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دليل البرلمانات. الورقة 2.

ــات والوظائــف الرئيســية  ــن العملي ــات الخــاص بمؤسســة الشــركاء الدوليي ــل البرلمان تســتعرض سلســلة دلي
للبرلمانــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم. يســلط هــذا الدليــل الضــوء علــى العناصرالرئيســة المتعلقــة بتصميــم 
وتنفيــذ المشــاريع التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتفعيــل البرلمــان. هــذه المذكــرة تناقــش العمليــات واإلجــراءات 

األكثــر شــيوعا واألكثــر جذبــا الهتمــام العامليــن فــي مجــال التنميــة البرلمانيــة، بمــا فــي ذلــك:

كيف يتم تنظيم عمل البرلمان ووضع جدول األعمال الخاص به.	 
كيف يصدر البرلمان القرارات  من خالل تمرير االقتراحات .	 
العملية التشريعية.	 
اآلليات الرئيسية للرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، ويشمل ذلك األسئلة، االستجوابات و	 

البيانات الوزارية.
عمل لجان التدقيق البرلماني )لجان الرقابة البرلمانية(	 
تمثيل مصالح الناخبين 	 

1. ما الذي يتم مناقشته ومتى؟ جدول األعمال البرلماني.

تختلــف الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم أعمــال البرلمانــات ، لكنهــا عــادة تعمــل داخل هيــاكل طويلة ومتوســطة 
وقصيــرة المدى. 

المدى الطويل.
ــا مــا يشــار إلــى الفتــرة الزمنيــة بيــن االنتخابــات  ــة المــدى، وغالب توفــر االنتخابــات العامــة الفتــرات طويل
ــم تكليــف أعضــاء  العامــة  باســم "البرلمــان".  يتــم حــل البرلمــان قبــل إجــراء االنتخابــات العامــة حتــى يت

ــات بتشــكيل البرلمــان.  جــدد مــن خــالل االنتخاب
 

تعمــل معظــم البرلمانــات لفتــرة ثابتــة - عــادة أربــع أو خمــس ســنوات. ومــع ذلــك، تجــدد بعــض البرلمانــات  
نســبة معينــة مــن عضويتهــا - غالبــا مــا تكــون النصــف أو الثلــث - بشــكل متكــرر أكثــر، عــادة كل ســنتين أو 
ثــالث ســنوات. فــي معظــم البلــدان، يمكــن حــل البرلمــان قبــل انتهــاء واليتــه، علــى ســبيل المثــال فــي حالــة 

ســحب الثقــة مــن الحكومــة القائمــة.  

المدى المتوسط
تنقســم معظــم البرلمانــات إلــي عــدد مــن الفصــول التشــريعية، والتــي ينفــض البرلمــان فيمــا بينهمــا. وعلــى 
الرغــم مــن فــض البرلمــان إال أن الهيئــة التشــريعية تظــل  قائمــة )أي أنــه ال يتــم إجــراء انتخابــات جديــدة 
ويحتفــظ النــواب بمقاعدهــم(. ويظــل واحــدا مــن كل خمســة مجالــس منعقــدا بشــكل مســتمر أثنــاء فتــرة عمــل 
البرلمــان. وقــد تســتمر الفصــول التشــريعية فــي بعــض البلــدان لمــدة قــد تقــل أو تزيــد عــن الســنة، بينمــا فــي 
مناطــق أخــرى قــد ال تســتمر هــذه الفصــول التشــريعية ســوى لعــدة أســابيع فقــط وقــد تتكــرر عــدة مــرات فــي 
العــام الواحــد، وأحيانــا مــع فتــرات راحــة طويلــة بينهــا. يجــب عــادة اقتــراح وتمريــر التشــريعات خــالل دورة 
واحــدة، رغــم أن العديــد مــن المجالــس تملــك صالحيــة  تأجيــل التشــريعات مــن فصــل تشــريعي إلــى آخــر.

كيف تعمل البرلمانات:
العمليات واإلجراءات البرلمانية.

المحتويات
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ومتى؟ )صفحة 1(
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المدى القصير
خــالل كل دورة، تملــك المجالــس البرلمانيــة نمطــا محــددا قائمــا علــى الجلســات اليوميــة، وغالبــا مــا يتــم عقــد 
ــن لألعضــاء  ــث يمك ــا، حي ــا بينه ــة فيم ــرات راح ــع وجــود فت ــن األســبوع م ــددة م ــام مح ــي أي االجتماعــات ف
ــة  ــرات العطل ــا تســمى فت ــادة م ــى إجــازات )وهــي ع ــة أو الحصــول عل ــل الدوائراالنتخابي ــى عم ــز عل التركي
ــا البعــض اآلخــر يكــون  ــع الجلســة، بعضهــا يســتمر لمــدة ســاعات محــددة مــن الجلســة بينم ــة أو رف البرلماني
أكثــر تنوعــا، و غالبــا مــا ينقســم جــدول أعمــال البرلمــان بيــن الجلســات العامــة واجتماعــات اللجــان البرلمانيــة 

ــة. ــات الحزبي أو المجموع

2. إعداد جدول األعمال: من الذي يقرر ما الذي سيناقشه البرلمان؟

لــدى معظــم البرلمانــات جــدول أعمــال يومــي أو نظــام لألعمــال، يحــدد الموضوعــات التــي ســيتم مناقشــتها كل 
يــوم، والقــرارات التــي ينبغــي اتخاذهــا. يمكــن أيضــا اإلعــالن عــن أعمــال البرلمــان المســتقبلية بشــكل مســبق. 
يتــم إقــرار بنــود جــدول األعمــال عــادة بموجــب مجموعــة مــن البنــود المنصــوص عليهــا فــي القواعــد اإلجرائيــة 
أو الالئحــة البرلمانيــة )انظــر أدنــاه(، باإلضافــة للبنــود المضافــة وفقــا لتقديــر األفــراد والمجموعــات البرلمانيــة، 

شــاملة رئيــس البرلمــان، والحكومــة  واألحــزاب أو الكتــل السياســية.

األعمال المنصوص عليها وفقا للقواعد. 
يمكــن أن تحــدد الالئحــة البرلمانيــة حــداً أدنــى مــن الوقــت، أو أيــام محــددة فــي التقويــم البرلمانــي لتنفيــذ بعــض 
اإلجــراءات )مثــل، طــرح األســئلة علــى الــوزراء، أو االســتماع  لاللتماســات المقدمــة مــن الجمهــور أو مناقشــة 
ــة، )والتــي قــد تقســم بشــكل  تقاريــر اللجــان(. كمــا أنهــا قــد تخصــص أيضــا أوقــات محــددة لمجموعــات معين
متناســب بيــن األحــزاب أو الكتــل البرلمانيــة أو يقررهــا النــواب بشــكل مســتقل(. يجــب تقريــر األعمــال الواجبــة 
بشــكل يومــي ضمــن المعاييــر العريضــة التــي تحددهــا الالئحــة البرلمانيــة، وفــي بعــض البرلمانــات، يقــع هــذا 

األمــر علــى عاتــق رئيــس البرلمــان، بينمــا يقــع ضمــن مســئوليات الســلطة التنفيذيــة فــي برلمانــات أخــرى. 
لجان األعمال و مكاتب البرلمان. 

أنشــأت العديــد مــن البرلمانــات هيئــات محــددة مكلفــة بتحديــد جــدول األعمــال، ســواء فــي شــكل لجنــة األعمال أو 
مكتــب  البرلمــان. وهــو مــا يجمــع األطــراف الرئيســية المشــاركة فــي إدارة البرلمــان، بمــا فيهــم رئيــس المجلــس 
و/أو نوابــه، وممثلــي الحكومــة وممثلــي األحــزاب أو الكتــل السياســية )وأحيانــا أشــخاص آخريــن مثــل رؤســاء 

اللجــان( وذلــك لتحديــد جــدول األعمــال. 

بينمــا تتحــدد األعمــال الخاضعــة للنقــاش طبقــا لقــرار اللجنــة أو الديــوان )مكتــب البرلمــان( ككل، ففــي معظــم 
البرلمانــات يكــون دورهــا استشــاريا، ويحتفــظ رئيــس المجلــس أو الحكومــة بالقــرار النهائــي بخصــوص 
ــا   ــد مــن المعلومــات حــول هــذه اإلجــراءات والمشــاركين فيه ــاش. يوجــد المزي الموضوعــات المطروحــة للنق

ــن حــول الطــرق األساســية ــات الخــاص بمؤسســة الشــركاء الدوليي ــل البرلمان ــرة  دلي ــي مذك ف
 للدخول إلى البرلمان.

3. االلتزام بالقواعد : القواعد اإلجرائية للبرلمان، أو النظام األساسي أو الالئحة الداخلية.

مــن أجــل العمــل بشــكل فعــال، لــدى المجالــس البرلمانيــة قواعــد إجرائيــة تســمى أحيانــا بالنظــام الداخلــي، أو 
قواعــد النظــام األساســي أو اللوائــح الداخليــة. وغالبــا مــا تعــد هــذه اإلجــراءات العمــود الفقــري للبرلمــان الفعــال، 
وتســاهم فــي تحديــد طبيعــة عملــه. وذلــك عــن طريــق تحديــد حقــوق وواجبــات األعضــاء، والطــرق التــي يتــم 
بهــا تنفيــذ األعمــال بشــكل فعــال وعــادل، وتحديــد العناصــر األساســية المؤسســة، وتحديــد طــرق معينــة إلدارة 
عمــل المجلــس. تغطــي القواعــد اإلجرائيــة عــادة عــددا مــن جوانــب العمــل والتنظيــم داخــل البرلمــان، وتشــمل:

انعقاد البرلمان	 
تعيين رئيس المجلس والهيئات اإلدارية داخله	 
وضع جدول األعمال وتحديد أوقات المناقشات والجلسات	 
إجراءات  تمرير التشريعات	 
قواعد المناقشة	 
التوفيق بين مجلسي البرلمان  في البرلمانات ذات نظام الغرفتين       	 
آليات التدقيق والرقابة على أعمال الحكومة 	 
اإلجراءات المالية	 
توضيح مجموعات األحزاب السياسية و حقوقها و أدوارها 	 
تكليف  وتنظيم اللجان	   •
•  االلتماسات والشكاوى	 
العالقات بالهيئات األخرى	   •
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وضع القواعد
ــا  ــا م ــا غالب ــط بســبب أنه ــس فق ــرا للجــدل، لي ــد تكــون أمــرا مثي ــس ق ــة للمجل ــة وضــع القواعــد اإلجرائي عملي
تكــون مســألة تقنيــة، ولكــن ألنــه )علــى ســبيل المثــال(  يجــب تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق أحــزاب ومجموعــات 
ــدة وألعمــال  ــن الجدي ــق مفصــل للقواني ــي إجــراء تدقي ــة ف ــاءة مــن جهــة والرغب ــن الكف ــة، وبي ــة واألقلي األغلبي
ــم  ــة التــي يســتطيع البرلمــان مــن خاللهــا أن يوضــح القي الحكومــة مــن جهــة أخــرى. كمــا أنهــا تعتبــر الطريق
الديمقراطيــة للمواطنيــن. تــم إتبــاع الكثيــر مــن المقاربــات المختلفــة، والتــي تعكــس تنــوع الهيــاكل البرلمانيــة 
ــة التصــرف لرئيــس المجلــس، بينمــا  ــر مــن حري ــدر كبي ــة. بعضهــا مختصــر جــدا، وبعضهــا يســمح بق الدولي
ــي  ــد تحــدث ف ــة ق ــا يخــص أي حال ــات فيم ــر التوجيه ــاول أن يوف ــال، ويح ــر تفصي ــون أكث البعــض اآلخــر يك
المســتقبل. قــد تكــون القواعــد الخاصــة بالنظــام الداخلــي لبعــض البرلمانــات فــى بلــدان أخــرى واردة ومحــددة 

فــي موضــع آخــر مثــل دســتور هــذه الــدول.

فهم القواعد.
ــم  ــد يت ــم القواع ــذا فمعظ ــواردة، ل ــاالت ال ــة االحتم ــي كاف ــن تغط ــال ل ــر تفصي ــة األكث ــد اإلجرائي ــى القواع حت
اســتكمالها بموجــب قــرارات رئيــس المجلــس، أو األعــراف والممارســات التــي تطــورت بمــرور الوقــت.  ولــدى 
بعــض البرلمانــات كتيبــات تجمــع وتشــرح النظــام الداخلــي بالتفصيــل، وتوضــح الكيفيــة التــي يتــم بهــا تطبيــق 

تلــك القواعــد بشــكل عملــي.

كسر القواعد.
يعتبــر رئيــس المجلــس و/أو نوابــه هــم المســئولون عــن ضمــان اتبــاع قواعــد النظــام الداخلــي فــي الجلســات 
العامــة )أثنــاء انعقــاد اللجــان يقــع هــذا العــبء علــى عاتــق رئيــس اللجنــة(. قــد يثيــر أعضــاء البرلمــان نقطــة 
نظــام أثنــاء المناقشــات إذا مــا شــعروا بإلخــالل بقواعــد النظــام الداخلــي، مثــل، خــروج العضــو عــن موضــوع 
ــرار  ــة الق ــس اللجن ــس أو رئي ــس المجل ــا يتخــذ رئي ــادة م ــيئة. ع ــة مس ــث أو اســتخدام لغ ــاء الحدي المناقشــة أثن
بخصــوص نقطــة النظــام المثــارة، ولكــن يمكــن فــي بعــض األحيــان الطعــن علــى قــراراه، علــى ســبيل المثــال إذا 
اتفــق أغلبيــة األعضــاء علــى عــدم صحــة القــرار )فــي بعــض البرلمانــات يكــون الطعــن فــي قــرار الرئيــس أمــرا 
شــائعا، وفــي برلمانــات أخــرى يكــون غيــر مســموح بــه، أو أمــر نــادر الحــدوث ويمثــل تحــدي خطيــر لســلطة 
الرئيــس(. لمزيــد مــن المعلومــات حــول اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا ضــد األعضــاء الذيــن يثبــت إخاللهــم 

بالقواعــد. يرجــى الرجــوع  إلــي مدونــة القيــم فــي دليــل البرلمانــات الخــاص بمؤسســة الشــركاء الدولييــن.

4. كيف يتخذ البرلمان القرارات: المناقشات واالقتراحات والتصويت.

سير المناقشة.
تعتبــر البرلمانــات أساســا هيئــات تداوليــة، يتــم فيهــا إجــراء المناقشــات بطريقــة قائمــة علــى االختصــام والجــدل 
الملحــوظ ســواء بنســبة كبيــرة أو قليلــة قبــل اتخــاذ أي قــرار. عــادة مــا يقــوم رئيــس المجلــس بدعــوة األعضــاء 
ــلفا. كل  ــددة س ــن المح ــة المتحدثي ــا لقائم ــدث أو وفق ــي التح ــم ف ــار ترتيبه ــا باختي ــة، إم ــاء المناقش ــدث أثن للتح
البرلمانــات لديهــا قواعــد إلجــراء المناقشــات، ولموازنــة الطلبــات لضمــان االســتماع لجميــع وجهــات النظــر، 
ــة فــي الوقــت  ــى توافــق األغلبي ــة، مــع  التركيــز علــى األعمــال التــى حــازت عل ــة البرلماني شــاملة آراء األقلي

المناســب. تشــمل القواعــد المشــتركة:

تحديد  الحدود الزمنية للخطابات، وقد تختلف اعتمادا على عدد األعضاء الراغبين في المشاركة في 	 
المناقشة؛ أو قد تختلف بالنسبة للوزراء، ورؤساء اللجان، وقادة األحزاب/الكتل السياسية وأعضاء البرلمان 

العاديين.
تقسيم عدد الخطابات المسموح بها في المناقشة فيما بين األحزاب/الكتل السياسية تبعا لنسبتهم في البرلمان.	 
قواعد عدم التكرار أو تناول نقاط غير ذات صلة بموضوع المناقشة، والتي تهدف لضمان تناول البرلمانيين 	 

للموضوع الخاضع للنقاش دون إطالة. 
القواعد التي تتطلب األدب واللياقة واالستماع للخطابات باحترام.	 
قواعد منع استخدام الدعائم أو القراءة من مواد مكتوبة.	 
تحديد عدد مرات مشاركة العضو الواحد في المناقشة الواحدة.	 
"النصاب القانوني" )الحد األدنى من األعضاء الواجب حضورهم( من أجل إجراء المناقشة.	 

 
المماطلة السياسية : تقليد برلماني

المماطلــة السياســية هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف محــاوالت النــواب إللقــاء الخطــب المطولــة وذلــك للحفــاظ 
علــى اســتمرار المناقشــة لمــا بعــد المواعيــد النهائيــة التخــاذ القــرارات، وبالتالــي منــع إتخــاذ القــرار أو تأجيلــه 

لموعــد الحــق. أحيانــا يشــار إليــه بعرقلــة  مشــروع القانــون. تعتبــر المماطلــة السياســية بالنســبة لمؤيديهــا أداة
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مهمــة ضــد إســاءة اســتعمال الســلطة، مــن خــالل صــد القــرارات التــي تدعمهــا األغلبيــة علــى الرغــم مــن رفــض 
األقليــة لهــا داخــل البرلمــان. وبالمقابــل، يــرى اآلخــرون )األغلبيــة( المماطلــة السياســية  وســيلة محبطــة وبــال 

هــدف وتتســبب فــي إهــدار وقــت البرلمــان، وتمنــع األغلبيــة مــن الحكــم بشــكل فعــال.

االقتراحات والتعديالت.
االقتراحــات هــي اآلليــة المســتخدمة مــن قبــل البرلمانــات التخــاذ القــرارات، واالقتــراح هــو عــادة جملــة تعبــر 
عــن رأي أو تؤيــد مســار للعمــل. وهــذه االقتراحــات قــد تخضــع للمناقشــة، أو يتــم تعديلهــا أو قبولهــا أو رفضهــا 

مــن جانــب البرلمــان. 

مثال على اقتراح بمناقشة:

 يقوم االقتراح على موافقة البرلمان على قرار الحكومة الخاص ببناء طرق جديدة، ويرى إنشاء أول  «
طريق شمال الدولة.

 يتم تقديم تعديل بحذف كلمة "الشمال" واستبدالها "بالجنوب" «
 يتم مناقشــة االقتراح والتصويت عليه. إذا تمت الموافقة عليه، ســيعرض االقتراح إنشــاء الطريق أوال  «

جنوب البالد.
 وبنهايــة المناقشــة، ســيتم التصويــت علــى االقتراح )بعد تعديلــه(. إذا تم إقرار االقتراح، فســيصدر في  «

شكل قرار أو أمر برلماني.

ــدة مــن االقتراحــات، وتشــمل االقتراحــات غيــر الملزمــة أو االستشــارية والتــي تعبــر عــن  ــاك أنــواع عدي هن
رأي البرلمــان، ويمكــن للحكومــة تجاهلهــا إذا مــا رغبــت فــي ذلــك، واالقتراحــات الملزمــة و تســتوجب التنفيــذ، 
واالقتراحــات اإلجرائيــة الخاصــة بإجــراء األعمــال )مثــل تأجيــل الجلســة أو إنهاءهــا أو عقــد جلســة خاصــة(. 

بعــض االقتراحــات علــى وجــه الخصــوص  أصبحــت معروفــة جيــدا :

اقتــراح اليــوم المبكــر Early day motions )فــي تقليد وستمينســتر( وهي بيانــات رأي يطرحها النواب 	 
ــدف  ــة. واله ــادة- للمناقش ــي الع ــا ال تخضــع –ف ــات، ولكنه ــي صــورة مقترح ــن. وتســجل وتنشــر ف منفردي
مــن هــذا النــوع مــن االقتراحــات هــو جــذب التأييــد )فــي صــورة توقيعــات( مــن النــواب اآلخريــن، إلظهــار 
ــة  ــؤدي التصريحــات المكتوب ــات األخــرى، ت ــي البرلمان ــن ولكــن ف موقــف أو مشــاعر تجــاه موضــوع معي

هــذه الوظيفــة.  
اقتراح بتوجيه اللوم وغالبا ما يتم  توجيهه للوزراء )وأحيانا لغيرهم من المسئولين العموميين، مثل القضاة( 	 

والذيــن يواجهــون اتهامــات بارتــكاب مخالفــات جســيمة، واقتراحــات توجيــه اللــوم التــي يتــم  تمريرهــا  قــد 
تــؤدي إلــي االســتقالة، إمــا كمطلــب رســمي لالقتــراح، أو بســبب الضــرر بســمعة المعنييــن.

اقتراحــات  ســحب الثقــة والموجهــة ضــد الحكومــة ككل. إذا تم تمرير اقتراح بســحب الثقة، مــن الحكومة فهذا 	 
يــدل علــى أنهــا لــم تعــد تحظــى باألغلبيــة البرلمانيــة.و فــي الديمقراطيــات البرلمانيــة، يمكــن أن يتســبب ذلــك 

فــي إنشــاء تحالــف جديــد أو إجــراء إنتخابــات عامــة جديــدة.

التصويت.
ــر مــن  ــرأي فــي البرلمــان. فــي الكثي ــات فــي ال ــم بهــا تســوية الخالف ــي يت ــادة الت التصويــت هــو الوســيلة المعت
الحــاالت تكــون األغلبيــة البســيطة هــي كل مــا يلــزم لكســب التصويــت، علــى الرغــم مــن إمكانيــة تطلــب نســبة 
أكبــر مــن األصــوات إلجــراء التعديــالت الدســتورية، أو تعديــل إجــراءات البرلمــان )عــادة، أغلبيــة الثلثيــن(. 
وفــي حالــة تعــادل األصــوات، معظــم البرلمانــات تعطــي رئيــس المجلــس الحــق  فــي الصــوت الترجيحــي. وفــي 
بعــض الحــاالت، يحــق لرؤســاء المجالــس المشــاركة بهــذا الصــوت كمــا يشــاؤن، وفــي حــاالت أخــرى، يلــزم 
بموجــب القواعــد اإلجرائيــة إجــراء هــذا التصويــت بشــكل معيــن، وفــي بعــض، ولكــن ليــس فــي كل البرلمانــات، 

يمكــن لهــم االمتنــاع عــن التصويــت. ومــن الطــرق الشــائعة فــي تســجيل األصــوات مــا يلــي:

التصويــت برفــع األيــدي أو بالوقــوف /الجلــوس، ويتــم احتســاب األصــوات مــن قبــل رئيــس المجلــس و/أو 	 
المسئولين الحاضرين الجلسة.

التصويــت برفــع بطاقــات التصويــت. مماثلــة لمــا ســبق ذكــره، ولكــن قــد يســمح لألعضــاء بإعطــاء بطاقــات 	 
التصويت الخاصة بهم لغيرهم من األعضاء، للتصويت نيابة عنهم إذا لم يتمكنوا من الحضور.

التصويــت بنــداء األســماء. يتــم نداء اســم كل عضو بالــدور ليدلي بتصويته، و هذه العملية تســتغرق الكثير من 	 
الوقــت خاصــة فــي المجالــس الكبيــرة، وأحيانــا مــا تكــون مخصصــة للحــاالت التــي يتــم فيهــا الطعــن علــى 

قــرار رئيــس المجلــس، أو فــي حالــة تقــارب األصــوات.
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أنظمــة التصويــت اإللكترونــي. غالبــا ما ترتبط هذه مقاعد أو المكاتب التي يجلس عليها األعضاء أو باســتخدام 	 
ــض  ــاء بتفوي ــماح لألعض ــة بالس ــد الخاص ــف القواع ــرى، تختل ــرة أخ ــم. م ــة به ــة الخاص ــة العضوي بطاق

ــم. ــة عنه ــت نياب ــن  للتصوي ــاء آخري أعض
التصويــت عــن طريــق المشــي مــن خــالل الممــرات )اللوبيــات( المجــاورة للمجلــس، كمــا هــو الحــال فــي 	 

ويستمنســتر وبعــض برلمانــات الكومنولــث. يتــم تســجيل األصــوات مــن قبــل المســؤولين، وعدهــا مــن قبــل 
أعضــاء البرلمــان المعروفيــن باســم "فــارزي األصــوات".

5. العملية التشريعية.

ــف.  ــدا بالنســبة ألي برلمــان، وكل برلمــان يعالجهــا بشــكل مختل ــر تعقي ــة األكث ــر التشــريعات هــي العملي تمري
ــكل  ــف بش ــا تختل ــادة م ــتر( ع ــد وستمنس ــل تقالي ــي )مث ــوذج األصل ــس النم ــى نف ــة عل ــات القائم ــى البرلمان حت
كبيــر فيمــا بينهــا فــي معالجتهــا للتشــريع، وغالبــا مــا تدخــل عمليــات مختلفــة علــى إجراءاتهــا نتاجــا للتطــورات 
التاريخيــة، أو لحاجتهــا للتكيــف مــع ســياق محــدد. يقــدم الرســم البيانــي أدنــاه دليــال تخطيطيــا مبســطا لمراحــل 

التشــريع الرئيســية فــي معظــم البرلمانــات.
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العملية التشريعية.

المصدر

صياغة التشريعات هي عملية فنية وتحتاج للمحامين المتخصصين. 
في بعض البلدان، يكون الموظفون البرلمانيون قادرين على صياغة 
التشريعات. وفي البلدان األخرى، توجد وحدة تابعة للخدمة المدنية 

مخصصة لصياغة التشريعات الحكومية، والتي قد تكون أو ال 
تكون متاحة لالستخدام من قبل اللجان والنواب البرلمان.

قبل طرح القانون على البرلمان، يتم عادة إجراء تشاور 
عام حول المبادئ المتضمنة بالقانون.

قد يكون هناك أيضا إجراء رقابي رسمي قبل عملية 
التشريع، تقوم به لجان البرلمان أو غيرها.

 اللجان

 أعضاء
 البرلمان

 المستقلين أو في
 مجموعات

الحكومة

لدخول للبرلمان

الدخول حلة األولى تتمثل في موافقة البرلمان على النظر في التشريع. في بعض البرلمانات، 
تعد تلك الخطوة مجرد إجراء شكلي، حيث يتم "عرض" مشروع القانون وتحديد بعض سماته، 

مثل عنوانه، وموضوعه والمؤيدين له. وفي البعض اآلخر من البرلمانات، يتم إجراء مناقشة 
ويمكن رفض مشروع القانون في هذه المرحلة.

في حالة التشريعات المقترحة من قبل النواب المستقلين أو مجموعات من النواب، قد يوجد 
بعض المتطلبات التي تتعلق بحد أدنى أو أقصى للمؤيدين للتشريع، أو تحديد لعدد مشروعات 

القوانين المتاح عرضها خالل فترة زمنية معينة.

الصياغة

األفكار الخاصة بالقوانين يمكن أن تأتي من العديد 
من المصادر.

في العديد من البلدان تكون الحكومة المصدر 
األساسي القتراح التشريعات.
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الموافقة المبدئية للبرلمان

هذه المرحلة غالبا ما تكون األكثر تعقيدا، وتختلف بشكل كبير فيما بين البرلمانات. 
يتم دراسة نص التشريع بشكل مفصل، ويتم إجراء التعديالت. هناك عادة قواعد 

خاصة بأنواع التعديالت التي يمكن إدخالها، وبمن يملك حق اقتراح تلك التعديالت. 
في الكثير من البرلمانات، تقع هذه األعمال على عاتق اللجان، حيث أنها قد تكون 
طويلة جدا وتستغرق الكثير من الوقت، أكثر مما قد يكون متاحا للجلسات العامة. 
عادة ما تكون اللجان المكلفة بالنظر في التشريعات لديها الخبرة المتخصصة في 

الموضوع المطروح، وأحيانا ما تجري المشاورات العامة حول الموضوع.

مجرد عرض مشروع القانون، تقوم معظم البرلمانات بإجراء مناقشة على المبدأ الذي يحاول 

القانون تحقيقه، وذلك قبل النظر في أحكامه وصياغته. إذا لم يتم اعتماد التشريع بأغلبية 

برلمانية في هذه المرحلة، فعادة ما سيترك المقترح دون المضي قدما فيه.

الموافقة النهائية على القانون

المراجعة

واجب الموافقة على النص النهائي للقانون في الجلسة العامة. في البرلمانات العاملة 
بنظام المجلسين، يجب موافقة كل من المجلسين على النص النهائي. عندما يكون 

التشريع مثيراً للجدل، يمكن أن تشهد تلك العملية صعوبة بالغة.وقد تستخدم بعض 
البرلمانات العاملة بنظام المجلسين لجان توفيق رسمية أو جلسات مشتركة للمجلسين 

لحل الخالفات. أما في البرلمانات األخرى، هناك حد زمني لمدى استمرار تلك 
الخالفات قبل سقوط التشريع، أو إعطاء مجلس واحد الحق في نقض قرارات المجلس 

اآلخر في بعض األحيان.

ال تنتهي القصة بالضرورة بمجرد إقرار البرلمان للتشريع. حيث توجد العديد من عمليات 
المراجعة بعد التشريع، والتي تتراوح من المراجعة غير الرسمية )من قبل لجان البرلمان( 

لتحديد ما إذا كان يجري تطبيق التشريع بشكل صحيح وينتج نتائجه المطلوبة، إلي المراجعات 
القضائية والقانونية، والتي قد تؤدي في بعض البلدان إلي إسقاط القانون إذا لم يتوافق مع 

الدستور واألحكام القانونية األخرى.

القبول  الملكي/
التصديق 
الرئاسي

مجلس 
النواب

مجلس 
األعيان

الدراسة المفصلة للنص
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التشريع الثانوي أو التشريع المفوض.
الرســم البيانــي أعــاله يصــف طريقــة إقــرار "التشــريع األساســي" )أي كيــف يصبــح مشــروع القانــون قانونــا(. 
ــددة دون  ــائل المح ــض المس ــي بع ــة" ف ــة" أو "مفوض ــريعات "ثانوي ــن تش ــكام بس ــمل أح ــن تش ــم القواني معظ
ــون األساســي،   ــى القان ــان عل ــة البرلم ــد موافق ــن. فعن ــن القواني ــد م ــر المزي ــان وتمري الحاجــة للرجــوع للبرلم
يكــون هنــاك اتفاقــا علــى إمكانيــة تعديــل أو تغييــر القانــون مســتقبال مــن قبــل طــرف معيــن )عــادة الحكومــة(، 
مــن خــالل إصــدار القــرارات أواألوامــر التنفيذيــة أو اللوائــح التــي ســتخضع إلــي درجــة أقــل مــن التدقيــق مــن 

قبــل البرلمــان.

أمثلة للتشريعات المفوضة.
 السماح بتغيير رسوم الحصول على جواز السفر «
 إضافة الهيئات العامة المنشأة حديثا لقائمة الهيئات الخاضعة لقانون بعينه )على سبيل المثال منحها  «

حرية المعلومات أو المساواة في الواجبات(.
 السماح بتحديث المنشورات القياسية مثل مدونة السير أو مدونة سلوك الشرطة. «

اإلجراءات البرلمانية للتشريعات المفوضة.
ــة التــي ســتطبق علــى التشــريعات المفوضــة، إذا مــا  عــادة مــا يحــدد القانــون األساســي  اإلجــراءات البرلماني
وجدت.ففــي بعــض الحــاالت، قــد يتــم بحــث التشــريعات المفوضــة مــن قبــل لجنــة خاصــة دون الجلســات العامــة. 

وفــي البعــض اآلخــر، قــد ال يتــم بحثهــا بتاتــا، أو يتــم بحثهــا فــي حالــة تســجيل اعتــراض رســمي عليهــا.

كيفية تجنب التجاوزات.
الفكــرة وراء التشــريعات المفوضــة هــي الســماح ببعــض التعديــالت البســيطة والتحديثــات علــى القانــون دون 
ــك،   ــع ذل ــرة أخــرى. وم ــة التشــريعية م ــل إجــراءات العملي ــي كام ــان بالحاجــة للدخــول ف ــل البرلم ــال كاه إثق
ــة بموجــب  ــات المخول ــد نطــاق واســع للصالحي ــال تحدي ــاك بعــض التجــاوزات التــى يمكــن أن تحــدث، مث فهن
التفويــض أثنــاء تمريــر القانــون األساســي، ولذلــك وضعــت البرلمانــات لجــان التدقيــق وغيرهــا مــن الهيئــات 
للتحقــق مــن طبيعــة الســلطات المفوضــة المتضمنــة فــي كل نــص قانــون قبــل إقــراره واإلبــالغ عــن أي ثغــرات 
ــن  ــرى ويمك ــريعات األخ ــة بالتش ــة الخاص ــة القضائي ــذات المراجع ــع ل ــة تخض ــريعات المفوض ــة. التش محتمل

ــات المفوضــة. ــى الحكومــة لتجاوزهــا النطــاق القانونــي  للصالحي أيضــا الطعــن عل

6. مساءلة السلطة التنفيذية: آليات الرقابة البرلمانية.

تختلــف العالقــة بيــن الحكومــة والبرلمــان مــن بلــد آلخــر، ولكــن أحــد أهــم أدوار البرلمــان هــو اإلشــراف علــى 
الســلطة التنفيذيــة، ومراقبــة أداءهــا ومحاســبتها علــى أعمالهــا. وهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن آليــات الرقابــة 

التــي تمكــن النــواب مــن القيــام بتلــك المهــام.

استجواب الوزراء: األسئلة واالستجوابات والبيانات.
معظــم البرلمانــات لديهــا آليــة تلــزم الســلطة التنفيذيــة بالــرد علــى األســئلة المقدمــة إليهــا مــن قبــل النــواب. تبعــا 
للنظــام البرلمانــي، قــد يكــون الــوزراء أعضــاء فــي البرلمــان أو قــد ال يكونــون كذلــك، وحتــى إن لــم يكونــوا 
ــى األســئلة أو للشــرح  ــرد عل ــوزراء بالحضــور للبرلمــان شــخصيا لل ــزم ال ــا توجــد قواعــد تل ــادة م ــك، فع كذل

والدفــاع عــن سياســتهم.

األسئلة.
ــردة.  ــة المنف ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــل ال ــل األعضــاء حــول عم ــن قب ــة عــادة م تطــرح األســئلة المكتوب
عــادة مــا يوجــد قواعــد خاصــة بطريقــة طــرح األســئلة، والحــدود الزمنيــة لإلجابــة عليهــا. قــد تتطلــب األســئلة 
المكتوبــة الحصــول علــى معلومــات أو إحصــاءات مفصلــة، لــذا فقــد يتــم إعــداد األجوبــة مــن قبــل المســئولين 
الحكومييــن. ومــع ذلــك، يتــم الــرد عــادة باســم الوزيــر، حيــث أنــه المســئول فــي النهايــة عــن دقتهــا ومحتواهــا.

أمــا األســئلة الشــفوية فتتطلــب حضــور الوزيــر للبرلمــان للــرد عليهــا شــفويا. وتختلــف قواعــد تلــك األســئلة عــن 
تلــك المكتوبــة، حيــث أنهــا قــد تعــد للســماح بإجــراء نقــاش قصيــر حــول موضــوع الســؤال، أو للســماح لعضــو 

البرلمــان الــذي طــرح الســؤال بطــرح أســئلة تكميليــة أو التعليــق بإيجــاز علــى الــرد.

وهنــاك أيضــا األســئلة العاجلــة التــي يســمح بطرحهــا فــي بعــض البرلمانــات، والتــي تتطلــب حضــور الــوزراء 
للبرلمــان فــي غضــون مهلــة قصيــرة للتعليــق علــى مســألة تتطلــب اإلهتمــام الفــوري.
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االستجوابات
تعتمــد العديــد مــن البرلمانــات علــى إجــراء االســتجوابات أو طلبــات اإلحاطــة للرقابــة علــى أعمــال أحــد الوزراء 
عــن كثــب بخصــوص قضيــة واحــدة. ويكــون ذلــك عــادة فــي صــورة ســاعة أو ســاعة ونصــف مــن األســئلة 
ــن  ــات م ــوع مخالف ــي وق ــتباه ف ــة االش ــي حال ــا ف ــوء إليه ــم اللج ــا يت ــادة م ــة. وع ــة برلماني ــي جلس ــة ف واألجوب

الوزيــر، أو وجــود دليــل علــى فشــل خطيــر فــي آداء الــوزارة أو الدائــرة الحكوميــة المعنيــة.

يجب عادة الحصول على تأييد عدد معين من النواب إلتمام إجراء تقديم  االستجواب. وقد ينتج عن االستجواب 
تصويت باقتراح لتوجيه اللوم أو اقتراح بسحب الثقة من الوزير.

البيانات.
ــا   ــم إلقائه ــاتهم، ويمكنه ــان بسياس ــالم البرلم ــا إع ــن خالله ــوزراء م ــتطيع ال ــة يس ــي آلي ــة ه ــات الوزاري البيان
ــي لطــرح  ــت الكاف ــة بالوق ــوزراء مصحوب ــل ال ــن قب ــات الشــفوية م ــون البيان ــا تك ــادة م ــة. ع شــخصيا أو كتاب
األســئلة مــن قبــل أعضــاء البرلمــان. ويتوقــع فــي العديــد مــن الديمقراطيــات البرلمانيــة قيــام الــوزراء باإلعــالن 

ــال(.  ــي وســائل اإلعــالم، مث ــج األمــر ف ــل تروي ــان أوال )قب ــرات سياســية للبرلم عــن أي تغيي

التصديق وجلسات االستماع السابقة على التعيينات.
تعيــن الحكومــة الكثيــر مــن كبــار المســئولين، شــاملة الــوزراء، و القضــاة ورجــال القانــون ورؤســاء الشــركات 
ــا ومجالــس إدارة الهيئــات العامــة. وقــد تخضــع بعــض هــذه التعيينــات  الحكوميــة، والوظائــف العســكرية العلي
ــية  ــة الرئاس ــادة  لألنظم ــمات المعت ــدى الس ــي إح ــذه ه ــق.  وه ــن خــالل جلســات التصدي ــان م ــة البرلم لموافق
حيــث يخضــع الــوزراء وغيرهــم مــن المرشــحين اآلخريــن مــن قبــل رئيــس الدولــة للتدقيــق مــن قبــل اللجــان 
البرلمانيــة. فــي بعــض الحــاالت، قــد تملــك الجلســة العامــة أو اللجنــة المختصــة حــق االعتــراض علــى قــرار 
التعييــن. وحتــى فــي حالــة عــدم وجــود حــق االعتــراض، فــإن تأثيــر التقريــر الســلبي حــول مرشــح مــا قــد يــؤدي 
إلــي ســحب المرشــح المعنــي. فــي حيــن أنــه عــادة مــا تكــون جلســات التصديــق روتينيــة، فغالبــا مــا ينظــر إليهــا 
علــى أنهــا وســيلة لتحقيــق المزيــد مــن الشــفافية فــي عمليــة التعيينــات للوظائــف ذات الثقــل السياســي، ممــا يعــزز 

مــن حمايــة مصالــح وحقــوق الجمهــور.

الرقابة على األموال العامة 
للبرلمانــات دور رئيــس فــي ضمــان مســاءلة الســلطة التنفيذيــة عــن المــال العــام الــذي تنفقــه، بمــا يحــول دون 
الفســاد وســوء اســتخدام المــال العــام. فــي العديــد مــن الــدول، إحــدى المبــادئ الدســتورية األساســية تكمــن فــي 
إخضــاع النفقــات الحكوميــة لتصديــق البرلمــان قبــل إنفاقهــا. تاريخيــا، كفــل هــذا األمــر عــدم تجاهــل الحكومــات 
للبرلمانــات أو اســتمرارها فــي الســلطة برغــم خســارتها لألغلبيــة فــي البرلمــان، ألنهــا ســتكون غيــر قــادرة علــى 

تمويــل سياســاتها.       

الموازنة.
ــاه لمحــة عامــة عــن المالمــح  ــدة، ولكــن يعطــي الشــكل أدن ــة معق ــة الســنوية هــي عملي ــرار الموازن ــة إق عملي
الرئيســة لهــا فــي معظــم البرلمانــات. فبعــض البرلمانــات لديهــا إجــراءات خاصــة إلقــرار جمــع األمــوال مــن 
خــالل الضرائــب واإلنفــاق العــام للحكومــة. لغــرض التبســيط، يفتــرض الشــكل التالــي أن هــذه اإلجــراءات يتــم 

التعامــل معهــا بشــكل جماعــي علــى إنهــا جــزء مــن عمليــة وضــع الميزانيــة ذاتهــا. 
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الموازنة

التشريعات المالية

المراجعة والرقابة

التطبيق

تعــد الحكومــة موازنتهــا الســنوية وتعرضهــا علــى البرلمــان. وهــو مــا يعــد عــادة حدثــا برلمانيــا مهمــا، فقــد 
تســتمر المناقشــات حــول الميزانيــة الحكوميــة لعــدة أيــام.

تتــم ترجمــة إقــرار الموازنــة فــي صــورة تشــريع، والــذي يجــب إقــراره مــن قبــل البرلمــان. فــي العديــد مــن 
البرلمانــات، تلعــب اللجنــة الماليــة دورا رئيســا فــي التدقيــق فــي تفاصيــل هــذا التشــريع، وهــو مــا يمثــل 

العــبء األكبــر مــن عملهــا الســنوي.

ــة.  ــة الوطني ــق والرقاب ــة التدقي ــل هيئ ــة مــن قب ــم فحــص الحســابات الحكومي ــة، يت ــة الســنة المالي ــي نهاي ف
ويمكــن أيضــا مراجعــة النفقــات مــن قبــل الهيئــات البرلمانيــة مثــل لجنــة الحســابات العامــة أو اللجنــة الماليــة 

.Value for money للتأكــد مــن تحقــق مبــدأ القيمــة مقابــل المــال

بمجرد إعطاء الموافقة البرلمانية، تتمكن الحكومة من إنفاق األموال.

.Value for Money تحقيق القيمة مقابل المال
للبرلمانــات أيضــا دورا فــي التدقيــق فــي النفقــات الســابقة، لضمــان إنفــاق األمــوال علــى األغــراض المقــررة، 
وأيضــا للبحــث بشــكل أعــم فــي تحقــق القيمــة مقابــل المــال. وقــد أنشــأت العديــد مــن البرلمانــات لجــان حســابات 

عامــة مكونــة مــن عــدة أحــزاب ، مرتبطــة بهيئــة التدقيــق والرقابــة الوطنيــة، إلنجــاز تلــك المهمــة.

يتــم تعيــن لجنــة الحســابات العامــة لفحــص الحســابات الحكوميــة واإلنفــاق الحكومــي . وعــادة، ال تنظــر تلــك 
ــن  ــة وتضم ــاءة والفعالي ــال، والكف ــل الم ــة مقاب ــق القيم ــى تحق ــز عل ــا ترك ــة، ولكنه ــات العام ــان  للسياس اللج
الشــفافية والمســاءلة فيمــا يخــص إنفــاق األمــوال العامــة. يمكــن أيضــا أن ترتبــط لجنــة الحســابات العامــة بهيئــة 

ــاة لرفــع تقاريرهــا النهائيــة للبرلمــان. التدقيــق والرقابــة الوطنيــة، وقــد توفــر لهــا قن

7. لجان الرقابة والتحقيقات البرلمانية.

ــان  ــادة للج ــة ع ــام المفوض ــن المه ــن بي ــم. وم ــول العال ــات ح ــي البرلمان ــان ف ــواع اللج ــن أن ــد م ــاك العدي هن
البرلمانيــة هــي إجــراء التدقيــق التفصيلــي فــي مشــاريع  القوانيــن، والتحقيــق فــي القضايــا السياســية، وقضايــا 
إدارة البرلمــان ذاتــه. وتســتعرض النشــرة األولــى مــن دليــل البرلمانــات الخــاص بمؤسســة الشــركاء الدولييــن 
أدوار أعضــاء وموظفــي اللجــان واإلدارة الداخليــة للجــان البرلمانيــة بشــكل أكثــر تفصيــال. تتنــاول هــذه النشــرة 

ــة. ــة والتدقيــق علــى األعمــال الحكومي الوظائــف المحــددة للجــان المنشــئة للرقاب

ما هي لجان الرقابة؟
الغــرض مــن لجــان الرقابــة هــو اإلشــراف علــى الســلطة التنفيذيــة ومراقبــة أدائهــا لمهامهــا، ويتــم ذلــك عــادة 
مــن خــالل عمليــة جمــع األدلــة التــي قــد تتضمــن جمــع الوثائــق المكتوبــة وعقــد جلســات االســتماع مــع الــوزراء 
والمســئولين الحكومييــن وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة )وتســمى عــادة بتحقيــق اللجنــة(. وقــد تســمى أحيانــا 

بلجنــة  الرقابــة أو التحقيــق.

ــات  ــاالت  السياس ــف مج ــى مختل ــراف عل ــات لإلش ــن البرلمان ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــان الدائم ــاء اللج ــم إنش ت
العامــة، مثــل الصحــة والتعليــم والبيئــة، الــخ. )علــى ســبيل المثــال، نظــام اللجنــة المختــارة  فــي المملكــة المتحــدة 
ــة المعنيــة وتســائلها  أو لجــان الكونغــرس الدائمــة بالواليــات المتحــدة(.  تراقــب هــذه اللجــان الدوائــر الحكومي
ــك اللجــان أيضــا مســئولة عــن بحــث التشــريعات فــي مجــال ــات، تكــون تل عــن أعمالهــا. فــي بعــض البرلمان
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تخصصهــا، بينمــا فــي البرلمانــات األخــرى تنشــأ لجــان منفصلــة للعمــل التشــريعي واإلشــراف علــى السياســات 
العامــة. أيــا كان النمــوذج المختــار، فتمنــح اللجــان أدوارا ومهام محددة، إما رســميا ضمن قواعــد الالئحة الداخلية 
أو بشــكل غيــر رســمي مــن خــالل التوجيهــات الصادرة عن رئيــس البرلمان، أو بشــكل جماعي باالتفــاق فيما بين 
اللجــان ذاتهــا. وقــد يشــمل دورها فحص المعلومات المالية أو الحســابات، أو بحث االتفاقــات والمعاهدات الدولية.

ويجــوز إنشــاء لجــان التحقيــق أو تقصــي الحقائــق المتخصصــة بجانــب اللجــان الدائمــة لبحــث موضــوع معيــن 
ولفتــرة زمنيــة محــددة.  وهــذه اللجــان قــد تنشــأ للتحقيــق فــي حــاالت االشــتباه فــي ارتــكاب مخالفــات أو ســوء 
الســلوك؛ أو قــد تنشــأ للنظــر فــي مســألة تقنيــة محــددة أو مســألة تثيــر قلــق الــرأي العــام، والتــي ال تنــدرج ضمــن 

اختصــاص أي مــن اللجــان الدائمــة.

يمكن  إنشاء اللجان المشتركة للبرلمانات ذات نظام المجلسين، والتي تشمل أعضاء من كال المجلسين.

الرئيس  واألعضاء.
يجــوز انتخــاب أعضــاء اللجــان ، أو تعيينهــم مــن قبــل رئيــس المجلــس  أو الحكومــة. عــادة مــا ترتبــط عضويــة 
ــة  ــكل حــزب سياســي أو كتل ــة ل ــي اللجن ــم حجــز عــدد مــن المقاعــد ف ــث يت ــة، بحي ــة باالنتمــاءات الحزبي اللجن
برلمانيــة، بمــا يتناســب مــع عــدد المقاعــد لديهــم فــي البرلمــان ككل. فــي هــذه الحالــة، قــد يتــم اختيــار األعضــاء 
مــن داخــل حزبهــم. يختلــف عــدد األعضــاء فــي اللجنــة بشــكل كبيــر فيمــا بيــن البرلمانــات، وفيمــا بيــن اللجــان 

المختلفــة فــي البرلمــان الواحــد.

ــس  ــار الرئي ــد يكــون اختي ــد مســئولياتها. ق ــا وتحدي ــه عمله ــي توجي ــس ف ــدور الرئي ــة بال ــس اللجن ــع رئي يضطل
محــددا ســلفا إمــا تبعــا لالنتمــاء الحزبــي، أو مــن قبــل الحكومــة، أو مــن قبــل رئيــس المجلــس. وبالمقابــل، يمكــن 
انتخــاب الرئيــس مــن قبــل البرلمــان ككل، أو مــن قبــل أعضــاء اللجنــة ذاتهــا. قــد تعيــن بعــض اللجــان أعضــاء 

آخريــن للقيــام بــأدوار محــددة، مثــل نــواب الرئيــس والمقرريــن.

سلطات اللجنة.
مــن حيــث المبــدأ، تملــك اللجــان صالحيــات محــددة فقــط، وهــي تلــك التــي يفوضهــا لهــا البرلمــان ككل. وذلــك 
ــتماع  ــات االس ــد جلس ــادة عق ــان ع ــق للج ــة. يح ــورة فعال ــا بص ــالع بوظائفه ــن االضط ــا م ــل تمكينه ــن أج م
لألطــراف المعنيــة مــن خــارج البرلمــان، وجمــع األدلــة وإعــداد التقاريــر، والتــي تــوزع علــى البرلمــان لبحــث 
واتخــاذ القــرار، أو أي تصــرف آخــر بشــأن مســألة محــددة. عــادة مــا تعقــد اللجــان جلســات االســتماع بشــكل 
ــق  ــات التحقي ــات صالحي ــد تفــوض بعــض البرلمان ــدان ال يســمح بهــذا األمــر. ق ــي بعــض البل ــي، ولكــن ف علن
للجــان، بمــا يعطيهــا ســلطة طلــب المســتندات أو اســتدعاء األفــراد، ومعاقبتهــم لرفضهــم الحضــور أو لتقديمهــم 

ــة. معلومــات كاذب

الشــكل أدنــاه يوضــح المراحــل الرئيســية لالستفســار أو التحقيــق الــذي تقــوم بــه اللجنــة، رغــم أن الخطــوات قــد 
تختلــف مــن برلمــان آلخــر.
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هيكل التحقيق الذي تجريه اللجنة

إختيار الموضوع
يمكن اختياره من قبل اللجنة، أو أن يكون موضوعا محاال إليها.

إعالن التحقيق                                                

تعلن اللجنة عن التحقيق وتنشر شروط اإلحالة وربما دعوة عامة لتقديم األدلة.

المداوالت

                                           عملية جمع األدلة
الوثائق     
واإلحصاءات

الزيارات 
الميدانية

الوزراء 
والمسئولين 
الحكوميين

الجمهور الخبراء

جماعات 
المصالح

تبحث اللجنة األدلة التي قامت بجمعها  وتعد التقرير الذي يوضح استنتاجاتها 
وتوصياتها.

وقد تقرر الحاجة لجمع مزيد من المعلومات وتعود لمرحلة جمع األدلة.

بعض اللجان تعمل بالتوافق، ولكن إذا ما وجد عدم اتفاق داخل اللجنة، قد يتم 
طرح التقرير للتصويت.

التقرير

المتابعة

يقدم تقرير اللجنة للبرلمان لبحثه.

إذا قدمت اللجنة توصيات بإجراء التغييرات، فقد تعود إلي التحقيق مرة أخرى
بعد مرور بعض الوقت لضمان تنفيذ توصياتها.
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مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.
ــر  ــإن المشــاركة  األكث ــان، ف ــة للبرلم ــة بإجــراءات الجلســة العام ــر دراي ــون أكث ــد يكون ــن ق رغــم أن المواطني
ــات  ــة سياس ــي لدراس ــت الكاف ــك الوق ــة تمل ــان البرلماني ــان. فاللج ــع اللج ــاون م ــم بالتع ــن تت ــة للمواطني فاعلي
الحكومــة ومــدى تأثيرهــا علــى المواطنيــن، وقــد تقــوم بعقــد جلســات االســتماع مــع بعــض مجموعــات المصالــح 
أو النشــطاء لالســتماع إلــي آرائهــم وزيــارة المناطــق المختلفــة بالبــالد لجمــع األدلــة. اللجنــة الفعالــة هــي تلــك 
التــي تكتســب خبــرة كافيــة بالموضــوع محــل النظــر وتنجــز أعمالهــا علــى أســاس توافقــي مــن مختلــف األحزاب. 
ولتلــك األســباب، فــإن توصياتهــا، بالرغــم مــن أنهــا قــد ال تقبــل عــادة مــن قبــل الحكومــة، تعــد ذات ثقــل سياســي، 
ــع  ــات المجتم ــون ومنظم ــد المواطن ــا يج ــا م ــة. غالب ــة العام ــات السياس ــى  توجه ــل عل ــكل فاع ــر بش ــد تؤث وق
ــا أن  ــاركة، كم ــة للمش ــر فعالي ــق األكث ــر الطري ــان توف ــان أن اللج ــع البرلم ــل م ــي التعام ــون ف ــي الراغب المدن
رضــا المواطنيــن عــن البرلمــان يبــدو أكبــر بكثيــر لــدى أولئــك المتصليــن باللجــان البرلمانيــة لــدى مقارنتهــم 
بباقــي الســكان. ومــع ذلــك فليــس هــذا هــو الحــال دائمــا، فعلــى الرغــم مــن أن اجتماعــات اللجنــة فــي العديــد مــن 
البرلمانــات تكــون مفتوحــة للمواطنيــن، إال أن البعــض اآلخــر قــد يســمح للجــان بعقــد جلســات مغلقــة، ويقصــر 

دورهــا علــى تيســير االتصــال بيــن النــواب والــوزراء.

8. تمثيل مصالح الناخبين.

ــن  ــن الذي ــح المواطني ــل مصال ــواب هــو تمثي ــة، وأهــم أدوار الن ــي األســاس مؤسســات تمثيلي ــات ف تعــد البرلمان
ــن هــي محــور أي مــن  ــن وممثليهــم المنتخبي ــن الناخبي ــة بي ــي الحكومــة. فطبيعــة العالق انتخبوهــم للمشــاركة ف

ــالد. ــي الب ــي المعتمــد ف ــة مــن خــالل النظــام االنتخاب ــك العالق ــة، وتتشــكل تل ــة البرلماني األنظمــة الديمقراطي

طبيعة التمثيل البرلماني.
يعتمــد التمثيــل البرلمانــي عــادة علــى شــكل مــن أشــكال التقســيم اإلقليمــي أو الدوائــر االنتخابيــة، حيــث يمثــل 

األعضــاء مناطــق معينــة. هنــاك شــكالن متعــارف عليهمــا لذلــك: 

التمثيل الفردي للدائرة االنتخابية/المنطقة:
حيث تنتخب كل منطقة نائب واحد لتمثيلها في البرلمان.

التمثيل الجماعي للدائرة االنتخابية/المنطقة:
حيث تنتخب كل منطقة )أو البلد بأكملها(

أكثر من عضو لتمثيلها في البرلمان.

يمكــن أيضــا اســتكمال المناطــق أو الدوائــر االنتخابيــة بتمثيلهــا لمناطــق إقليميــة أوســع، وتنشــئ الــدول أحيانــا 
الدوائــر والتقســيمات المختلفــة لتمثيــل مختلــف المجالــس البرلمانيــة )مثــال، مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب(. 
ــة فــي مقاعــد  ــات أو غيرهــا مــن المجموعــات الممثل ــل النســاء، واألقلي ــد توجــد أيضــا أحــكام خاصــة بتمثي وق

خاصــة، أو كوتــا أو حصــة معينــة أو غيرهــا مــن اآلليــات، والذيــن قــد ال يتــم تمثيلهــم بــدون تلــك اآلليــات.

ممثلون أم مفوضون؟
عــادة مــا يُنظــر إلــي أعضــاء البرلمــان "كممثليــن" عــن الشــعب بــدال مــن "مفوضيــن" عــن ناخبيهــم. وهــذا يعني 
أنهــم غيــر مقيديــن بــآراء ناخبيهــم، ولكنهــم يملكــون قرارهــم الخــاص فيمــا يتعلــق بالمصالــح المحليــة والوطنيــة. 
فــي معظــم الديمقراطيــات، يكــون لالنتمــاء الحزبــي تأثيــرا أكبــر علــى اختيــارات المواطنيــن لممثليهــم، وعلــى 

اختيــارات الممثليــن السياســية أثنــاء ممارســتهم ألدوارهــم.

الديمقراطية المباشرة: العزل وااللتماسات
ــال،  ــة المباشــرة.  فمث ــر الحاجــة إلدخــال عناصــر الديمقراطي ــية، تظه ــي األحــزاب السياس ــة ف ــل الثق ــن تق حي
أدخلــت 19 واليــة أمريكيــة صالحيــات اســتدعاء الناخبيــن إلجــراء اســتفتاء لعــزل نوابهــم، إذا مــا كانــوا غيــر 

راضيــن عنهــم.

معظــم البــالد لديهــا آليــات ليقــدم بهــا المواطنيــن االلتماســات إلــي البرلمــان، إمــا مــن خــالل نوابهــم أو-بشــكل 
ــات  ــتخدام االلتماس ــم اس ــكاوى. يت ــة لاللتماسات/الش ــة المخصص ــب اإلداري أو اللجن ــي المكت ــرة إل أكبر-مباش

ــن رئيســتين: العامــة بطريقتي
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كأداة للحمــالت: مــن خــالل جمــع عدد كبير من التوقيعات، حيث يأمل النشــطاء فــي إثبات أهمية قضية  «
ــر  ــان بتغيي ــاع أعضــاء البرلم ــي إقن ــم االلتمــاس إل ــد يهــدف تقدي ــا. ق ــام إزاءه ــق الع ــا ومــدى القل م
وجهــة نظرهــم حــول موضــوع مــا، أو بدعــم أو معارضــة تشــريع مــا، أو بأهميــة تصويــت برلمانــي 

معيــن.

كجزء من آلية تقديم الشــكاوى الرســمية:حيث يمكن للمواطنين الذين يشــعرون بانتهاك حقوقهم، والذين  «
يســتنفذون ســبل التعويــض األخــرى، أن يقدمــوا شــكواهم مــن خــالل االلتمــاس. قــد يتــم اإلشــراف 
علــى تلــك العمليــة مــن قبــل أميــن المظالــم، أو غيــره مــن الشــخصيات المســتقلة والــذي يشــرع فــي 
ــة مســئولية إحــدى  ــك المهم ــون تل ــد تك ــل  ق ــرر وجــود أســاس للشــكوى؛ وكبدي ــا تق ــق إذا م التحقي

ــة المتخصصــة. اللجــان البرلماني

ماذا يحدث لاللتماس بعد تقديمه للبرلمان؟
إجراءات االلتماسات عادة ما تكون قليلة، فهي قد تنحصر ببساطة في تدوينها في السجل، أو قراءتها  «

رســميا أثنــاء الجلســة. وفــي البرلمانــات األخــرى قــد تجــرى المناقشــات حــول االلتماســات، أو توفيــر 
األوقــات الخاصــة لعــرض ومناقشــة االلتماســات. 

ربط البرلمان بالجمهور: االلتماسات اإللكترونية
ينظــر إلــي االلتماســات بشــكل متزايــد كأداة فعالــة للبرلمانــات لتعزيــز التواصــل مــع الجمهــور. وفــي  «

الســنوات األخيــرة، أنشــأت بعــض البرلمانــات مواقــع إلكترونيــة يمكــن للجمهــور اســتخدامها لتقديــم 
ــيلة  ــر وس ــو توفي ــك ه ــن ذل ــدف م ــة(. واله ــات اإللكتروني ــا )االلتماس ــات إلكتروني ــع االلتماس وتوقي

ســهلة للنــاس إلبــداء آرائهــم إلــي البرلمــان، ولالنخــراط بشــكل أكبــر فــي النشــاط البرلمانــي.

تواصل البرلمان مع المواطنين وتوفير المعلومات للمواطنين.
البرلمانــات هــي أداة تمثيــل المواطنيــن، ورغــم ذلــك فهــي عــادة مــا تظهــر للمواطــن العــادي كهيئــات صعبــة 
ومعزولــة، وتتســم بالتعقيــد وصعوبــة فهــم إجراءاتهــا. ولتقــوم البرلمانــات بــأداء دورهــا التمثيلــي بحــق، يجــب 
ــة، والتشــريعات  ــي المعلومــات الخاصــة باإلجــراءات البرلماني ــى حــق الوصــول إل ــن عل أن يحصــل المواطني
والسياســات، وأن يتمكنــوا مــن االنخــراط بشــكل فعــال مــع النــواب وفــي العمليــة التشــريعية للتعبيــر عــن آرائهــم. 

ورغــم ذلــك فالممارســة العمليــة لهــذا األمــر تختلــف علــى نطــاق واســع مــن برلمــان  آلخــر.

االجتماع بشكل علني.
رغــم أن الجلســات العامــة لمعظــم البرلمانــات تتــم علنــا، فعــادة مــا يصعــب علــى المواطنيــن حضــور جلســات 
ــة  ــات تنشــر المحاضــر الكامل ــك الجلســات وموضوعاتهــا. بعــض البرلمان ــات تل ــة أوق ــى معرف اللجــان، أو حت
لمناقشــات الجلســات العامــة وجلســات اللجــان، وســجالت القــرارات، ســريعا وبمجــرد انتهــاء الحــدث، وتجعلهــا 
متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت وبشــكل مطبــوع، بينمــا تــؤدي بعــض البرلمانــات األخــرى هــذا األمــر بشــكل أكثــر 
بطئــا أو بشــكل محــدود. توفــر البرلمانــات بشــكل متزايــد المعلومــات الخاصــة بأعمالهــا وتفاصيــل الســير الذاتيــة 

والتحليــالت ألداء نــواب البرلمــان، ولكــن هــذا األمــر الزال بعيــدا عــن االنتشــار بشــكل عــام.

التواصل الخارجي
قامــت العديــد مــن البرلمانــات بوضــع االســتراتيجيات الخاصــة بتوفيــر المعلومــات حــول أنشــطتها وبإشــراك 
ــاء المؤسســة منفتحــة،  ــي إبق ــة ف ــك االســتراتيجيات بالرغب ــز تل ــا. وتتمي ــي أعماله ــد ف ــن بشــكل متزاي المواطني
ــدور  ــت ل ــي ذات الوق ــعبي ف ــر الش ــي والتقدي ــع الوع ــع رف ــام م ــرأي الع ــتيعاب ال ــى اس ــادرة عل ــفافة وق وش
ــي  ــع اإللكترون ــتخدام الموق ــة اس ــة البرلماني ــان أو التوعي ــى للبرلم ــال الخارج ــات االتص ــن آلي ــان.  وم البرلم
للبرلمــان، وعــرض الجلســات البرلمانيــة علــى التلفــاز، ورقمنــة المحاضــر البرلمانيــة، والتشــاور  علــى 
ــزوار لتســهيل الوصــول  ــز ال ــام، وإنشــاء مراك ــرأي الع ــا ال ــن أو قضاي ــت بخصــوص مشــاريع القواني اإلنترن
الفعلــي للبرلمــان. اســتراتيجيات التوعيــة )االتصــال الخارجــي( الفعالــة ليســت طريقــا ذا اتجــاه واحــد. فالوعــد 
بزيــادة التشــاور مــع المواطنيــن يرفــع مــن توقعــات المواطنيــن، ويجــب أن يعــزز بتحقيــق تأثيــر ملمــوس عنــد 

ــان. ــي أنشــطة  البرلم ــن ف انخــراط المواطني

االبتكار.
ــاب واألدوات  ــال، األلع ــات، مث ــي المعلوم ــول إل ــز الوص ــرة لتعزي ــات المبتك ــات اآللي ــض البرلمان ــور بع تط
اإللكترونيــة والمصممــة لزيــادة وعــي المواطنيــن باإلجــراءات البرلمانيــة، ورعايــة برلمانــات الشــباب، والتــي 
ــى التشــريعات  ــق عل ــن التعلي ــن الجمهــور م ــان الرئيســة، أو تمكي ــة البرلم ــي غرف ــوس ف ــا بالجل ــد يســمح له ق
ــوم  ــا ي ــتغل 70 برلمان ــد اس ــة. وق ــات اإللكتروني ــق المنص ــن طري ــان ع ــل البرلم ــن قب ــث م ــة  للبح الخاضع
الديمقراطيــة العالمــي الخــاص باألمــم المتحــدة كمناســبة للتواصــل مــع المواطنيــن، وباألخــص الشــباب منهــم.
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