىل جملس النواب، أم على مستوى االنتخابات كوسيلة مـن                 

ل الربملاين، أم على مستوى دور األحزاب يف عمليـة التطـور الـدميقراطي              وسائل املشاركة يف العم   
 …وتداول السلطة يف البالد

 لوضع مدخل عام لظروف تطور الدور الرقايب للربملانات، مـن           القسم األول تسعى الدراسة يف    
ات ويف تعزيز   خالل عرض أبرز التطورات السياسية والتقانية يف العامل وأثرها يف الدور الرقايب للربملان            

فعلى مستوى التطورات السياسية تلحظ الدراسة انتشار النظم الدميقراطيـة          . دور السلطة التشريعية  
 بلداً  99 إىل   1988 بلداً عام    66الربملانية يف عدد متزايد من بلدان العامل حبيث ارتفع هذا العدد من             

واٍز على صعيد تطبيق مبـادئ      ، مترافقاً ذلك مع تطور م     1998 بلداً عام    117 مث إىل    1993عام  
 عـام   58امللتزمة هذه املبادئ مـن      " اجملتمعات احلرة "الدميقراطية وحقوق اإلنسان، إذ ارتفع عدد       

بيـت  "، معتمدة الدراسة يف عرض هذه املؤشرات على معايري مؤسسة           1998 عام   81 إىل   1988
 . األمريكية" احلرية

اذج حكم احلزب الواحد وإىل فتح الباب أمام        كما أشارت الدراسة يف هذا السياق إىل سقوط من        
مراجعة واسعة ألوضاع املؤسسة الربملانية كممثل للمصاحل العامة وكهيئة تضطلع مبراقبـة السـلطة              

 .التنفيذية وتقوِّم أداءها
وعلى صعيد التطورات التقانية أشارت الدراسة إىل ثورة االتصاالت اليت شهدت يف التسـعينات              

كما سهلت ثـورة    . ت يف العمل الربملاين يف العامل ويف األدوار الرقابية للربملانات         تطورات واسعة أثر  
االتصاالت على حنو غري مسبوق يف التاريخ عملية التواصل بني األفراد من جهة وبـني مؤسسـات                 

وقد جرت ترمجة ثورة االتصاالت على هـذا الصـعيد      .  الدولة التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى     
يف نيوزيلنـدا أو كمشـروع      " االقتـراع اهلـاتفي   "جديدة يف عدد من البلدان، كمشروع       مبشاريع  

أو كأحـد   … يف هولندا أو كغريمها من املشاريع املشاهبة يف اليونان وبريطانيا         " الدميقراطية اهلاتفية "
ودعم احلريـة   املشاريع األمريكية الذي ال يزال قيد االقتراح املتمثل بإنشاء بىن حتتية معلوماتية حلماية              



 26

والدميقراطية يف العامل، األمر الذي أثار موجة من ردود الفعل املعارضة أو املؤيدة هلذه التطورات اليت                
 ".الدميقراطية اإللكترونية"ستحملها 

ومع ذلك ترى الدراسة أن هذه التطورات اليت شهدها العامل، سواء على املستوى السياسـي أم                
ا أن تنهض بالعمل الربملاين وبدور الربملانات الرقـايب علـى الصـعيد             على املستوى التقاين، من شأهن    

 .العاملي
 على البحث يف مدى انعكاس هـذه        القسم الثاين انطالقاً من هذا اإلطار العام تعمل الدراسة  يف          

ا ويف هـذ  .  التطورات العاملية على التجربة الربملانية العربية من جهة دورها يف مراقبة السلطة التنفيذية            
السياق تعرض الدراسة أدوات الرقابة الربملانية العربية سواء جلهة اإلطار القانوين هلذه األدوات أم جلهة               

 .املمارسة العملية أم جلهة اآلثار
وتنظم اللـوائح الداخليـة عمليـة       .  إحدى أدوات الرقابة اليت يستخدمها الربملان      األسئلةومتثل  

جياز يف صوغ السؤال، أو ضرورة احلفاظ على وحدة         االستجواب وفق بعض الشروط، كضرورة اإل     
املوضوع، أو عدم تكرار األسئلة، أو عدم استخدام عبارات غري الئقة يف األسئلة، أو عـدم خمالفـة                  

 .مبادئ الدستور
وتقدم األسئلة، وفق عدد من اللوائح الداخلية للربملانات العربية، إىل رئاسة مكتب اجمللس كتابة،               

ه إىل رئيس الوزراء وإىل الوزراء أو إىل وزير واحد فقط، وذلك يتوقف على ما حتدده                وغالباً ما توج  
 .الالئحة الداخلية هلذا الربملان أو ذاك

وحتدد اللوائح الداخلية للربملانات العربية املهل اليت تعطى للوزراء لكي جييبوا عن األسئلة، وهـي               
ية اختالف طريقة السؤال جلهة كونـه سـؤاالً         مهل ختتلف بني برملان عريب وآخر، كما ختتلف لناح        

كما تتيح هذه اللوائح الفرصة للنواب للتعليق على أجوبـة احلكومـة عـن              . خطياً أو سؤاالً شفهياً   
أما حتويل السؤال إىل استجواب أو اقتراح حتويله إىل موضوع للمناقشة فهو أمر يقتصر على               . أسئلتهم

 .ربية دون غريها، مع وجود ضوابط حمددة تنظم تقدميهاللوائح الداخلية لبعض الربملانات الع
أما لناحية املمارسة فيبدو أن هناك أهدافاً سياسية وراء طرح األسئلة يف الربملان، سواء جلهة سعي                
نواب املعارضة لتسليط األضواء على قصور وسلبيات اجلماعة احلاكمة، أم جلهة سعي نواب املـواالة              

 .ة احلاكمة لعرض منجزاهتا وإلظهار جناحها يف إدارة شؤون البالدإلفساح اجملال أمام اجلماع
تتركز معظم األسئلة اليت طرحت يف الربملانات العربية على القضايا احمللية، ويتجه البعض اآلخر إىل               

وتعكس األسئلة املوجهة إىل احلكومة     . مساءلة احلكومات حول أدائها على مستوى السياسة اخلارجية       
احمللية متركز العمل السياسي يف املدن الكربى ويف عواصم البلدان العربية، كما تعكس             حول القضايا   

 .ضعف اجملالس احمللية املنتخبة وحمدودية دورها
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ويعد توجيه األسئلة من أكثر الوسائل الرقابية انتشاراً يف الربملانات العربيـة مقابلـة باسـتخدام                
، أحدمها دستوري يكمن يف وجود عقبات دسـتورية         الوسائل الرقابية األخرى، وذلك يعود لسببني     

تعرقل أو حتول دون استخدام وسائل رقابية أخرى؛ واآلخر سياسي يتمثل أساساً بضعف املعارضـة               
 .والنواب املستقلني عددياً

وعلى الرغم من اعتماد الربملانات العربية األسئلة كوسيلة أساسية للرقابة، فإن الفارق بني هـذه               
 .وبرملانات الدول الغربية املتقدمة يظل واسعاًالربملانات 

ويطغى يف الربملانات العربية أسلوب األسئلة الشفهية على اخلطية، رمبا ألن الشفهية تعطى األولوية              
يف املناقشات وألهنا تنقل مع األجوبة عنها عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ويتاح للرأي العـام                

 .رةمشاهدهتا ومتابعتها مباش
أما إجابات احلكومات عن أسئلة النواب يف جتربة الربملانات العربية فهي تتشابه لناحيـة نسـبتها                
ومضموهنا مع أجوبة احلكومات يف التجارب الربملانية للبلدان الغربية املتقدمة، إذ بلغـت نسـبتها يف           

باً يف جملس العمـوم      يف املئة كما هي احلال تقري      41 حنو   1981 و 1977الربملان املغريب بني عامي     
 .الربيطاين

ويرى بعض املشاركني أن أجوبة احلكومات العربية تتسم بالعمومية وعدم إعطاء معلومات جديدة      
كمـا ان اسـلوب     . وبتجنب التطرق إىل املوضوعات احلساسة وخباصة على املستوى الوطين العام         

فياً قياساً على التجارب الربملانية الغربية،      السؤال يف التجارب الربملانية العربية ال يستخدم استخداماً كا        
 .ال من حيث عدد األسئلة وال من حيث تنوع موضوعاهتا

 فهو ميثل أحد أساليب الرقابة األخرى، وهو يتمثل بدعوة احلكومة إىل            االقتراح برغبة أو قرار   أما  
اللوائح الداخليـة   غري أن هذا األسلوب يعتمد يف       . القيام بعمل ذي أمهية يدخل يف نطاق اختصاصها       

لبعض الربملانات العربية وليس كلها، فهو معتمد يف التجربة الكويتية ويف التجربة املصرية مـثالً مـع                 
 .اختالف شروط اعتماده بني كل من التجربتني

ويف .  وجلهة املمارسة يبدو هذا األسلوب أكثر اعتماداً من قبل النواب املوالني للسلطة التنفيذيـة             
ال تعتمد الالئحة الداخلية للربملان هذا النوع من الرقابة، ومع ذلك اعتاد أعضاء الربملـان               لبنان مثالً   

اللبناين استخدامه والتقدم باقتراح القوانني اليت جيري التفاهم يف صددها يف أغلب األحيان مع السلطة               
عون مبوقع حمدود فيهـا إىل      أما نواب املعارضة فال تشري التجارب الربملانية العربية اليت يتمت         . التنفيذية

 .سعة استخدامهم هذا األسلوب
.  ، وهي يتصف عملـها بأمهيـة كـربى        جلان التحقيق وثالث أساليب الرقابة الربملانية هو تأليف       
اللجان الدائمة أو النوعية، وهـي جلـان جيـري يف           :  وغالباً ما يكون هناك نوعان من هذه اللجان       

دها بني جتربة برملانية وأخرى؛ وجلان تقصي احلقائق، وهـي          تصنيفها مراعاة االختصاص وخيتلف عد    
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جلان موقتة يؤلفها الربملان يف حاالت حمددة، وهي غالباً ما تتألف بناء على اقتراح عدد من النـواب،                  
 .وبقرار من اجمللس أو باقتراح من إحدى جلانه، أو باقتراح ملكي

الضطالع باملهام املوكلة إليها يفترض أن تتوافر ويف سياق املمارسة، لكي تنجح اللجان النيابية يف ا     
 .هلا شروط العمل حبرية، مبا فيها املعلومات الكافية وبعض احلاجات املادية

وتواجه اللجان النيابية يف الربملانات العربية صعوبات عدة، على الرغم من أهنا خطت يف بعـض                
ا حدث يف األردن يف قضية الفساد،       التجارب العربية خطوات مهمة وتعاملت مع قضايا حساسة، كم        

 …أو كما حدث يف لبنان يف قضية التنصت على اهلاتف من قبل بعض أجهزة األمن
ويعيد البعض أسباب قصور هذه اللجان، وخباصـة        .  غري أن أعمال اللجان آثارها ال تثمر دوماً       

ارسها علـى أعضـائها   جلان تقصي احلقائق، إىل تدخل السلطة التنفيذية يف نشاطها والضغوط اليت مت      
 .أحياناً

وهي إحدى وسـائل الرقابـة      .   كأحد أساليب الرقابة املهمة    وطرح الثقة  االستجوابمث يأيت   
واللجوء إليها مقيد بشروط ختتلف بـدورها       . الربملانية املعتمدة يف بعض الربملانات العربية دون اآلخر       

رملاين مبفرده تقدميه، كمـا يف مصـر        ففي بعض التجارب حيق ألي عضو ب      .  بني برملان عريب وآخر   
أمـا  .   عضواً 30ولبنان واألردن، يف حني يف اجلزائر مثالً يصل العدد املطلوب لتقدمي استجواب إىل              

فيما يتعلق بطرح الثقة يف وزير أو يف احلكومة فيحق يف التجربة اللبنانية للنائب وللحكومـة ولكـل                  
أما يف جتارب عربية أخرى فيشترط لسحب الثقة        . ابوزير طرح الثقة عقب انتهاء مناقشة اإلستجو      

 . نواب، كما يف الكويت ومصر واألردن10من الوزير أن يقدم الطلب ال يقل عن 
 .وتعد احلكومة مستقيلة إذا انتهت مناقشة االستجواب إىل املوافقة على اقتراح سحب الثقة منها

ة يف جتربـة الربملانـات العربيـة يف         ويف املمارسة اتسع استخدام أسلوب االستجواب وطرح الثق       
التسعينات، إذ جرى استخدام االستجواب يف بعض هذه التجارب من أجل املطالبة باحلصول علـى               
معلومات تتعلق ببعض القضايا احلساسة، مثل جتاوزات أهتم هبا بعض مراكز الشـرطة يف مصـر أو                 

لثقة فقد تفاوت مستوى استخدامها بـني     أما املطالبة حبجب ا   . خمالفات نسبت إىل وزير املال الكوييت     
ففي الوقت الذي فشلت هذه احملاوالت يف لبنان وفلسطني واملغرب مـثالً            . التجارب الربملانية العربية  

جنح جملس النواب األردين أول مرة منذ مطلع الستينات يف محل احلكومة على تقدمي استقالتها عـام                 
1990. 

 التسعينات باستخدام أسلوب االسـتجواب يف بعـض         وعلى الرغم من حصول بعض التوسع يف      
التجارب الربملانية العربية فإن االجتاه العام يبدو مياالً إىل تراجع استخدام هـذا األسـلوب مقابلـة                 

وهو أمر يعرب عن سياسات متعمدة تتبعها السلطة التنفيذية هبدف جتنـب بعـض              . باستخدام األسئلة 
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احلفاظ على املناخ االستثماري يف البالد، وهي ظاهرة ال تقف          الوزارات التعرض لالستجوابات حبجة     
 .  عند حدود التجارب الربملانية العربية بل تشمل جتارب برملانية يف البلدان الغربية املتقدمة كفرنسا

طرح موضوع عام   ومن أساليب الرقابة الربملانية املعتمدة يف بعض التجارب العربية أيضاً أسلوب            
تبادل الرأي واملشـورة بـني      " وفق النظام الداخلي للربملان األردين يطرح من قبيل          وهو.  للمناقشة

 نواب وما فوق يف كل من الربملان األردين والربملـان           10وهو يشترط أن يقدمه     ". اجمللس واحلكومة 
كما حيق للحكومة طـرح     .  نواب على األقل يف الربملان الكوييت      5السوري والربملان املصري، مقابل     

 .ضوع عام للمناقشة للوقوف على رأي اجمللس فيهمو
ويف املمارسة استمرت الربملانات العربية يف التسعينات يف ممارسة حقها يف طرح موضوعات عامة              

وكانت جلساهتا تنقل يف بعض األحيان على شاشات التلفزيون مباشرة مثرية اهتماماً مميزاً             . للمناقشة
 . سلطنة عمان أو يف اإلمارات العربية املتحدةيف أوساط الرأي العام، كما حصل يف

وشهدت هذه املناقشات تنوعاً يف موضوعاهتا، بدءاً من األداء الوزاري مروراً بقضـايا اجلرميـة               
وصوالً إىل املوازنة العامة، يف حني كان االهتمام ببعض القضايا احلساسة املتعلقة بـاألمن القـومي                

 .لربملاناتوالسياسة اخلارجية ضعيفاً يف بعض ا
.  وكانت املناقشات يف الربملانات الغربية تعرب أحياناً عن تناقضات وتباينات حقيقية وحية ومتنوعة            

وقد اقترن عمق هذه املناقشات وقوهتا بتطور جتربة األحزاب السياسية والكتل الربملانيـة، يف حـني                
اً وضعفاً يف مستوى أداء النائب      شهدت الربملانات العربية اليت تفتقد مثل هذه األحزاب والكتل ضمور         

أما إذا كانت التجربة احلزبية ترتكز على هيمنة احلزب الواحد احلاكم علـى احليـاة               . يف املناقشات 
 .الربملانية فإن املناقشات كانت تنحصر يف أغلبيتها بنواب هذا احلزب

تبيح دسـاتري بعـض     و. االهتام اجلنائي أما أسلوب الرقابة األخري الذي تتحدث الدراسة عنه فهو          
اجلمهوريات العربية للربملانات حق توجيه االهتام لرئيس اجلمهورية يف حال ارتكابه خيانة عظمى أو              

كما متـنح الدسـاتري العربيـة       .  جرمية جنائية أو خرق الدستور، كما جاء يف الدستور اللبناين مثالً          
 . إحالتهم إىل احملاكمةالربملانات حق توجيه التهم إىل الوزراء أو مساءلتهم، أو طلب

ويف املمارسة تعد إحالة رؤساء اجلمهوريات إىل احملاكمة أمراً نادر احلدوث يف العامل، وكـذلك               
وهذا الواقع ينطبق على التجربة الربملانية العربية أيضاً، إذ         . األمر إىل حٍد ما فيما يتعلق بإحالة الوزراء       

 رئيس ال يزال ميارس سلطاته الرئاسية، على الرغم من          مل حيدث أن تقدم برملان عريب باقتراح حماكمة       
وخالل العقد املنصـرم مل     . حدوث بعض املواجهات اليت مل جتِر وفق آليات الرقابة الربملانية ووسائلها          

جير استخدام أسلوب االهتام اجلنائي ضد الرؤساء يف أي جتربة برملانية عربية، لكن جرى استخدام هذا                
 مثالً، حيث وجه االهتام     1992راء أحياناً، وهذا ما حصل يف األردن عام         األسلوب ضد بعض الوز   
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، وقد وافق جملـس     "الفساد وسوء استخدام املال العام    "إىل رئيس الوزراء ووزيرين من حكومته بـ        
 .النواب على توجيه االهتام إىل الوزيرين لكن دون رئيس الوزراء

فأوضـاع  . جيه االهتام إىل الوزراء ليست أمراً ميسراً      وتظهر جتارب الربملانات العربية ان مسألة تو      
الربملانات العربية ال تزال واقعياً أقرب إىل وضع الربملان الربيطاين قبل القرن التاسع عشر من حيـث                 
العالقة بني الربملانات والوزراء ورؤساء الدول، ومن حيث احلصانة السياسية والقانونية املتوافرة للوزير             

 .نواب عموماً ونواب املعارضة خصوصاًيف مواجهة ال
 من الدراسة جيري عرض بعض املالحظات واالسـتنتاجات اخلتاميـة حـول             القسم الثالث ويف  

األوضاع الداخلية للربملانات العربية وسلطة هذه الربملانات وقدرهتا على ممارسة الرقابـة، مث حـول               
 . ممارسة دورها الرقايباألوضاع العامة يف البلدان العربية ودور الربملانات يف

ويف ما يتعلق باألوضاع الداخلية للربملانات ترى الدراسة أن عدداً من الربملانات العربية يتوافر لديه               
اإلطار القانوين املالئم نسبياً للقيام بالعمل الربملاين، يف حني يشكو البعض اآلخر النقص يف القـوانني                

رة املقارنة بني التجربة الربملانية العربية وبـني التجـارب          غري أن النظ  . والتشريعات على هذا الصعيد   
الربملانية يف البلدان الغربية املتقدمة تظهر أن العامل القانوين ليس هو العامل احلاسم يف قصور الربملانات            

 .العربية يف أداء دورها الرقايب
ـ             هم الربملانيـة إىل     وحييل مسؤولون برملانيون عرب أحد أسباب هذا القصور إىل افتقـار جمالس

يف املقابل  . والكفاءات اإلدارية … التجهيزات الالزمة، مثل مراكز املعلومات والدوائر الفنية املساعدة       
حقق بعض الربملانات العربية تقدماً ملحوظاً على مستوى هذه التجهيزات، كالربملان اللبناين مثالً، أو              

انات العربية تضم يف أوساطها خنبة من األعضـاء ذوي      وتشري الدراسة إىل ان الربمل    . الربملان الفلسطيين 
االختصاصات والكفاءات الذين يستطيعون املسامهة على حنو معقول يف العمل الرقايب إذا توافرت هلم              

 .الشروط املناسبة، مبا فيها التسهيالت املادية والتقنية
دة ومتخصصة ميكن االعتماد     وال يزال العمل الربملاين العريب يشكو عدم وجود مراكز حبوث متعد          

كما أن مراقبة األداء احلكومي تتطلب أساساً مجع املعلومات من          . عليها يف مناقشة احلكومة ومراقبتها    
مصادرها األولية، وخباصة اإلدارات واملؤسسات العامة أو الذين ميلكون مالحظات مهمة عن سـري              

ائب يتطلب أن يوفر النائب هلم ضـمانات  وإعطاء هؤالء ما لديهم من معلومات للن    . العمل احلكومي 
بعدم تعرضهم لردود فعل سلبية من قبل اجلهات احلكومية اليت ميكن أن ميسها بشيء حصول النائب                

 .على املعلومات
 من جهة أخرى أظهرت التجارب الربملانية العربية خالل التسعينات أهنا ال تزال بصورة عامـة                -

 .ذي حيد من قدرة هذه الربملانات على القيام بدورها الرقايبخاضعة للسلطة التنفيذية، األمر ال
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 كما أظهرت هذه التجارب أن استخدام النواب وسائل املراقبة احملدودة التأثري كتوجيه األسئلة،              -
وتوجيهها حنو األمور األقل تأثرياً يف األوضاع العامة واألقل مساساً مبصاحل اجلماعـات الرئيسـية يف         

اً أسهل على النواب من استخدام وسائل الرقابة األفعل واألكثر مساسـاً بالقضـايا              البالد، كان أمر  
 .احلساسة

وأشارت الدراسة إىل بعض العوائق اليت حتول دون قيام الربملانات العربية بدورها الرقايب، وأبـرز               
 معظم البلـدان    الثقافة السياسية املهيمنة يف العامل العريب، إذ هناك شعور منتشر يف          ) 1: (هذه العوائق 

العربية مفاده ان احلكومات تفعل ما تشاء بصرف النظر عما تريده اجملالس النيابيـة وعمـا يريـده                  
وهو ما يؤثر يف استعداد املواطنني للتعاون مع اجملالس النيابية يف جماالت تعزيز سـلطة               … املواطنون

السياسية الداخلية، إذ يعد اإلقلـيم      األوضاع  ) 2(الربملانات ومتكينها من االضطالع بدورها الرقايب؛       
العريب من أقل أقاليم العامل تطوراً باملعيار الدميقراطي، وهناك عدد من الدول العربية ال تزال حىت اآلن                 

األوضاع االجتماعية  ) 3(تغيب عنها األحزاب السياسية اليت تساهم يف تنشيط الدور الرقايب للربملان؛            
 يف الدول العربية خلل يف العالقة بني الدولة واملواطن، وبني احلكومات            واالقتصادية، إذ ال يزال هناك    

ومن أهم أسباب   . واجملتمعات املدنية حيث تطغى الدولة واحلكومات على املواطنني واجملتمعات املدنية         
ذلك اتساع بريوقراطية الدولة على حساب هيئات اجملتمع املدين ومنظماته، األمر الذي يؤثر يف الدور               

ذي حتتله الربملانات يف احلياة السياسية ويف ممارستها دورها الرقايب وخباصة يف ظل طغيـان الدولـة                 ال
 .الريعية اليت حتد من قيام اجملتمع بدوره يف ممارسة املراقبة الشعبية

 واألخري تعرض الدراسة بعض األفكار من أجل تطوير الدور الرقايب للربملانات            القسم الرابع ويف  
 . وهي تشمل اختاذ بعض اخلطوات العملية سواء داخل الربملان أم خارجهالعربية، 

وضع األطر القانونية اليت حتـدد عالقـات     ) 1: (فعلى مستوى اخلطوات الداخلية تقترح الدراسة     
الربملانات العربية بالسلطات التنفيذية، والتخفيف من القيود اليت تضعها بعض اللوائح الداخلية علـى              

تزويد النواب مساعدين من الباحثني وأصحاب االختصاص ومـن         ) 2(ابة الربملانية؛   بعض أوجه الرق  
تنظـيم  ) 5(تزويد اجملالس النيابية املكتبات املتطورة؛      ) 4(تنمية عمل اللجان النيابية؛     ) 3(اإلداريني؛  

عقـد  ) 6(برامج ودورات تثقيفية للنواب العرب الراغبني يف تطوير قدراهتم يف جمال العمل الرقايب؛              
املزيد من الندوات اإلقليمية العـربية للنواب وخباصة حول موضوعـات مراقبة األداء احلكـومي؛              

 .تشجيع النواب املستقلني على تأليف تكتالت نيابية) 7(
تنمية اهتمام املـواطن العـريب باحليـاة        ) 1: (أما على صعيد اخلطوات اخلارجية فتقترح الدراسة      

تعزيز دور األحزاب والتكتالت السياسية وتعزيـز       ) 2(الربملاين واالنتخابات؛   الربملانية وثقته بالعمل    
تأكيد دور هيئة األمم املتحدة ودور املنظمات الدولية املختصة يف دعـم            ) 3(أجواء تداول السلطة؛    

تشجيع اجلماعات األهلية املسـتقلة     ) 4(عملية التحول الدميقراطي، وتنمية الدور الرقايب للربملانات؛        
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املنظمات غري احلكومية على القيام مبسامهات أوسع يف االنتخابات العامة ويف االضـطالع مبراقبـة               و
 .األداء احلكومي وحفز الربملانيني على تطوير مراقبتهم للسلطة التنفيذية

 املنــاقشات 
يف سياق التعقيبات واملناقشات اليت أعقبت عرض الدراسة، ُسجلت بعض املالحظات املنهجيـة             

قدية حول الدراسة، وجرى التداول يف عدد من املوضوعات اليت أثارهتا، كمسـألة دور العوامـل                الن
الداخلية واخلارجية يف تفعيل العمل الربملاين، وعالقة العمل الربملاين بطبيعة النظام السياسي، ومسـألة              

وضوع الدور الرقـايب    التعددية السياسية داخل الربملان، ودور الربملان بفرض القانون، يف حني اختذ م           
 .للربملان احليز األوسع من املناقشات

وعلى مستوى املالحظات املنهجية رأى أحد املشاركني أن املنهجية اليت اتبعها الكاتب تقوم على              
فالباحث ينطلق من النصوص إىل املمارسة، فينطلق مـن  . الدراسة الوصفية والتحليلية يف الوقت نفسه   

 مروراً بعرض التحوالت الدولية وصوالً إىل عرض حـاالت بعـض            عرض الوضع العام للموضوع   
 .الربملانات العربية، وهذه مسألة إجيابية على املستوى املنهجي

يف املقابل سجلت مالحظة نقدية على البحث جلهة عدم إشارته إىل اهلوة الفاصلة بني النصـوص                
ير الدور الرقايب للربملان، ألن معضلة      والتطبيقات، وهو أمر ال بد من مناقشته إذا كان اهلدف هو تطو           

العامل العريب أحياناً هي وجود الدميقراطية يف النصوص يف الوقت الذي يكون التطبيق علـى األرض                
ورأى أحد املشاركني أن العامل الثالث عموماً مشكلته ليست يف النصوص، بل هناك نقص              .  نافياً هلا 

لقانون، مبعىن أن الربملانات ال تؤدي دوراً رئيسياً حني جيـري  كبري يف دور الربملانات يف تعزيز سيادة ا  
ففي معظم الربملانات العربية يوافق النواب على دساتري        . خرق القانون، بغض النظر عن اجلهة الفاعلة      

تعطي رئيس الدولة استثناءات فوق القانون، وهو ما ميثل خلالً كبرياً ال يوجد حىت يف الصـالحيات                 
 .  يف األنظمة الرئاسية يف أوروبا مثالًاملعطاة للرئيس

من هنا رأى أحد الباحثني أنه ال ميكن الفصل تعسفاً بني دور الربملان وبني النظـام السياسـي يف                  
فعلى الرغم من وجود العديد من األنظمة العربية اليت تزعم أهنا ترتكز علـى النظـام                . الدول العربية 

وبالتايل هناك عـدم تـوازن بـني        . نظمة ال تزال أنظمة أبوية    الربملاين الدميقراطي فإن معظم هذه األ     
السلطات، األمر الذي يستدعي تفعيل دور الربملانيني العرب يف إعادة التوازن ملفهـوم املشـاركة يف                
السلطة، كبديل لشعار فصل السلطات الومهي، مبعىن عدم احتكار السلطة من قبل طـرف واحـد،                

وبالتايل فإن مفهوم اقتسام السلطة يف إطـار        .  رئيساً أم كان حزباً    سواء أكان سلطة تنفيذية أم كان     
النظام الواحد هو مدخل الربملانيني العرب إلعطاء دور للربملان يف املشاركة يف السلطة مـن خـالل                 

 . إعطائه دوره يف الرقابة ويف التشريع
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ية من منظار مشـويل،     من جهة أخرى اعتمدت هذه الدراسة منهجاً يعاجل األدوات الرقابية الوطن          
وهـذا  . األمر الذي أعطى البحث نوعاً يف االنسجام يف التحليل ويف مقاربة القضايا املتعلقة بالرقابة             

وقد وصف أحد املشاركني البحث بأنه مبثابـة قـوة          . منهج ميكن وصفه مبا يسمى املقاربة التأليفية      
وبتحديد كيف ميكن أن ننطلق مما هو كائن لكي         اقتراحية تتعلق بتفعيل آليات الرقابة الربملانية العربية        

 . نصل إىل ما جيب أن يكون وإىل ما نطمح إليه خدمة للدميقراطية
يف املقابل رأى البعض أن الدراسة تعاملت مع موضوع الرقابة وكأن األمناط الرقابيـة يف العـامل                 

رقابـة يف الربملانـات     لذا يبدو من الصعب احلديث عن ال      . العريب هي نفسها يف حني هناك اختالف      
 .العربية بصفة عامة، ألن هناك اختالفاً بني بلد وآخر حبسب طبيعة النظام، أي مصدر السلطة

وتساءل بعض املشاركني عن جتاهل آلية دراسة املوازنة يف البحث، على الرغم من أهنا متثل أحـد                 
سواء لناحية مناقشـة املوازنـة أم       األركان األساسية لوظيفة الربملان، إذ على الربملان أن يقوم بدوره           

لناحية مراقبة تطبيق بنودها على مدار السنة، وهذا ما يعطي الربملان يف وظيفته الرقابية احلالية طـابع                 
 . الدميومة

وأشارت املناقشات أيضاً إىل أن فكرة التعددية وفكرة تداول السلطة جيب أن يكون هلا مضـمون      
ه ال جيوز ألي نظام حتت راية التعددية وحتت غطـاء االنتخابـات أن         مبعىن أن .  فعلي يف العامل العريب   

فالتعددية تقتضي أن يكون هناك سـقف لإلسـتمرار يف          . يسمح لنفسه البقاء يف السلطة عقوداً عدة      
 .السلطة

ويف إشارة إىل تركيز الدراسة على العوامل اخلارجية يف تطوير دور الربملان ويف حتقيق الدميقراطية               
املشاركني أنه ال ميكن الفصل بني العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية، كمـا ال ميكـن               رأى أحد   

االعتماد على التطورات اخلارجية لكي ننقل الدميقراطية إىل وطننا، فال بد لوطننا العريب من أن تنبعث                
ـ           . دميقراطيته من داخله   والعوامـل  . اوالدميقراطية يف النهاية ال تعطى، فال بد من مثن يدفع لتحقيقه

ورأى أحد املشاركني أنه جيب أال يراَهن علـى البعـد           .  اخلارجية مهمة بالطبع لكنها ليست حمددة     
اخلارجي يف حتقيق الدميقراطية ألنه غالباً ما يكون للقوى اخلارجية مصـلحة خاصـة يف تدخلـها                 

 .مبجتمعاتنا العربية حبجة تعزيز الدميقراطية
قايب للربملان فقد احتلت هذه املسألة هامشاً واسعاً من املناقشات اليت           وفيما يتعلق بتطوير الدور الر    

ورأى أحد الباحثني أن مهمة الرقابة هي من أهم املهام املنوطة باجملالس الربملانية             . دارت يف هذا احملور   
ة على  لكن على الرغم من أن امكانات اجملالس الربملانية العربية جيد         . العربية إىل جانب مهمة التشريع    

مستوى النصوص فإن املشكلة تكمن يف املمارسة اليت تصطدم بالعقلية السائدة من جهـة وبـنقص                
 .اخلربات لدى السلطة التشريعية من جهة أخرى



 34

يف حني يشري رأي آخر إىل أن الربملانات العربية مشكلتها تكمن يف أهنا ال ختضع كـل أطـراف                   
هناك شخصيات أمنية ال ميكن استدعاؤها إىل الربملان للتحقيق         السلطة التنفيذية ملسؤوليتها الرقابية، إذ      

أو املساءلة، وهذا أمر يفترض جتاوزه حبيث ال يعود هناك أي شخص يف السلطة التنفيذية مبنأى مـن                  
 .املساءلة

فضالً عن أن هناك آليات تضمن دوراً رقابياً أكرب للربملان يفترض العمل هبا، كحق الربملان مثالً يف                 
اء شخصيات يف داخل اإلدارة ومحايتها أمامه، أو كوجود مناصب حساسة يف السلطة يفترض              استدع

 .أن خيضع تعيني أحد فيها ملصادقته، كرئيس جملس الرقابة، أو ديوان احملاسبة، مثالً، أو النائب العام
الن كما أشارت املناقشات إىل أن املشكلة احلقيقية ليست يف الدساتري العربية، بل هنـاك عـام               

أساسيان يؤثران يف جتربة العمل الرقايب للربملان ال بد من التوقف عندمها، مها مؤسسـة األحـزاب                 
ومؤسسة النائب، إذ ال ميكن تصور وجود رقابة سياسية دون أحزاب حقيقية ال أحزاباً مصـطنعة؛                

يف .  يسـاعدونه  كما ال ميكن النائب أن يكون له دور إذا مل تكن املؤسسة الربملانية معززة مبساعدين              
املقابل رأى أحد املشاركني أن وجود الربملان أو وجود أحزاب متعددة ليسا دليلني كـافيني علـى                 

فالتعددية احلزبية قد تكون غري حقيقية، مبعىن أنه ال يوجد بـدائل أو خيـارات               . وجود الدميقراطية 
 .سياسية لدى هذه األحزاب

ة السياسية يتطلب تعزيزها وجود قوة تدعمها غري        من جهة أخرى أشارت املناقشات إىل أن الرقاب       
فإذا مل تكن الربملانات منبثقة فعالً من الشعب فكيف ميكنها أن توفر . قوة القانون، أي قوة الرأي العام 

لكن يف املقابل كيف ميكن أن نطلب مـن جمـالس           . التضامن الشعيب معها يف ممارسة دورها الرقايب      
 يف املئة من األصوات، أن متارس الرقابة السياسية على مـن            99و   أ 90حصلت األكثرية فيها على     

 .صنعوها وفربكوا هلا تلك االنتخابات لكي تكون على قياسهم
كما أن رقابة النائب للحكومة ال ميكن أن حتدث حقيقة إال إذا كان النائب يف حد ذاته خاضـعاً                   

فإذا كان اجمللس ناجتـاً     . ة أي الشعب  لرقابة مفوضه أي الناخب، وهو أمر يعود بنا إىل مصدر السلط          
من انتخابات فال بد أن تكون هذه االنتخابات قد جرت على أساس برامج واضحة ميكن أي مواطن                 

وبعد ذلك ال بد أن يكون للمواطنني احلق يف سحب الثقة من النائـب              . أن يشارك فيها وإبداء رأيه    
 .ألن قوة هذا النائب تنبثق من مصداقية االنتخابات

ن جهة أخرى، تطرح مسألة رقابة الربملان للحكومة مشكلة بدورها، فمن الذي يعني احلكومة؟              م
فإذا كان اجمللس هو الذي يعينها فهو ميكنه مراقبتها فعالً، أما إذا كانت معينة من طرف الرئيس، أي                  

 .خارج نطاق اجمللس، فإنه يصبح من الصعب على اجمللس حماكمتها أو مراقبتها بنجاعة
 ذلك جيعل موضوع الرقابة يطرح قضية جوهرية، فلكي تتكرس الرقابـة ال بـد أن تسـفر                  كل

 .االنتخابات عن جميء جملس لديه كل السيادة وكل الصالحيات
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على مسـتوى   . لذلك جيب أن تكون للمجلس صالحية صياغة الدستور بعد مناقشته مع الشعب           
بط بتوافر آليات االنسياب السهل للمعلومـات،       آخر رأى البعض أن تطوير الدور الرقايب للربملان مرت        

عرب مترير كل املعلومات إىل الربملان على حنو يومي، لكي يتحول هذا الربملان بذلك ومن خالل جلانه                 
 .كافة إىل جلان رقابة متخصصة
 حنو جدول أعمال لتطوير عمل اجملالس العربية: احملور الرابع

 
داء املؤسسات الربملانية العربية يف ضوء ما تشهده هـذه          تبحث هذه الدراسة يف إمكانات تطوير أ      

املؤسسات على الصعيد العاملي ويف ضوء التحوالت العاملية عموماً وما حتمله من تقارب بني الظروف               
اجملتمعية والثقافات السائدة من جهة، وما تفرضه من حتديات مواكبة العصر من جهة ثانية، وما ختلقه                

 .مل املؤسسات واخلربات السياسية احمللية من جهة ثالثةمن اجتاه حنو عوملة ع
ومن مظاهر تزايد أمهية هذا املوضوع أن مسألة تطوير العمل الربملاين أخذت حتتل موقعاً أهـم يف                 
دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام ولدى الباحثني، فضالً عن احتالله مساحة أوسع يف وسـائل                

 .تلفزيوناإلعالم وخباصة الصحافة وال
املستوى املؤسسي واملستوى الفين واملستوى     : جيري البحث يف هذه الدراسة على مستويات ثالثة       

وهي تركز يف املقابل على قطاعات ثالثة هي قطاع البحوث واملعلومات وقطاع اللجـان              .  السياسي
يهما ومـن   وقطاع التدريب، وهي أمور جتري معاجلتها من خالل قسمني رئيسيني تنقسم الدراسة إل            

 .خالل خامتة تعرض أهم التحديات وجماالت التطوير املؤسسي
 من الدراسة جمموعة مالحظات على جتارب التطوير املؤسسي يف الربملانات           القسم األول يعرض  

املعاصرة، سواء على مستوى جماالت التطوير املؤسسي وأساليبه، أم على مستوى تطـوير الالئحـة               
 .وير نظام اللجانالداخلية، أم على مستوى تط

 تشري الدراسة إىل أهم التطورات اليت بلغتها       جماالت التطوير املؤسسي وأساليبه    على مستوى    - 1
فمن ناحية الدور السياسي للربملان يسود االجتاه       ) أ: (التجربة الربملانية يف عدد من بلدان العامل املعاصر       

بطبيعة الترتيبات االنتخابية، والعالقـة بـني       حنو جعل الربملان مؤسسة سياسية قوية، وهو أمر يتمثل          
السلطة التشريعية واحلكومة، وأثر التحالفات احلاكمة واألحزاب السياسية ومجاعات املصاحل يف فاعلية           

ومـن ناحيـة اهليكـل      ) ب(؛  …الربملان، وطبيعة نظم اللجان الربملانية، ومستوى تدفق املعلومات       
وذج واحد ومميز يف تنظيم اجلهاز الفين املعاون للنواب، إذ ترتبط           التنظيمي لألمانة العامة فليس هناك من     

كما ال يوجد منوذج واحد  . األمانة العامة بالنظام النيايب الذي يتمشى مع طبيعة النظام السياسي القائم          
لتنظيم األجهزة الفنية وتقسيمها وعددها يف األمانة العامة، بل إن عدد اللجان النيابية يتباين حبسـب                
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ومن ناحية الكفاءات واملهارات املشتركة بني العاملني يف األجهزة واإلدارات          ) ج(روف كل دولة؛    ظ
الربملانية املختلفة، يفترض أن يكون القاسم املشترك بني هؤالء العاملني هو إجادة استخدام الكومبيوتر              

ومن ناحيـة   ) د(ديثة؛  وتقنيات نظم املعلومات احلديثة، ومعرفة أهم مصادر املعلومات السريعة واحل         
خدمات البحوث الربملانية فهي تتمثل بالبحوث اليت تعدها اللجان وهي عصب العمـل التشـريعي؛               
وبإدارات البحوث، وهي قد تكون جزءاً من اهليكل التنظيمي للمكتبة الربملانية أو املكتبة الوطنيـة؛                

 تلك اخلدمات البحثية هـو االلتـزام        على أن القاسم املشترك بني    . وباملراكز البحثية التابعة لألحزاب   
ومن ناحية اخلدمات   ) هـ(الشديد باملوضوعية وتقدمي احلقائق واألرقام واملستندات املختلفة للجميع؛         

املكتبية فهي شهدت تطورات كبرية بدورها، سواء من حيث نظم الفهرسة أم من حيث إمكانـات                
علومات واملراجع واملكتبات األخرى حملياً ودولياً؛      االتصال والتبادل بني املكتبة وغريها من مصادر امل       

ومن ناحية اإلعالم الربملاين، حيث يفتح الربملان أبوابه أمام اجلمهور حىت ملتابعة اجللسات، بـل               ) و(
هناك برملانات خصصت حمطة إذاعة وتلفزيون يف داخلها لتغطية العمل الربملاين ونقله إىل اجلمهور عرب               

 .وسائل اإلعالم
، فهي من الناحية الشكلية جمموعـة مـن         مستوى تطوير الالئحة الداخلية للربملان     وعلى   - 2

القواعد اليت تتعلق هبيكل عمل اجمللس وأجهزته الرئيسية، ورصد حقوق األعضاء وواجباهتم، وهـي              
نظومة أما من الناحية السياسية فهي مبثابة م      . مبثابة شروط وقواعد إجرائية جيري العمل الربملاين وفقها       

من األفكار واألعراف واملبادئ الربملانية اليت تستهدف تسيري العمل الربملاين وحتقيق درجة أكرب مـن               
 .الدميقراطية داخل اجمللس ومن الشفافية يف عالقة اجمللس باجملتمع

ويف هذا اإلطار تطرح الدراسة جمموعة أفكار لتطوير دور اللوائح الداخلية للربملانـات العربيـة،                
أالّ يتعارض التنظيم الالئحي للمناقشات مع حرية التعبري عن الرأي والفكر لألعضاء كافـة،      ) أ (:هي

أن يكون هذا التنظيم جزءاً من منظومة قانونية        ) ب(أو مع تنوع االجتاهات السياسية داخل الربملان؛        
أالّ تكون النظرة إىل    ) ج(أمشل تأيت الالئحة فيها يف مرتبة قانونية ثالثة بعد أحكام الدستور والقانون؛             

الالئحة جامدة بل يفترض أن تكون إمكانات تعديلها متاحة وفق التطورات االقتصادية والسياسـية              
أالّ يكون تنظيم الالئحة ووضعها معقداً إىل احلد الـذي خيلـق صـعوبة              ) هـ(والثقافية للمجتمع؛   

أالّ متيل هذه اللوائح إىل معاملـة       ) و (بالتعامل معها حىت من قبل املتخصصني وأهل اخلربة القانونية؛        
رئيس الربملان بوصفه قيِّماً على أداء األعضاء وسلوكهم، إذ إن ذلك يتجاىف مع الطبيعـة املسـاواتية                 

 .ألعضاء الربملان
، تشري الدراسة إىل أمهية دور هذه اللجـان يف          مستوى تطوير نظام اللجان الربملانية     وعلى   - 3

ا تقوم بإجناز العديد من الوظائف، وهي تسمح للنواب بفحـص مشـروعات             العمل الربملاين، إذ اهن   
. القوانني واإلشراف على الربامج احلكومية، وتتيح الفرصة العامة للمشاركة يف العمليـة التشـريعية             
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ويتيح بعض الدساتري فتح اجتماعات اللجان الربملانية أمام العامة حلضورها، يف حـني تبقـى هـذه                 
وهو أمر ال تزال وجهات النظر ختتلف فيه حول سلبيات          . فق دساتري بلدان أخرى   اجللسات مغلقة و  

 .فتح اجللسات أمام العام وإجيابياته
ويعكس متثيل القوى السياسية املختلفة يف عضوية اللجان موازين القوى السياسية داخل اجمللـس،              

حني حترم األحزاب الصـغرية     وتستحوذ األحزاب الكربى يف الربملان على أغلبية مقاعد اللجان، يف           
كما ختتلف عملية توزيع رئاسات اللجان على القـوى         . التمثيل أو أهنا متثل بعدد حمدود من األعضاء       

ففي أملانيا جيري توزيع رئاسة اللجان على األحزاب املتمثلة يف اجمللـس            . السياسية املتمثلة يف الربملان   
 .حوذ حزب األغلبية على رئاسة مجيع اللجانلكل حبسب حجمه، أما يف الواليات املتحدة فيست

ومنعاً حلدوث تداخل بني أعمال اللجان وخباصة حني يرتفع عددها داخل الربملان يصار إىل تقسيم         
 .العمل املعقد إىل جمموعة من األجزاء ختتص هبا جلان حمددة

صـائص الـيت   أما اللجان اخلاصة فهي عادة ما تؤدي دور جلان االستماع، وهي تتمتع ببعض اخل          
وعلى الرغم من أمهية هذا األسلوب فإن التجربـة الربملانيـة العربيـة               . جتعلها أحد أساليب الرقابة   

منصب اهتمامها أكثر على الوسائل الرقابية املباشرة وخباصة االستجواب، ملا يتضمنه من اهتام موجه              
ستجواب بشغف أعلى؛ من جهـة      إىل السلطة التنفيذية، فضالً عن أن الرأي العام يتابع ماجريات اال          

أخرى ال حتظى آلية االستماع بنصيب عادل من االهتمام الربملاين أو اإلعالمي، على الرغم مـن أن                 
جلان االستماع متثل أهم اآلليات املفتوحة للرقابة الربملانية، وخباصة جلهة تنوع خلفيات املشاركني يف              

 .املتخصصني أم على مستوى املواطننيأعماهلا سواء على مستوى األعضاء أم على مستوى 
وعلى الرغم من عدم وجود أية موانع يف اللوائح الداخلية للربملانات العربية أو يف اإلمكانات املادية           
والبشرية حتول دون تعزيز دور جلان االستماع فإن هذا األسلوب ال يزال غري موظف توظيفاً كافياً يف        

 .لعربيةدور الرقابة الربملانية يف الدول ا
 إىل معاجلة أهم اإلشكاليات العملية املتعلقة بـأداء املؤسسـات           القسم الثاين مث تنتقل الدراسة يف     

الربملانية العربية، وهي تتمثل بصعوبة التعامل مع مصادر املعلومات وال سيما الرمسية منها، وحتديـداً               
عمق من جهة أخرى، إذ يتطلـب       الوزارات واهليئات املعنية من جهة، وبصعوبة العمل اجلماعي واملت        

 .تفعيل أسلوب االستماع مهارات وقناعات مشتركة بني أطرافها لكي تثمر أعماهلا
 :وعلى مستوى اخلطوات العملية لتطوير العمل املؤسسي للربملان تقترح الدراسة مقترحات عدة

االستماع الكامنة  إذ حتدد الدراسة القيمة احلقيقية ألعمال جلنة    تطوير عمل جلان االستماع،    - 1
بعرض اجلوانب املختلفة القائمة واحملتملة للموضوع حمل البحث وليس بعـرض أكـرب عـدد مـن                 

أوهلما البحـث عـن     : لذلك يقع على كاهل اللجنة أساساً القيام بأمرين       . املوضوعات على الربملان  
بأبعاد املوضوع قيد املناقشة    خمتلف مصادر املعلومات الرمسية وغري الرمسية اليت تساهم يف تنوير الربملان            
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واجتذاب أهل اخلربة والتخصص للمشاركة يف فعاليتها، وثانيهما ضبط أعمال االستماع اليت تقوم هبا              
وجيري ضبط أعمال جلان االستماع بواسـطة       . اللجنة والعمل على تركيزها يف املوضوع حمل البحث       

 لوضع خطة عمل اللجنة، وتقسيم أعمـال        آليتني مها عقد اجتماع تنسيقي بني النواب أعضاء اللجنة        
 .اللجنة إىل دوائر فرعية

، إذ تعد املعلومات والبحوث من أهم أدوات        تطوير وحدات املعلومات والبحوث الربملانية     - 2
ومع ذلك فإن الربملانات العربيـة ال تـزال يف          . تطوير العمل الربملاين وزيادة القدرة املؤسسية للربملان      

 ثورة معلوماتية تعمل على توظيف واستخدام تقانة حديثـة يف جمـال املعلومـات               جمملها حباجة إىل  
الربملانية، وامتالك قدرات فنية ووحدات لتخزين املعلومات واسترجاعها فضالً عن تطوير نظم إلدارة             

 .املعلومات وإتاحتها للنواب
ملاين، سواء من زاوية تزايد     كما أصبحت البحوث الربملانية ركناً حمورياً يف عملية تطوير العمل الرب          

الطلب على اخلدمات الربملانية من قبل الربملانيني والباحثني املختصني وغريهم، األمـر الـذي بـات                
يتطلب تطوير اخلدمات البحثية والقدرات التحليلية املتاحة للنواب، أم من زاوية تزايد العرض أيضـاً،     

 تطوير البحوث الربملانية نفسها باستخدام التقانـات        املتمثل نتيجة التقدم املتسارع يف جتارب وبرامج      
 .احلديثة يف هذا اجملال

وترى الدراسة أن مسألة تطور وحدات البحوث الربملانية يف العامل العريب متـر مبرحلـة انتقاليـة                 
فهذه الوحدات مطالبة اليوم مبراجعة قضايا أساسية يف عملها، هي اسـتراتيجية البحـوث              .  حرجة

اخلدمات التشريعية، وبرامج النشاط وجماالته، وسياسات وأساليب االستجابة لطلبـات          والدراسات و 
 .النواب، وحاجات الربملان

ويف هذا اإلطار تعرض الدراسة بعض جماالت تطوير البحوث الربملانية املطبقة يف بعض التجـارب               
 :املعاصرة، وأبرزها

املعلومات، وذلك جيري مـن خـالل        تطوير اهليكل التنظيمي واإلداري خلدمات البحوث و       -أ  
الدمج اهليكلي والتنظيمي، حيث جرى يف الربملان االسترايل دمج املكتبـة ووحـدة             : مسارات ثالثة 

البحوث يف هيكل تنظيمي واحد، كما جرى إدراج إدارة البحوث يف اهليكل التنظيمي للمكتبـة يف                
م البحثية واملعلوماتية يف بعض التجارب      كندا مثالً؛ والتقسيم والتنوع، حيث جرت إعادة توزيع املها        

بني إدارات مستقلة عدة؛ والتنسيق يف اخلدمات، املتمثل بالتنسيق واإلشراف املشـتركني ألنشـطة              
واهلدف من إعادة اهليكلة يف معظم احلـاالت هـو تطـوير            . البحوث وخدمات املعلومات الربملانية   

 .استجابة حلاجات النوابالبحوث الربملانية وخدمات املعلومات لتصبح أكثر 
.   تطوير األداء، وذلك من خالل تلبية رغبات العميل، واملبادرة باخلدمة، والسرعة يف األداء             -ب  

فالربملانات املعاصرة تنتقل من األسلوب التقليدي يف البحوث الربملانية القائم على التعقـد والتعمـق               
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خدمات حبثية ومعلوماتية مبسطة، تتنـوع يف       والتفصيل، إىل األسلوب احلديث الذي يتجه إىل إنتاج         
شكلها ودرجة تعمقها حبسب نوعية العضو وحاجاته وقدراته، ويتم املبادرة هبا مبكراً وقبل طرحهـا               

 .على جدول أعمال الربملان
إىل جانب اخلدمات البحثية املكتوبة كثرياً ما حيتاج النواب إىل خدمات تليفونيـة واستشـارات               

لذلك تتجه خدمات البحوث الربملانية احلديثة إىل أمرين        . طريق الربيد اإللكتروين  شفهية أو ردود عن     
ملواجهة تلك املتطلبات، أوهلما تطوير قواعد بيانات حديثة تعتمد على التقنيات املتطورة وتساعد على              

ـ             دة مـن   توفري البيانات األساسية يف القضايا املطلوبة بالسرعة الالزمة؛ وثانيهما ابتكار أشكال جدي
وتتجه أنشطة البحوث الربملانية إىل التركيز على تقدمي        . اخلدمات البحثية وتدريب العاملني على أدائها     

هذه النوعية من اخلدمات البحثية واملعلوماتية تتطلب امتالك مهـارات          .  األجوبة احملددة واملختصرة  
 .خاصة لدى كل من الباحثني والنواب على السواء

لبحوث واملعلومات الربملانية، فخدمات البحوث واملعلومات جيب أن تكون          تطوير جماالت ا   -ج  
غري أنه من املالحظ ان هذه اخلـدمات يتركـز           . مؤهلة بشرياً ومعلوماتياً لتناول خمتلف املوضوعات     

 .معظمها يف موضوعني رئيسيني مها املوازنة والصياغة الفنية للتشريعات
 انتشار الثورة العلمية واستخدامات الكومبيوتر تفتحـت         تطوير أدوات حبثية جديدة، إذ مع      -د  

 .أمام خدمات البحوث واملعلومات الربملانية آفاق جديدة تتيح فرصاً لالبتكار وتطوير األداء
التحليل االقتصادي واملايل،   : وأبرز استخدامات الكومبيوتر على هذا الصعيد تتمثل مبجاالت ثالثة        

وقد جرى يف الربملان الكندي مثالً تطوير مناذج مصغرة         . ساليب احملاكاة وقواعد البيانات التشريعية، وأ   
 .حملاكاة النظام الضرييب لدعم عمل احمللل اإلقتصادي الربملاين يف تطوير أساليب ونظم الضرائب

تطوير التقنيات وأساليب العمل، فالتقنيات احلديثة باتت مسة أساسية من مسات املؤسسات            _ هـ  
بالتايل متثل عنصراً أساسياً يف عملية تطوير الربملانات املعاصرة، سواء علـى مسـتوى              املختلفة، وهي   

املالية أم على مستوى خدمات البحوث واملعلومات أم على مستوى إدارة اجللسات العامة يف الربملان               
 …وتطبيق نظم التصويت اإللكتروين

ملان يتطلب تكاليف مادية كـبرية،      وعلى الرغم من ان إدخال هذه التقنيات احلديثة إىل عمل الرب          
فضالً عن حاجته إىل عمليات تدريب مستمر للباحثني والفنيني، فهو على املدى الطويل حيقق وفـراً                

وأبرز التقنيـات احلديثـة الـيت جيـري         . مادياً يف الوقت الذي يضاعف جدوى العمل مرات عدة        
، واإلنترنـت، وقواعـد البيانـات       (PCs)استخدامها يف الربملانات املعصرنة، احلواسب الشخصـية        

 .(E-mail) والربيد اإللكتروين (LANs) والشبكات احمللية (CD ROMs)واالسطوانات املضغوطة 
 تطوير وسائل التعاون الربملاين الدويل، فقد ساعدت التقنيات احلديثة على تعزيـز التعـاون               -و  

.  وتدعيم البحوث املتعلقة بالنظم الدستورية    الدويل بني املؤسسات التشريعية وتبادل اخلربات القانونية        
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ويف هذا السياق جرى تأسيس شبكة املعلومات القانونية الدولية، الساعية جلمـع وتوثيـق الوثـائق                
 .القانونية والدستورية والقضائية والدراسات الفقهية ووضعها على شبكة اإلنترنت

رع حباجة إىل قدر متزايد من املعلومـات        ، وخباصة بعدما أصبح املش    تطوير املكتبة الربملانية   - 3
وبات املصدر األساسي هلذه املعلومات هو املكتبة الربملانية يف معظم اجملـالس            . اجليدة املوثقة واحملللة  

.  وتعد هذه املكتبة جزءاً من أي منظومة اتصاالت ومعلومات عامـة يف الدولـة             . التشريعية يف العامل  
دارة املكتبة التشريعية اليت ختضع يف بعض التجارب الربملانية إلشراف          ويقوم أعضاء الربملان بدور يف إ     
 ".  جلنة املكتبة"جلنة من أعضاء الربملان تسمى 

وحتتوي املكتبة الربملانية أنواعاً من أوعية املعلومات، بدءاً من الكتب مروراً باملطبوعات الرمسيـة              
كادميية والكشـافات التحليليـة، وصـوالً إىل    والدوريات والتقارير والبحوث والرسائل العلمية واأل    

 . املراجع األساسية
ويف هذا السياق تعرض الدراسة منوذجني للمكتبة الربملانية أحدمها يف الربملان اهلندي واآلخـر يف               

خدمة املكتبة، مركز : وحتتوي مكتبة الربملان اهلندي تسع وحدات أساسية هي       . جملس الشعب املصري  
مليكروفيلم، وحدة الصوتيات واملرئيات، خدمة التصوير والطباعة، خدمة التوثيق،         الكومبيوتر، وحدة ا  

 .خدمة القصاصات الصحفية، خدمة البحوث، مكتب اإلعالم الربملاين
أما مكتبة جملس الشعب املصري فتتمثل أنشطتها باإلعارة الداخليـة واخلارجيـة، والتصـوير،              

مات، وإعداد القوائم الببليوغرافية املوضوعية، واملصـغرات       واإلحاطة اجلارية، والبث االنتقائي للمعلو    
الفيلمية، واألرشيف الصحفي، وتكثيف مقاالت الدوريات، وخدمات اإلنترنت، واخلدمة املرجعية،          

 .وملفات معلومات ألهم املوضوعات احمللية والعاملية
 من خالل اسـتخدام     وتشهد هذه املكتبة عملية حتديث تقين تتضمن تطوير اإلجراءات اإلدارية،         

 .املعايري احلديثة ملكننة املكتبات، ومن خالل مكننة األعمال املكتبية وخدمات املعلومات والبحوث
تكمن أمهية التدريب بالنسـبة إىل عمليـة التطـوير املؤسسـي             تطوير التدريب الربملاين،     - 4    

ستويات واجملاالت ميثل نافذة الربملـان      للربملانات، أوالً يف أن التدريب املستمر واملتنوع على خمتلف امل         
على ماجريات العصر؛ ثانياً يف كون الربملان مؤسسة معقدة ومتشعبة اهليكل التنظيمي سـواء جلهـة                

األمر الذي يتطلب هيكالً    … تفرع اللجان واألدوار أم جلهة العالقة بالسلطات األخرى وباملواطنني        
درات واملهارات؛ ثالثاً يف اضطرار العـاملني يف الربملـان إىل           تنظيمياً وفريقاً من املعاونني متعددي الق     

التنسيق بني اللجان واإلدارات والقطاعات املختلفة، األمر الذي يتطلب تدريباً مستمراً هلم؛ رابعاً يف              
أن أعضاء الربملان هم جمموعة متنوعة ومتحركة ال تتشابه يف القدرات واالهتمامـات واالنتمـاءات               

اسية وهم بالتايل حيتاجون إىل خربات فنية تتمشى مع تنوعهم؛ خامساً يف أن القضـايا               الفكرية والسي 
واملوضوعات اجلديدة اليت تطرق باب املعلومات هي يف عملية جتدد وتطور دائمني، وبالتـايل فـإن                
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طـور  املهارات املطلوبة يف اجلهاز الفين املعاون ألعضاء الربملان تتسم بالتركيب والتغري السـريع والت             
 .ويزيد من أمهية هذا البعد غياب أو حمدودية قدرات بيوت اخلربة الربملانية يف العامل العريب. املتالحق

وقد اتسمت جتارب الربملانات العربية يف الربامج التدريبية بطابعني، الربامج اليت تتسم بالتنسيق مع              
مج اليت تأيت يف سياق التنسيق مع الربملـان         مع العلم أن الربا   . الربملان والربامج اليت تتم خارج الربملان     

ومن األمثلة على جتارب    . عادة ما تكون أجنح وأقل تعقيداً وأقل عرضة للمشكالت الفنية والتنظيمية          
 .التدريب يف العامل العريب جتارب كل من مصر واألردن ولبنان

 جيري التدريب وفق خطـة      أن) 1: (أما احملددات الرئيسية لربامج تدريب العاملني يف الربملان فهي        
أن جيري التعامل مع التدريب بوصفه عملية مستمرة لتنمية         ) 2(متوافقة مع متطلبات العمل بالربملان،      

أن تساعد خطة التدريب على تكوين جمموعة مـن         ) 3(مهارات العاملني يف جماالت العمل الربملاين،       
االتفاق علـى ان التـدريب      ) 4(يما بعد،   املدربني داخل اجمللس ليقوموا بعملية التدريب بأنفسهم ف       

أن جيري اختيـار    ) 5(عنصر أساسي يف تعظيم االفادة من تقانة املعلومات وأجهزة احلواسب اآللية ،             
املؤسسات اليت تنفذ برامج التدريب من بيوت اخلربة الوطنية، ومن اجلهات الدولية عند الضـرورة،               

م خطة التدريب إىل قطاعـات وظيفيـة، وحبسـب          أن جيري تقسي  ) 6(وأن جيري التدريب حملياً،     
أما القطاعات الرئيسية للتدريب فهي قطاع اللجان، وقطـاع         . مسارات موضوعية، متكاملة ونوعية   

أما املسـارات الرئيسـية     .  اجللسات، وقطاع البحوث واملعلومات، وقطاع الشؤون اإلدارية والفنية       
ار تطوير عمل اللجان، ومسـار مهـارات الصـياغة          مسار املعارف القانونية والربملانية، ومس    : فهي

التشريعية، ومسار املعارف التقانية واللغوية األساسية، ومسار املهارات البحثية والفنيـة واإلداريـة             
 .املتخصصة، ومسار حتليل املوازنة والسياسات االقتصادية، ومسار برامج تطوير املكتبة

م االتصاالت واإلعالم الربملاين مبثابة البنية التحتية لتنميـة         باتت نظ  تطوير اإلعالم الربملاين،     - 5    
املؤسسة الربملانية وإلنعاش املناخ الدميقراطي يف اجملتمع، نظراً إىل الطبيعة اجلماهريية للربملـان وأدواره              

العريب النيابية ومهامه التشريعية والرقابية، األمر الذي يتطلب العمل على ختصيص قناة لإلعالم الربملاين              
وأوىل مهام القناة الربملانية العربية هي العمل       . للمسامهة يف تطوير ثقافة اجملتمع الدميقراطي ومؤسساته      

على توسيع مصادر املعلومات وتطوير املعرفة باحلياة النيابية، وذلك من خالل وظائف رئيسية ثالث              
خباصة ما يتعلق بالبيانات اهلامـة يف       الوظيفة األوىل هي تدوير البيانات ونشرها، و      : ميكن أن تقوم هبا   

العمل الربملاين، كاحلقائق واإلحصاءات واألرقام؛ والوظيفة الثانية هي تطوير السلوك النيايب لألعضاء،            
األمر الذي يتطلب توفري معارف ومعلومات متجانسة وهادفة ومرتبطة بإطار ثقـايف مالئـم للبيئـة             

. أما الوظيفة الثالثة فهي دعم القرار التشريعي      . جتماعي للفرد اجملتمعية هبدف تنمية وتطوير السلوك اال     
من هنا تزداد أمهية القناة الربملانية كمصدر لدعم القرار، إذ تفتح النقاش وتتيح تبادل اآلراء واخلربات                

انية لذا، فاهلدف اإلستراتيجي من تطوير القناة الربمل      . حول املسائل املثارة أمام الربملان قبل اختاذ القرار       
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هو توفري فرصة إضافية الستخدام املعلومات والتحليل العلمي يف عملية صنع القرار الربملـاين، مـن                
خالل تقنية حديثة قادرة على جذب مستخدمني جدد هلا، وذات إمكانات كبرية لعرض املعلومـات               

 .على املستخدمني وحتديث بياناهتا
ة ثالثة أنواع رئيسية من البيانـات واملعلومـات         وتقترح الدراسة أن يتضمن حمتوى القناة الربملاني      

والتحليالت الربملانية، هي شؤون الربملان، وقضايا سياسية ودستورية، ومعلومات وحتلـيالت حـول            
 .قضايا وملفات وطنية مهمة

ويف اخلامتة حتدد الدراسة جمموعة دروس مستفادة من جتارب التطوير املؤسسـي يف الربملانـات               
دعم عمل األعضاء، مـن     ) 1: (إىل أهم جماالت تطوير عمل الربملانات العربية أمهها       املعاصرة، مشرية   

خالل تطوير نظام مؤسسي لعالقات النائب بالدائرة االنتخابية خباصة واملواطنني بعامـة؛ وتعـاون              
السلطة التنفيذية مع الربملان يف جمال إتاحة املعلومات؛ وضرورة االهتمام املكثف بتنظـيم زيـارات               

رجية لألعضاء إىل برملانات العامل وإىل املنظمات الدولية؛ واالهتمام بعقد مؤمترات إقليمية ودوليـة      خا
ملناقشة القضايا الفنية واإلدارية يف املؤسسات الربملانية، فضالً عن تنظيم املؤمترات الربملانية؛ واألخذ يف              

تطوير اللوائح أو أنظمـة     : سي، من خالل  التطوير املؤس ) 2(نظام احلقيبة الوزارية للشؤون الربملانية؛      
العمل الداخلية للربملان لتتيح قدراً من التوازن بني التيارات السياسية واحلزبية يف إدارة فعاليات اجمللس،              
وتطوير نظام اللجان وحتديث أدائها الفين وتفعيل دورها يف املبادرة التشـريعية والدراسـة املتأنيـة                

إدارة متخصصة للتدريب يف اجلهـاز الفـين يف الربملـان؛ واالهتمـام             للتشريعات، وإنشاء وتطوير    
: تطوير البحوث واملعلومات واإلعالم، من خالل     ) 3(باملعلوماتية والدعم التقين وأمتتة العمل الربملاين؛       

االنفتاح على مراكز البحوث وبيوت اخلربة ومؤسسات اجملتمع املدين، وإنشاء نواة حبثية برملانية عربية              
ون بداية لتطوير بيوت خربة عربية يف العمل الربملاين، وتأسيس تقرير عريب موحد حـول احليـاة                 تك

 . الربملانية العربية، والتوسع يف أنشطة اإلعالم الربملاين العريب
 

 املنــاقشات 
    تناولت مناقشات هذا احملور عدداً من املوضوعات املرتبطة بالبحث، كدور اإلعالم يف النشـاط              

ملاين، وعالقة الربملان باملؤسسات، والتدريب، واإلدارة، واللوائح الداخلية، والعالقـة بالسـلطة            الرب
فضالً عن بعض املالحظات املنهجيـة      … التنفيذية، ودور األحزاب، والشفافية، والدميقراطية، واملرأة     

 مسألة عالقة الربملانيني    النقدية املتعلقة بالدراسة نفسها، إذ رأى أحد املشاركني أن الدراسة مل تشر إىل            
باجلمهور، إذ على النائب أن ينقل ما جيري داخل الربملان إىل اجلمهور، وهو أمر يتطلـب تـدريب                  

 .  الكادر الذي يعمل مع النائب كما يتطلب تقنيات حديثة وبرامج كومبيوتر
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القـائم يف   ورأى أحد املشاركني أن الدراسة مهمة من الناحية النظرية، لكن ماذا عـن الواقـع                
الربملانات العربية وكيف سيجري التعامل مع املشكالت القائمة؟ لذا حني جيري التفكري يف عمليـة               
تطوير العمل الربملاين العريب جيب أن تؤخذ احلاالت القائمة يف احلسبان، كما جيب أن يكون هنـاك                 

 . لعامةمعاجلة لكل جتربة برملانية عربية على حدة إىل جانب النظرة التطويرية ا
من جهة أخرى شدد بعض املشاركني على أمهية دور اإلعالم يف العمل الربملاين، إىل حـد قـول                  
أحدهم إن كل من ال يتقن التعامل مع وسائل اإلعالم والتقنيات اإلعالمية احلديثة ال ميكن أن يكون                 

قة باملؤسسات اإلعالمية   لذلك جيب أن يرتكز تطوير العمل الربملاين على تطوير العال         .  برملانياً ناجحاً 
وشدد البعض اآلخر على ضرورة نقل جلسات الربملان عرب وسائل اإلعالم املرئيـة، وعلـى               . احلديثة

 .ضرورة تأسيس قناة تلفزيونية خاصة بالنشاط الربملاين، كالتجربة األردنية مثالً
ورة العالقة بـني    وفيما يتعلق بعالقة الربملان باملؤسسات األخرى شدد بعض املشاركني على ضر          

الربملان وعدد من املؤسسات األساسية، كديوان احملاسبة، الذي تعكس العالقة به تأكيد أولوية مهمة              
كما أن مراقبة تنفيذ املوازنة جتري من خالل ديـوان          . الربملان يف املراقبة املالية وخباصة مراقبة احلكومة      

 .رتبطة بالربملان مباشرة وليس باحلكومةلذلك يفترض أن يكون هذا الديوان مؤسسة م. احملاسبة
على صعيد آخر دعا أحد املشاركني إىل ضرورة ربط الربملان باجلامعات ملا ميكن أن توفره مـن                 
قدرات حبثية وعلمية ملصلحة النشاط الربملاين، إذ انه ال يكفي أن جيمع اجمللس النيايب يف جهازه الفين                 

لكي يصبح قادراً على اختـاذ      … دية واملالية والسياسية والقانونية   عدداً من اخلرباء يف اجملاالت االقتصا     
كما أنه مل يعد كافياً التوقف عند رأي خبري واحد إذا           . القرار املناسب يف عدد من امللفات والقضايا      

كان الربملان يف صدد إجراء تقومي مايل ألحد املشروعات مثالً، لكي يستطيع النائب أو اللجنة النيابية                
.  قرار مناسب يف هذا الصدد، حبيث باتت األمور تبدو حباجة إىل حبوث ودراسات أعمق وأمشل               اختاذ

ويبدو أن هناك قدرة لدى اجلامعات العربية على تزويد النائب العريب ما حيتاج إليه من معلومـات أو                  
 .لذلك جيب أن تبىن عالقة سليمة بني الربملان، وخباصة اللجان، وبني اجلامعات. دراسات

كما أثار موضوع الدورات التدريبية لتأهيل النواب اليت طرحتها الدراسة مجلة مناقشات مؤيدة أو              
فقد رأت بعض املداخالت أن هناك موضوعات جديدة باتت تفرض نفسها على جـداول              . متحفظة

ع هذه  أعمال الربملانات العربية، وهو أمر بات حيتاج إىل تأهيل هذه الربملانات لكي تستطيع التعاطي م              
على أن يشمل هذا التأهيل األعضاء واللجان والرئاسة واجمللس، غري أن الصعوبة            . املوضوعات بكفاءة 

 .تظهر أكثر ما تظهر يف تدريب رئاسة اجمللس
من جهة أخرى تساءل بعض املشاركني إذا ما كانت برامج التدريب ستفرض فرضاً على النائب،               

مة، هي أن اخلطة املفروضة على النواب تؤصـل مقولـة إن            إذ إن ذلك من شأنه أن يثري إشكالية مه        
لذا يفترض أن تبقى برامج التـدريب يف        .  رئاسات الربملانات متارس شيئاً من الوصاية على األعضاء       
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يف حني تساءل مشارك آخر إذا ما كـان         .  حدود االختيار، وهو أمر يعود للنائب نفسه حق تقريره        
 .ب قبل انتخابه نائباً أم بعد االنتخابيفترض بالتدريب أن يتلقاه النائ

يف املقابل أثارت املناقشات مشكلة اإلدارة يف الربملانات العربية، طارحة بعض التساؤالت حـول              
كيفية إدارة هيئة أو مؤسسة أو مديرية ما، وما هو هيكلها، ومدى قدرة اجلماعة على العمل بصورة                 

مشرية إىل أن   … ية اإلدارية، وماهية نوعية فريق العمل     مجاعية، وحول العدد األمثل الذي خيدم العمل      
هذه املسائل اإلدارية ال تزال غائبة يف الوطن العريب، وجيب إعطاؤها أمهية أكرب، ألن اجلهاز اإلداري                
يف الربملانات العربية هو عبارة عن حشد من األعداد فقط، لذا ال بد من أن يكون هناك هيكل إداري                   

 . وأن يكون هناك هيكل فين للخرباء واملستشارينلإلداريني والكتبة،
وعلى مستوى آخر رأى أحد املشاركني أن آلية اللوائح أو األنظمة الداخلية متثل أحد العوامـل                

فهيمنة رئيس الربملان والصالحيات الواسعة اليت متنحه اللوائح إياهـا          . األساسية لتطوير العمل الربملاين   
 .اين أحياناً، وخباصة إذا كانت اللوائح غامضة وال تشري إىل التفاصيلتؤدي إىل عرقلة العمل الربمل

وتعقيباً على عالقة الربملان بالسلطة التنفيذية أشارت املناقشات إىل أنه حني يكون هناك مؤسسـة               
سياسية برملانية قوية يكون هناك بالضرورة حكومة قوية، فاملسألة ليست مسألة سيطرة احلكومة على              

 .و العكس بل جيب أن يكون هناك حكومة قوية وبرملان قوي يف آن معاًالربملان أ
وقد طرحت يف سياق املناقشات مسألة األحزاب السياسية لناحية دور احلزب السياسي، سـواء              
على مستوى التنظيم أم على مستوى التربية احلزبية أم على مستوى التدريب أم على مستوى العمـل                 

 تطرقت املناقشات إىل موضوع حكومة الظل يف احلزب السياسي، وإىل           العام والعمل السياسي، كما   
موضوع التدريب احلزيب وسبل اكتشاف الكادرات احلزبية اليت تقوم بالعمل العام، وسبل تأسـيس              

 .مطبخ سياسي داخل احلزب مقابل احلكومة
به، وإىل امليثـاق    وتطرقت املناقشات أيضاً إىل دور األحزاب السياسية يف تأهيل النائب قبل انتخا           

 .السياسي الذي يفترض أن يقوم بني احلزب السياسي واجملتمع قبل االنتخابات ويف أثنائها وبعدها
وكانت هناك مناقشات كذلك حول رؤية اجملتمع للتمثيل الربملاين وإذا كان هذا التمثيل متطابقـاً               

ضرورة االنتقال مـن برملانـات      مع الوضع االجتماعي، وحول بنية الربملان ودور النخبة فيه، وحول           
 .اهلواية إىل برملانات االحتراف

كما تضمنت املناقشات دعوة إىل حتقيق الشفافية اليت تساعد على تعزيز الثقة يف الربملان، فضـالً                
عن الدعوة إىل ضرورة تعزيز الدميقراطية حيث جرى التأكيد أن الدميقراطية ليست جمرد نظام انتخايب               

اجتماعي وعملية تربية يفترض أن تصبح جزءاً من مناهج تربية املواطن وسـلوكه             بقدر ما هي مسار     
فتصبح بالتايل اجتاهاً سلوكياً ال ميكن جتاوزه، مشرية املناقشات إىل أنه على الـرغم مـن مظـاهر                  
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الدميقراطية يف البلدان العربية أو يف بعضها على األقل، جلهة االنتخابات وبعض احلريات العامة، فـإن             
 .ذه البلدان ال تزال بعيدة كل البعد من سيادة الشعبه

.  وتطرقت املناقشات إىل ضرورة حتقيق علنية جلسات الربملان وعلنية جلسات اللجـان النيابيـة             
 يف  7وأشارت إىل ضعف متثيل املرأة يف الربملانات العربية، إذ ال يزال حضورها يراوح ما بني صفر و                  

النيابية العربية، وهي نسبة ال تزال دون املعدل الطبيعي لتمثيـل املـرأة             املئة من جممل أعضاء اجملالس      
 .لذلك ال بد من تعزيز الوعي االجتماعي بأمهية إشراك املرأة يف العمل الربملاين. العربية يف الربملان

كما أشارت املناقشات إىل دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مساعدة الربملانيني على اختـاذ              
رارات يف شأن قضية مهمة تطرح على النواب، وخباصة ما يتعلق بالقضايا االقتصادية، كما أشارت               الق

 . إىل أمهية عالقة الربملان باجملتمع املدين
 

 جتربة الربملانيات العربيات : حمور خاص
سية وقد ختلل الندوة حمور خاص حول جتربة املرأة يف الربملانات العربية، قدمت خالهلا مداخلة أسا              

تناولت املداخلة أوضاع املرأة العربية     .  حول املوضوع مث أعقبتها جولة مناقشات ساهم فيها املنتدون        
والعوائق اليت حتول دون اختاذ موقعها الطبيعي يف العمل الربملاين واملشاركة السياسية عموماً، مشـرية               

 دام نصفه متخلفـاً أو يعـاين        إىل أن املرأة متثل نصف اجملتمع، وأن أي شعب ال ميكن أن يتطور ما             
 .االضطهاد أو حمروم احلقوق السياسية واالجتماعية

وأشارت املداخلة إىل أن موضوع املرأة العربية ال ميكن النظر إليه نظرة واحدة، إذ إن أوضـاعها                  
ختتلف بني بلد عريب وآخر، سواء على مستوى األطر القانونية أم على مستوى الواقـع االجتمـاعي                 

ففي الوقت الذي ال تزال الكويت مثالً حترم املرأة حقوقها السياسية واالنتخابيـة تعـد               . سيوالسيا
أمـا يف   . 1956تونس من أكثر البلدان العربية اليت حققت تقدماً يف تكريس حقوق املرأة منذ عام               

 .املغرب فال يزال قانون األسرة يضع عوائق أمام حصول املرأة على كل حقوقها السياسية
ت املداخلة على موضوع املرأة يف اجلزائر، حيث يوفر الدستور اجلزائري هلا كامل احلقوق              وركز

السياسية املعطاة للرجل، مبا يف ذلك إعطاؤها احلق يف الترشح لرئاسة اجلمهورية، يف حني أن قـانون                 
تكون قاضـية   وإذا كانت املرأة اجلزائرية قادرة على أن        . األسرة أيضاً حيرمها أبسط احلقوق السياسية     

 .أو وزيرة فإن قانون األسرة يعرقل مشاركتها ومسامهتها يف احلياة العامة والنشاط السياسي
 :وحتدد املداخلة ثالثة عوائق رئيسية تعرقل اخنراط املرأة يف النشاط السياسي يف اجلزائر
رأة فيها، ألن    العائق األول هو ظاهرة العنف اليت تشهدها اجلزائر واليت سامهت يف تقهقر وضع امل             

اآلثار اليت تركتها هذه الظاهرة يف اجملتمع اجلزائري انعكست بالطبع على وضـع املـرأة، وأدت إىل                 
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، وما  1997 امرأة عام    11تراجع نسبة النساء املشاركات يف االنتخابات النيابية حبيث بلغ عددهن           
 العلم ان هؤالء النائبات فـزن يف        مع.  برملانيات بعد تعيني اثنتني منهن يف الوزارة       9لبثن أن أصبحن    

االنتخابات لكوهنن مرشحات من موقعهن احلزيب، إذ ال ميكن مرشحة أن تفوز عرب الترشح على حنو                
وقد توزعت النائبات على مخسة أحزاب سياسية من أصل سبعة أحزاب ممثلـة يف جملـس                .  مستقل

 .  الشعب الوطين اجلزائري
 املؤسسي أمام املرأة ملمارسة حقهـا يف        -لذي يعد العائق القانوين     العائق الثاين هو قانون األسرة ا     

املشاركة السياسية، حيث ميكن الزوج مبوجبه منع زوجته من املشاركة السياسية ومن العمل يف الشأن 
مع العلم أن هذا القانون يتناقض مع الذهنيات السائدة يف اجملتمع اجلزائري وهو مل يأِت تعـبرياً       . العام

ثقافة السائدة بل على العكس فهو كما وصفته املداخلة نص فوقي وضع ألغـراض سياسـية                عن ال 
 .وأيديولوجية ساهم يف تراجع هذه الثقافة عن بعض املظاهر املدنية احلديثة

أما العائق الثالث فهو اآلثار اليت خيلفها اعتماد سياسات التكيف اهليكلي على املستوى االقتصادي              
الذي أسفر عن تراجع املرافق العامة، سواء على مستوى التعليم أم على مسـتوى         واالجتماعي، األمر   

الصحة العامة والنقل العام وغريها من اخلدمات، وهو ما انعكس بدوره على زيادة معاناة األطفـال،                
 .وبالتايل انعكس على دور املرأة يف االخنراط يف العمل السياسي ويف قضايا الشأن العام

ـ        وقدرت املداخل   يف املئة من جممـوع األيـدي        10ة أن نسبة العامالت يف اجلزائر ال تتجاوز ال
 ألف امرأة، وفق البيانات الرمسية يف حني يزيد هذا العدد يف الواقع بسبب قيام               800العاملة، أي حنو    

 .بعض النساء بأعمال ال يسجلن وفقها يف الضمان االجتماعي
ملرأة املوجودة يف الربملان اجلزائري بوصفها ممثلة النسـاء يف          وترى املداخلة أنه جيب أالّ ينظر إىل ا       

الربملان، بل هي جزء من التناقضات السياسية واملصاحل االقتصادية والعالقات االجتماعية القائمـة يف              
 .اجملتمع واليت ينخرط فيها الرجل واملرأة يف الوقت نفسه
خلفيتها احلزبية والسياسية وعلى مواقفها مـن       من هنا ارتكز دور املرأة يف الربملان اجلزائري على          

كل ذلك يظهر التناقض واهلـوة بـني        . القضايا الوطنية واملوضوعات املتنوعة املطروحة على الربملان      
ذهنيات اجملتمع اجلزائري ومدى استعداد هذا اجملتمع ملواكبة التقدم وبني القوانني املفروضة من فـوق               

 .اليت تشد اجملتمع إىل الوراء
ري أنه جيري الكالم يف اجلزائر على تعديل القوانني باجتاه إعطاء املرأة املزيد من احلقوق سواء على                غ

وتدعو املداخلة  . مستوى احلقوق السياسية أم على مستوى مساواهتا مع الرجل أمام العدالة والقانون           
 العنف مروراً بالعوائق القانونية     إىل إزالة العوائق اليت تعرقل مشاركة املرأة يف احلياة السياسية بدءاً من           

 .واملؤسسية، وصوالً إىل السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت تفتح فرص العمل أمام املرأة
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وهو أمر جتري مناقشته حىت يف      .  وتطرقت املداخلة إىل موضوع الكوتا النسائية بني أعضاء الربملان        
مع العلم أن املداخلة    .  سويسرا إال منذ فترة قصرية     أوروبا، حيث املرأة مل حتصل على حق االقتراع يف        

حىت إنه لوحظ أن البلدان اليت تشـهد        .  ال تبدي تأييداً لفكرة الكوتا لكوهنا تتناقض مع الدميقراطية        
مثل هذه الطروحات تشهد تراجعاً يف اجملال االجتماعي، سواء على مستوى طرد النساء من العمـل                

ة، أم على مستوى تراجع الضمانات اليت كانت حتمي النساء وتسمح           يف كثري من القطاعات الصناعي    
 .هلن باملشاركة يف النشاط العام

وأشارت املداخلة كذلك إىل أن الوضع املتذبذب الذي تعيشه املرأة ال يقتصر على البلدان العربية               
ناك متييز بني الرجـل     وحسب بل إنه ظاهرة عاملية ولو اهنا خمتلفة نسبياً، إذ يف فرنسا مثالً ال يزال ه               
لكن يف املقابل هناك    . واملرأة يف ما يتعلق بالرواتب، يف حني ال يوجد هذا التمييز يف القانون اجلزائري             

 .حقوق قانونية للنساء يف الغرب غري موجودة يف بلداننا العربية
املـرأة  من جهة أخرى رأت املداخلة أن هناك بعض التطورات العاملية اليت تؤثر سلباً يف وضـع                 

العربية، كالسياسات االقتصادية واالجتماعية اليت تتبناها بعض املؤسسات الدولية، واليت تسـاهم يف             
حىت إن منظمة العمل الدولية ختضـع       . ضرب قوانني وأنظمة احلماية االجتماعية يف الكثري من الدول        

 .ملة وحتديداً النساءلضغوط تلك املؤسسات وجيري مراجعة بعض عهودها مبا يهدد مصاحل القوى العا
وبوجه عام رأت املداخلة انه ال ميكن احلديث عن جتربة الربملانيات العربيات مبعزل عـن احملـيط                 
السياسي واالجتماعي وعن طبيعة النظام وطبيعة الربملانات يف كل بلد ومبعزل كذلك عـن توجـه                

 .األحزاب السياسية وموقفها من هذه القضية
 

 املنــاقشات
خلة األساسية يف اجللسة جولة مناقشات تناولت أبرز املشكالت اليت ال تزال تواجـه              أعقب املدا 

اكتساب املرأة حقوقها السياسية اليت يتمتع هبا الرجل، وتطرقت إىل العوامل الثقافيـة واالجتماعيـة               
 أثـرت يف    املوروثة وإىل دور اإلرادة السياسية يف عملية التغيري وإىل التحديات والعوامل اخلارجية اليت            

 .وضع املرأة العربية، وقدمت بعض املقترحات املستقبلية لتحسني ظروف املرأة
وتساءل أحد املشاركني إذا ما كان احلديث عن التمييز بني املرأة والرجل يعرب عن رغبـة فعليـة                  

ة املصـادر   لدى اجملتمع العريب أم أنه مبثابة حماكاة ملا يروج يف الساحة الدولية؟ داعياً إىل ضرورة معرف               
التارخيية والسياسية هلذا التخصيص الذي تلقاه املرأة يف اخلطاب العريب، متسائالً أيضاً إذا كان يفترض               
بنا أن نتحدث عن حقوق املرأة أم أننا جيب أن نتحدث عن مشكلة اجملتمع العريب بوجه عام اليت متثل                   

لعامل العريب هي مشكلة املرأة والرجل يف آن        قضية املرأة أحد أوجهها؟  مشرياً إىل أن مشكلة املرأة يف ا           
معاً، أي مشكلة اجملتمع العريب بوجه عام، وبالتايل ال بد من العمل على تثقيف الشـعوب العربيـة                  
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وتطوير برامج التنمية لديها بدالً من الوقوع أسرى التبعية ملظاهر اجملتمعات الغربية بكل ما حتمله من                
يات غري احلكومية مشككاً يف مدى استقاللية هذه اجلمعيـات الـيت            تسميات اجملتمع املدين واجلمع   

 .تساهم عملياً يف إضعاف عملية االخنراط السياسي لدى الشعوب العربية
وأضاف أحد املشاركني أنه يفترض البحث عن هذا اخللل يف جتارب األحزاب السياسية العربية،              

 .إذ إهنا حىت اآلن مل تصعد إىل موقع القيادة احلزبيةوبالتايل ال بد من حتديد موقع املرأة يف األحزاب، 
يف حني رأى بعض املشاركني أن ما يعرقل مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف البالد العربية هـو       

 . العادات والتقاليد وتفسري النصوص الشرعية والتشريعية
سـاتري العربيـة تعتـرف      وعلى املستوى القانوين والتشريعي أكد بعض املشاركني أن معظم الد         

باحلقوق السياسية للمواطنني من دون متييز بني اجلنسني، سواء على مستوى الوقوف أمام القانون أم               
كما أن الدساتري العربية تعتمد مبدأ الرقابة     . على مستوى الوظائف أم على مستوى املشاركة السياسية       

 قانون غري مطابق للدستور، حبيث تغـدو        على دستورية القوانني، إذ تعطي جلهة معينة حق الطعن يف         
احلقوق املدنية والسياسية للمرأة موجودة دستورياً لكنها غري حمققة ممارسة على حنو سليم، ليس جتاه               
املرأة وحسب بل حيال الرجل أيضاً، األمر الذي يفترض البحث عن األسباب يف عوامـل اجلهـل                 

فكيف ميكن أن نطلب من املرأة      . ط اجملتمع العريب  والفقر والضعف اليت ال تزال سائدة يف بعض أوسا        
 يف املئة، أو ما     75 و 51العربية أن تقوم بدور سياسي إذا كانت نسبة األمية يف أوساطها تراوح بني              

لـذلك قبـل أن     .  يف املئة من املواطنني العرب يعيشون حتت خط الفقر         25 و 10زال هناك ما بني     
 .نية جيب أن نطالب للمرأة العاملة حبقها يف حياة مرحية وصحيةنطالب للمرأة العربية أن تكون برملا

لذا، رأى البعض اآلخر، أن التشريع وحده ال يكفي لكي متارس املرأة العربية حقها السياسي، بل                
ال بد أن يتوازى التشريع مع اإلرادة السياسية، وليس سهالً على املرأة أن تفرض نفسـها يف احليـاة                   

 .تلك هذه اإلرادةالسياسية إذا مل مت
من جهة أخرى رأى بعض املشاركني أن التغريات احلاصلة يف العامل باتت تفرض حتديات تقتـرن                
بالعوملة وباألخذ يف آليات السوق، األمر الذي بات يفرض بدوره أعباًء اقتصادية واجتماعية وسياسية              

لفئات اليت ال متكنها ظروفهـا      غري أن العبء األكرب سيقع على ا      . عدة على اإلنسان العريب بوجه عام     
االجتماعية واألطر الدستورية والقانونية القائمة من مواجهة هذه التحديات بكفاءة، وبالتايل ستتحمل            
املرأة العبء األقصى من تأثريات آليات السوق اليت قد تفقدها فرص العمل وحتملها املزيد من األعباء                

 .ايتهااالقتصادية يف نفقات األسرة اليت تتوىل رع
مث احتلت مسألة متثيل املرأة يف الربملان على قاعدة الكوتا حيزاً مهماً من املناقشات، إذ كان هناك                 
شبه إمجاع بني املشاركني على أن قاعدة الكوتا منافية للدميقراطية، إذ غالباً مـا يكـون األعضـاء                  

غري انه قد   . جه السلطة التشريعية  املنتخبون بناء على هذه القاعدة منحازين إىل السلطة التنفيذية يف و          
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يكون من الضروري يف بعض احلاالت اللجوء إىل هذه القاعدة مع تقييدها بكثري مـن اإلجـراءات                 
والضوابط وجبعلها إجراًء موقتاً يهدف إىل تصحيح بعض اخللل الذي حيدث يف التمثيـل، علـى أن                 

نتخبني وفق هذه القاعدة تدرجياً، فتتحـول       يكون هذا اإلجراء تنازلياً أيضاً حبيث جيري تقليل عدد امل         
 .هذه القاعدة مع الزمن من نظام مفروض إىل آلية اجتماعية إرادية

ويف إطار السعي لتصحيح هذه اخللل يف حق املرأة يف املشاركة السياسية تشهد بعـض الـدول                 
 إلدماج املرأة يف    العربية جتارب جديدة، ففي املغرب تبنت حكومة عبد الرمحن اليوسفي اخلطة الوطنية           

 يف املئة كنسبة نسائية يف مجيع مستويات اهلياكل احلزبية          25…  التنمية، ويف اجلزائر يفرض احلزب      
من القمة إىل القاعدة؛ ويف فلسطني تأسست وحدة فنية يف الربملان باسم وحدة املرأة، تتكـون مـن                  

ة على الربملان للتأكد من عدم وجود       جمموعة من القانونيني مهمتها مراجعة مشاريع القوانني املعروض       
أي غنب أو متييز ضد املرأة فيها ورفع تقرير للربملان يف هذا الصدد؛ كمـا تقـدم رأيهـا يف شـأن                      

 .السياسات احلكومية على خمتلف املستويات مبا يضمن حق املرأة يف اإلفادة من هذه السياسات
 حث الربملانات العربيـة علـى تطـوير         ويف سياق التطلعات املستقبلية دعا أحد املشاركني إىل       
كما دعا مشارك آخر إىل تفعيل جلنة املرأة        . التشريعات اليت تضمن حقوق املرأة يف املشاركة السياسية       

 .الربملانية املنبثقة من املؤمتر التاسع والدورة اخلامسة والثالثني جمللس احتاد الربملانيني العرب
 

 التوصيــــات
 جلسة ختامية طرح املشاركون فيها مجلة توصيات مستوحاة مـن أبـرز             يف هناية الندوة عقدت   

وقـد  .  املوضوعات والقضايا اليت أثريت يف جلسات العمل حول سبل تطوير العمل الربملاين العريب            
متحورت التوصيات حول جمموعة عناوين أبرزها التطوير املؤسسي للربملانات العربية، وتعزيز اجملاالت            

واملعلوماتية واإلعالمية فيها، وإعداد برامج التدريب، وتطـوير القـوانني االنتخابيـة       واألطر البحثية   
العربية، وتعزيز التنسيق العريب على املستوى الربملاين، فضالً عن بعض التوصيات اليت تعىن يف شـؤون           

 .املرأة وحقوق اإلنسان واجملتمع املدين وعالقة العمل الربملاين هبا
 : طرحتوأبرز التوصيات اليت

 .بناء منوذج لقاعدة بيانات برملانية عربية -
 .تطوير منوذج لنظام برملاين فّعال يف أطره ومؤسساته -
وضع إطار لسبل استخدام التقانة احلديثة وتطوير أسـاليب العمـل املؤسسـي يف               -

 الربملانات العربية
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اتية املتقدمة لتكون    االرتقاء بالربملان إىل مؤسسة لديها املوارد البشرية واملادية واملعلوم         -
 .على مستوى حتديات هذه املرحلة

التركيز على اجلانب التدريبـي للربملانات العربية، سواء على مسـتوى األعضـاء أم      -
 .على مستوى األمانات العامة

دعوة مركز التدريب الربملاين العريب التابع لالحتاد الربملاين العريب إىل تنشـيط دوره يف              -
 .جمال التدريب

 .يغة نظرية للرقابة الربملانية مبا يطور دور الربملانات العربية الرقايبوضع ص -
تكرار عقد الندوات املتخصصة بالعمل الربملاين وإعدادها على حنو جيد مع إفسـاح              -

 .اجملال أمام املشاركني لالطالع على أوراق العمل املقدمة فيها مسبقاً إلغناء النقاش
اع النصوص والوثائق الربملانية للدول العربيـة يف        العمل مع اجلهات املختصة على إيد      -

سفاراهتا يف اخلارج، وإرسال نسخ منها إىل كل من االحتاد الربملاين العريب واالحتاد الربملـاين               
 .الدويل

 .توفري اإلمكانات والفرص أمام الباحث العريب لالطالع على الوثائق الربملانية -
 .بيةبناء منوذج افتراضي ملكتبة برملانية عر -
إعداد خطة لإلعالم الربملاين مبا يف ذلك تأسيس حمطة تلفزيون متخصصة يف الشـؤون    -

 .الربملانية
تشجيع الربملانات العربية على القيام بدور مهم من أجل إرسـاء قواعـد التطـوير                -

السياسي من خالل قانون انتخاب يؤمن متثيالً سليماً للقوى السياسية واالجتماعية؛ وقـانون             
 .ظيم األحزاب السياسية؛ وقانون لتنظيم اجلمعيات األهلية؛ وقانون لإلعالمعصري لتن

تعزيز دور املرأة ومساواهتا مع الرجل يف مجيع الربملانات العربية وتأسيس جلنة حلقوق              -
 .اإلنسان ودعم دور املرأة يف مجيع هذه الربملانات

 . تطوير فكرة االنفتاح على اجملتمع املدين والتعاون معه -
 . مل على تنسيق تبادل اخلربة العربية يف جمال تطوير األداء التشريعي والرقايبالع -
 .البحث يف إمكان تأسيس بنك عريب للمعلومات الربملانية -
 .البحث يف إمكان تأسيس معهد للدراسات الربملانية العربية -
 .البحث يف إمكان تأسيس دائرة خاصة بالشؤون الربملانية يف جامعة الدول العربية -
املطالبة بتفعيل دور جامعة الدول العربية وإشراك الربملانات العربيـة يف مؤمتراهتـا أو               -

اجتماعاهتا السنوية ليكون هناك مشاركة فعالة بني السلطات التشريعية والسلطات التنفيذيـة            
 .العربية


