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    . العمل الرقابي واستراتيجيات ومجاالتأوًال، ألن وضع القوانين يساعد على توضيح أهداف

  .  البرلمانيةالمراقبةالصعوبات التي تعترض انيًا، ألن االرتقاء بهذه القوانين يزيل الكثير من ث

توفرت ظروف أفضل لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، فإنه يكون باستطاعة المشرعين االستفادة من المخزون النه اذا ثالثًا، 
التشريعي والقانوني الموجود أساسًا بين أيديهم بدًال من البدء من تشريعات محدودة تفتقر في آثير من األحيان إلى التناسق 

  .املوالبنيان المتك

رابعًا، ألن دراسة المخزون الدستوري والقانوني المتعلق بالرقابة البرلمانية أقل تعقيدًا من دراسة فاعلية الدور الرقابي 
استطرادًا فإنه من المستطاع اعتبار دراسة القابلية الرقابية لدى البرلمانات هدفًا بحثيًا قريبًا، . للبرلمانات العربية المبحوثة

  .ية الرقابية هدفًا متوسط أو بعيد األمدودراسة الفاعل

ن من ا نوعانه يوجد الورقة، فإنه ال بد من اإلشارة إلى أمر إضافي أال وهو ير إلى الحدود التي تلتزم بهاوفيما نحن نش
 آخر ونوع، نوع يؤثر على هذا الدور بصورة مباشرة: األدوات واآلليات التشريعية التي تؤثر على دور البرلمانات الرقابي

 في أضيق  واآلليات، ولكنإن هذه الورقة قد تتطرق إلى هذا النوع األخير من األدوات.  بصورة غير مباشرة عليهيؤثر
 أن يكون موضوع  هو ايضاالتأآيد على النوع الثاني من األدوات يستحقمع الحدود التزامًا بما جاء في آتاب التكليف 

  .دراسات مستقلة في المستقبل

في أربع من دول المشرق البرلمانية ة بالتقديرات سوف تسعى هذه الورقة إلى دراسة ومقارنة أدوات الرقافي ضوء هذه 
أوًال، : وهي تقع، باإلضافة إلى المقدمة القصيرة، في ثالثة أقسام رئيسية. العربي باإلضافة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة
ثانيًا، دراسة مفصلة لآلليات الرقابية . والسياسية لألقطار العربية الخمسةعرض موجز لموقع البرلمان في البنية الدستورية 

 .لبرلمانات العربية في الدول المبحوثةالى اثالثًا، تقديم مقترحات . في األقطار الخمسة
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 موقع البرلمان في البنية الدستورية والسياسية : القسم األول
  : من اهمها ما يليا الموضوع عادة من زوايا متعددةيقارب المعنيون بمسألة دور وموقع البرلمان هذ

 من وهناك مؤشرات هامة متعددة على هذا الصعيد. وقع البرلمان من خالل االستقاللية التي يتمتع بها في إطار الدولة: اوال
  :اهمها

  .سائر البرلمانات المبحوثةوهذا ما ينطبق على . امتالك البرلمان لحق وضع نظامه الداخلي-1

  .وهذا ما ينطبق على اربع من البرلمانات المبحوثةالتأآيد على حرمة البرلمان وامتالآه لحرس وجهاز أمن خاص  -2

 أصدر رئيس المجلس قرارًا خاصًا  حيث لبنانآما هو االمر فيإعطاء المجلس الحق في تعيين ورعاية شؤون موظفيه -3
  .1بهذا الصعيد

ع البرلمانات والهيئات التمثيلية في الدول األخرى سواء على صعيد االتصاالت  االضطالع بالدبلوماسية البرلمانية م-4
  وهذا ينطلق على ثالثة على االقل من البرلمانات المبحوثة. الثنائية

  . وهناك على هذا الصعيد ثالثة أنماط للنظم الديمقراطية.  بالسلطتين التنفيذية والقضائيةعالقة البرلمان: ثانيا

سي الذي ينتخب رئيسه من قبل الشعب مباشرة، وحيث يسمي الرئيس حكومته ويقودها ويتمتع بصالحيات النظام الرئا-1
  . )فلسطين، سوريا (قانونية واسعة

في بعض ). لبنان، العراق (النظام البرلماني حيث تخرج الحكومة من المجلس نفسه وتستمر ما بقيت حائزة على ثقته-2
  .ة ولكن في جميع البلدان المبحوثة للمجلس سحب الثقة منهاالبلدان يشكل رأس الدولة الحكوم

 نظام يمزج بين االثنين حيث يختار الشعب الرئيس في االنتخابات الرئاسية ويتمتع الرئيس بصالحيات دستورية واسعة، -3
  .ولكن تكون إلى جانبه حكومة يختارها المجلس النيابي وتبقى في الحكم إال إذا فقدت ثقته

االقرب الى التطبيق في فلسطين، سوريا، ير البلدان المبحوثة فإنه من المستطاع القول بأن النظام الرئاسي هو بحسب دسات
  .واالردن

وتمر بلدان المنطقة بمرحلة االنفتاح السياسي حيث الدور الرقابي .  التطور السياسي الذي تمر به المنطقةمرحلة: ثالثا
  .رحلة االنتقال الى الديمقراطية حيث الدور الرقابي اآثر اتساعامحدود باستثناء لبنان الذي وصل الى م

في ظل مثل هذه المعطيات، آيف نقيم دور ومكانة البرلمان في البلدان الخمسة؟ أن البلدان التي أخذت بالنظام البرلماني 
  .خًا في البلدان المبحوثةالنظام الرئاسي هو األآثر رسو علما بان أعطت البرلمانات مكانة أآبر من األنظمة الرئاسية

 أدوات وآليات الرقابة الدستورية والقانونية: القسم الثاني

  األسئلة: أوًال
وتتفق اآثر البرلمانات المبحوثة على ان غاية . 2بصورة خاصةالخمسة المبحوثة األسئلة هي أآثر األدوات الرقابية شيوعًا 

  : االداة فانها تصطدم بالعقبات التاليةرغم شيوع هذهولكن . االسئلة هي الوصول الى معلومات

يمكن تهيئة االجوبة لها واالقل االسئلة الكتابية على التي ).  العراق، االردن، فلسطين، لبنان(ايثار اآثر البلدان المبحوثة -1
   . من االسئلة الشفهية ذات الفاعلية االعلى من الناحية الرقابية االعالم الرأي العام واهتمامب استئثارا

تحدد البرلمانات المبحوثة مهلة معينة لالجابة على السؤال ولكنه تحديد يفتقر الى الدقة بحيث يمكن ان تطول الفترة -2
من تاريخ استالم الوزير السؤال، وليس من تاريخ تسليم السؤال الى الجهة المعطاة لالجابة على االسئلة التي تبدأ عادة 

  .المختصة

                                                 
 مصر، رصد وتحليل - المغرب – لبنان –األردن : البرلمان في الدول العربية. المرآز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 1
  .252-251ص ). 2007ت، بيرو(

. دراسة مقارنة لألنظمة الداخلية للبرلمانات العربية: حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية.  ضاهر، عدنان محسن22
   .107. ت. د. ص
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  .يؤثر احيانا على مصيره ويسمح لرئاسة المجلس بحفظه على صياغة ومضمون السؤال مما  تضع بعض البلدان شروطا-3

 االستجوابات: ثانيًا

 وتختلف االستجوابات من . اال عندما يحول النائب استجوابه الى طرح الثقة الغاية من السؤال تشبه من االستجوابات الغاية
عتبارات تحديد صفة المستجوب اذ تتراوح بين نائب واحد فقط وبين من هذه اال. مجلس الى آخر وفقا الآثر من اعتبار

وهناك في البرلمانات المبحوثة استجوابات تنتهي باقتناع المستجِوب بجواب المستجَوب، واخرى . مجموعة من النواب
توجه الى وهناك استجوابات توجه الى الوزير، واخرى توجه الى رئيس الوزراء واستجوابات . بطرح الثقة باالخير

 فبمقدار ما تقصر المهلة يزداد عليهاوتتفاوت االستجوابات ايضا لجهة المهلة المعطاة للمستجوب للرد على  . الحكومة
اذا ما حسبت المهلة ابتداء من   وفي البلدان المبحوثة اعطي المستوجب مهلة معقولة للرد على االستجواب. مفعولها الرقابي

 الحكومية المعنية، ولكن هذه المهلة قد تؤدي الى تعطيل مفعول االستجواب اذا ما حسبت من موعد تبليغ االستجواب للجهة
 بشروط لجهة مضمونه وشكله مما وهو ، آما قيدت السؤال،وقيدت برلمانات مبحوثة االستجواب. تاريخ توجيه االستجواب 

  .تقييد قد يؤثر على دورها الرقابي
   

  طرح الثقة: ثالثًا
ويرتبط . بية المبحوثة حق سحب الثقة من وزير او اآثر و من رئيس الوزراء و من الحكومة مجتمعةللمجالس النيا

هذا الحق، بحق االستجواب اذ يسمح للنائب الذي لم يقتنع بجواب الحكومة على االستجواب ان يحوله الى طرف 
الآثرية المطلقة لعدد اعضاء وتتراوح حجم االآثرية المطلوبة لحجب الثقة من اآثرية الحضور الى ا. للثقة

 اذ انه قد يحد من رغبة  ويجد بعض المشرعين ان الربط بين حقي االستجواب وسحب الثقة ال يفيد احيانا.المجلس
، آذلك يعتقد ان بعض النواب الذين ال يريدون خوض معارك واسعة النطاق ضد الحكومة في تقديم االستجوابات 

  .حجب الثقة بدال من االغلبية البسيطة يضعف الدور الرقابي للمجلساشتراط توفر االآثرية المطلقة ل

  

   العادية اللجان: رابعًا
   

 تشكيل اللجان العادية وعددها أحيانًا تنوع مهام المجالس النيابية هاويعكساللجان موجودة في  آافة البرلمانات المبحوثة 

فهناك لجان  لمقاومة االستيطان ولالجئين في .  السياسي فيهواقع البلد ومشاغل أهله والجسم، آما يعكس واتساع نطاقها

.  في البرلمانات المبحوثةوفي السنوات االخيرة ارتفعت نسبة لجان حقوق االنسان. فلسطين، وللعشائر في العراق واالردن

اقشاتها، من ويحدد عدد اعضاء اللجان على نحو يضمن جدية من. ويراعى االختصاص في تشكيل اللجان ولكن ليس دوما

وتقاس قابلية اللجان الرقابية بمقدار ما تلزم القوانين الوزراء بحضور جلسات اللجان، . جهة، وفاعليتها، من جهة اخرى

ويطال العمل الرقابي التي تمارسه اللجان مراقبة . وباالجابة على اسئلة اعضائها وتقديم المعلومات والوثائق التي يطلبونها

لمعنيون بهذا االمر يميزون بين الرقابة المسبقة والرقابة الالحقة فيرآزون على اهمية االولى والثانية، واذ آان ا. الموازنة

برز اتجاه جديد في العمل البرلماني يحول المراقبة الى عملية دائمة تلحق بالموازنة عبر آافة مراحلها وتدقق بسائر 

مان على عمل الحكومة بصورة عامة وليس على على الجانب المالي  ويجد متبنو هذا النهج انه يعزز رقابة البرل.مفاصلها

  . في البلدان المبحوثة الرقابة المسبقة هي االوسع انتشارا.وحده
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  لجان تقصي الحقائق: خامسًا
أتي من دا                 ا ت ة فإنه دان المبحوث ي البل ا ف ة، أم ًا من خارج المجالس النيابي ذه اللجان أحيان شكيل ه ى ت ادرة إل أتي المب ات . خله

ى              ل عل دة فحسب، ب ى وزارة واح ه ال يرآز عل ة من حيث ان ائق عن عمل اللجان العادي ويختلف عمل لجان تقصي الحق
ة      وحالتحقيق في شأن قد يشمل وزارات أو إدارات متعددة وزارة واحدة             ذه اللجان      . ول قضية ذات أهمية وطنية عام ع ه تتمت

د              . يةبسائر الصالحيات التي تتمتع بها اللجان العاد       ة تزوي دان المبحوث ولكن تعزيزًا لدورها ارتأى المشترعون في بعض البل
  .اللجان بصالحيات إضافية

  

ة في     ، عادية آانت او خاصة بتقصي الحقيقة،  تتسم جلسات اللجان   ة داخلي رر في أنظم ات    بالسرية، آما هو مق ر البرلمان  أآث
ا تعمل في             . لتي تعدها وتشمل السرية ايضا تقارير اللجان والمحاضر ا      . المبحوثة دو وآأنه فهذه األدوات الرقابية الحساسة تب

ام اللجان في المجال          ". بالنخبوية البرلمانية "الظل وفي أجواء يمكن وصفها       ولربما آان هذا النمط من العمل يتماشى مع مه
اير لحاجات وضرورات         ي تتطلب     التشريعي الذي يتطلب جهدًا فكريًا مرآزًا، بينما هو يأتي في سياق مغ ابي الت  العمل الرق

  درجة عالية من الشفافية في عمل اللجان، وتعاونًا وثيقًا مع منظمات المجتمع المدني ومع مؤسسات اإلعالم

  

  طرح موضوع عام للمناقشة: سادسًا

. " تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة"او" استيضاح سياسة الحكومة"الغرض من طرح موضوع للمناقشة هو 
عقد جلسة لهذا بتقديم طلب او لجنة من لجان المجلس وتبيح القوانين الداخلية لبرلمانات مبحوثة لعشرة من االعضاء 

  .ونظرا لتزايد اهمية المناقشة العامة فقد خصصت بعض البرلمانات جلسة معينة بعد آل ثالث او اربعة الجلسات. الغرض
اس              تشكل جلسات المناقشة العامة جزءًا مهمًا من       ا ال يق وق، بم ا يف  الحياة السياسية خاصة وأن مستوى االهتمام اإلعالمي به

د في ظل                ي تنعق سرية   "أحيانًا، مستوى االهتمام بجلسات اللجان المختصة الت د ال ا أعاله       " تقالي ي أشرنا إليه شترك   . الت وإذ ي
اني                       النواب من    ات العمل البرلم شات، وحيث أن موجب ذه المناق ة في ه ارات النيابي ل والتي ه        -سائر الكت ا آانت ثغرات  - مهم

ستأثر                            شات ت ذه المناق إن ه ة نظرهم، ف د صواب وجه د من أجل تأآي تفرض على أعضاء المجالس النيابية أن يبذلوا آل جه
  . باالهتمام العام، وتساهم في التأثير على وعي المواطنين

  االتهام الجنائي: سابعًا

 بارتكاب جرائم ءوزراال أحد  رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة اوحماية الدولة من تورطيهدف االتهام الجنائي الى 
راقبة البرلمانية على أعضاء  والمفروض أن يمثل االتهام الجنائي الحد األقصى الذي يمكن أن  تصل إليه الم.خيانة عظمىاو

، ولكن قد يؤدي إلى مناصبهمليس فقط بخسارة رئيسي الجمهورية والوزارة والوزراء ، حيث أنه يهدد فيذية التنةالسلط
     . إذا ثبتت التهمةم الشخصيةتها آل شيء بما في ذلك حريمفقدانه

ان ويسمح الدستور العراقي للبرلم. للبرلمان توجيه مثل هذا االتهام) 60.د(ولبنان) 91. د(يبيح دستورا سوريا 
 ، ويسمح الدستور الفلسطيني)61.د (باغلبية اعضائة المطلقة باعفاء الرئيس بعد ادانته من قبل المحكمة االتحادية

  ).37. د(للمحكمة الدستورية بعزل رئيس السلطة الفلسطينية اذا فقد االهلية ولكن بعد موافقة ثلثي اعضاء البرلمان 

ه  ان واالردن للمجلس بتوجي تورا لبن سمح دس ة وي ة برلماني اآمتهم بهيئ يط مح وزراء وين ى ال ام ال ذا -االته شكل له ضائية ت ق
  .وخالل المحاآمة يتوقف الوزير في البلدين عن متابعة عمله. الغرض

  الشكاوى والعرائض: ثامنًا
ًا للمعلومات              هذه االداة    توفر ة األخرى مصدرًا مهم يلة البال       للمجلس النيابي وألجهزته الرقابي واطنين وس غ شكواهم   ، وللم

ي                    ى آخر فف د ال ا تختلف من بل ديمها ومتابعته الى اصحاب القرار، وهي معمول بها في البرلمانات الخمسة، اال ان طرق تق
دان    سطين  (حين تنص القوانين في بعض البل شكوى مصير شكواه، ال        ) سوريا،  االردن، فل الغ صاحب ال ى ضرورة اب عل
  .تتوفر هذه القوانين في سائر البرلمانات
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  المقترحات: القسم الثالث
ة                 . أآثر المقترحات الواردة أدناه مستمدة من تجارب البلدان العربية المبحوثة فضًال عن بعض الديمقراطيات الناشئة والمتقدم

ز دور                              ا بغرض تعزي دة في األخذ به وهذه المقترحات موجهة أساسًا إلى المجالس النيابية نفسها بأمل أن يجد مشرعون فائ
ة            . لتشريعية الرقابي السلطة ا  ة والدستورية وأخرى متعلق وهي تتراوح بين اقتراحات متعلقة بأداة واحدة من األدوات القانوني

  .بمجموعة من هذه اآلليات واألدوات

 األسئلة

أخذًا بالقاعدة المعتمدة في النظام الداخلي للبرلمان السوري " متى شاء"إعطاء النائب الحق في تقديم سؤاله الشفهي         •
وزراء حول                    ح ين ال شريعية وب سلطة الت ي ال ين ممثل وح ب ى حوار مفت يث أنها تفسح المجال في بعض الحاالت إل

  .قضية ملحة وتحتاج إلى متابعة سريعة

سؤال يضفي                               • واب لل ي عدد من الن اني، فتبن ان اللبن ا هو األمر في البرلم السماح لنائب أو أآثر بتقديم السؤال، آم
ه    ر، وينّب ة أآب ه أهمي ه    علي ى أهميت ام إل رأي الع وزاري، فضالًً عن ال ابي وال سين الني شة  . المجل م أن توسيع مناق ث

ى                  ؤدي إل ًا فحسب، ي ان نائب سؤال إذا آ جواب الحكومة على السؤال بحيث يشترك فيها عدة نواب وليس صاحب ال
ة من ح              . نفس النتيجة  ات المتقدم ل واحد     ويمكن هنا تطبيق القاعدة المعمول بها في بعض البرلمان سماح لممث يث ال

  .من آل آتلة نيابية في إبداء الرأي في موضوع السؤال

ة المختصة                              • ة البرلماني دى الجه داع النائب سؤاله ل اريخ إي داء من ت سؤال ابت ى ال ة عل تحديد المهلة المعطاة لإلجاب
يس  . وليس ابتداء من موعد استالمه من قبل الجهة الحكومية المعنية         سؤال ل أخر    ذلك أن صاحب ال  مسؤوًال عن الت

ة لموضوع                          ة الراهن ى حساب األهمي في تسليم سؤاله إلى الوزير أو الحكومة، خاصة عندما يكون هدر الوقت عل
  .السؤال

ى                          • د عل ى قي د تتحول إل ا ق ئلة ألنه التخلي عن وضع المواصفات التي حددتها بعض األنظمة الداخلية آشروط لألس
رة حرية النائب في تقديم السؤال إذ أن ب     ه ينبغي       . عض الشروط قابل لتفسيرات آثي شروط فإن وفي حال التمسك بال

ا من                        ا جاء فيه إعادة السؤال إلى صاحبه خالل فترة قصيرة من تسليمه إلى الجهة البرلمانية المختصة مع شرح لم
  . المختصةإخالل بالشروط مع حثه على إعادة صياغتها بالصورة المناسبة لكي يتم تسليمها إلى الجهة الوزارية

  االستجوابات 

ي     • رين بتبن واب آخ سماح لن ة ال ئلة لجه ة باألس ات المتعلق ض المقترح تجوابات بع ى االس ق عل ن أن يطب يمك
  .االستجواب، وإبالغ الحكومة فورًا به حرصًا على مناقشته في التوقيت والظروف المناسبة

ة، وآخر يمكن أن يفضي                واحد ال : األخذ باالقتراح القاضي باعتماد نوعين من االستجوابات       • ى طرح الثق ؤدي إل  ي
ون في طرح      . إليها ذين ال يرغب في تطبيق هذا المقترح مراعاة لالعتبارات التي عرضت أعاله وتشجيعًا للنواب ال

  .الثقة ولكنهم في نفس الوقت يريدون مناقشة سياسة الحكومة أدائها في موضوع أو أآثر على تقديم استجواباتهم

  طرح الثقة

التي استحدثته ألمانيا والذي نقلته عنها اسبانيا وبلجيكا وعدد من الدول " البناءة/الثقة االيجابية" بمبدأ األخذ •
وبموجب هذا المبدأ القانوني فإنه من واجب الذين يتقدمون باقتراح حجب الثقة عن الحكومة أن يتفقوا . األخرى

يمكن اإلضافة إلى ذلك الطلب إلى . الحكومة القائمةعلى ترشيح رئيس لحكومة بديلة فيما لو تم حجب الثقة على 
الذين يتقدمون بحجب الثقة أن يرفقوا اسم الشخصية التي يرشحونها لرئاسة الحكومة البديلة بمسودة برنامج 

  . وزاري يكون بديًال عن البرنامج الوزاري الذي تعتمده الحكومة الراهنة

 من الحكومة شأنًا نظريًا، ولكنها تؤآد على المجلس وعلى هذه الخطوات ال تجعل حق المجلس في سحب الثقة
المعارضة فيه بصورة خاصة ضرورة إتباع منهاج ايجابي في مراقبة السلطة التنفيذية وفي المطالبة بتغيير 

وهو أمر . ومثل هذا النهج سوف يخفف من احتمال وقوع البلد في فراغ سياسي وأزمات آثيرة. الحكومة القائمة
أخذنا بعين االعتبار أن البلدان الخمسة المبحوثة تواجه تحديات آبيرة متعلقة بوحدتها الترابية واستقرارها مهم إذا 
  .السياسي

  اللجان العادية

إلزام أعضاء الحكومة بحضور جلسات اللجان وتقديم األجوبة والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان البرلمانية  •
 . نونية والقضائية إذا تخلف عضو الحكومة عن االستجابة إلى طلب اللجنة البرلمانيةوذلك تحت طائلة المساءلة القا
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إلزام اللجان النيابية بالتشاور مع ممثلي النقابات والقطاعات المختلفة التي تعنى بنفس المواضيع التي تدرسها  •
وع والطفل إلى المشارآة في اللجان فتدعى، على سبيل المثال، الهيئات والمنظمات األهلية المعنية بشؤون الن

أعمال لجنة المرأة والطفل، وممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة إلى اجتماعات اللجان النيابية التي تعنى 
  .بهذه القضايا والى االشتراك في أعمال هذه اللجان

 .بارات وطنية عامةجلسات سرية العت/اعتبار جلسات اللجان علنية ما لم تتخذ اللجنة قرارات بصدد عقد جلسة •

توجيه دعوات إلى قيادات من المجتمع المدني ومن طلبة الدراسات العليا ومن العاملين والعامالت في حقل  •
اإلعالم لحضور اجتماعات اللجان بصفة مراقبين مع تشجيعهم على إبداء مالحظاتهم على االجتماعات في رسائل 

 .خطية توجه إلى مقرري اللجان

ن في متناول المواطنين الذين يرغبون في االطالع عليها ما عدا التقارير التي تصنفها اللجان وضع تقارير اللجا •
وفي هذه الحالة تكون التقارير سرية ولكن لمدى زمني معين قابل للتجديد إلى أن يأتي وقت . نفسها آتقارير سرية

  .السماح للمواطنين الذين يرغبون باالطالع على محتوياتها

  حقائقلجان تقصي ال
تطبيق المقترحات الواردة أعاله على أعمال لجان تقصي الحقائق لجهة الحاجة إلى استحداث النصوص الدستورية 
والقانونية التي تلزمها بالشفافية في قيامها بمهامها الرقابية، والسماح لها بإجراء التحقيقات الضرورية للوصول إلى 

 .المعلومات والحقائق المطلوبة

ت على األنظمة الداخلية ما يمكن سائر البرلمانات المبحوثة، على غرار النظام الداخلي لكل من إدخال تعديال •
 .البرلمان اللبناني والسوري، من إلزام المسؤولين واألفراد بالتعاون مع اللجنة تحت طائلة المساءلة القانونية

  طرح موضوع عام للمناقشة

وضوعات ثابتة لها بصورة دورية آما تفعل برلمانات الدانمرك زيادة عدد جلسات المناقشة العامة، وتخصيص م •
والنمسا والتفيا إذ تحدد مواعيد دورية أو نسبة محددة من اجتماعات المجلس من اجل بحث العالقات الخارجية 

 .واألوضاع الدولية

 .تعميم قاعدة تخصيص جلسة للمناقشة بعد آل جلسات عادة للمجلس النيابي •

 االتهام الجنائي

دخال النصوص الدستورية والقانونية التي تسمح للبرلمانات المبحوثة، آما هو األمر في البرلمانين اللبناني إ •
 .واألردني، بالحق في استخدام هذه األداة آآلية رقابية

  الشكاوى والعرائض

 معلومات  تتضمن flierمطوية/تحديد الجهة التي يوجه إليها المواطنون الشكاوى والعرائض، مع إعداد نشرة •
آافية عن األصول القانونية والدستورية لتقديم الشكاوى والعرائض وطرق متابعتها، آما تتضمن أيضًا إرشادات 

 .حول آيفية آتابة الشكاوى والعرائض ونوع المعلومات التي ينبغي توفرها فيها

 .لجنةتشكيل لجنة خاصة للشكاوى والعرائض في البرلمانات التي ال توجد فيها مثل هذه ال •

إدخال نص يلزم الجهات البرلمانية المعنية بإعادة الشكوى إلى صاحبها إذا وجدت أنه من غير المناسب متابعتها  •
آذلك . بدًال من السماح بحفظها مع إبالغ صاحب الشكوى باألسباب التي حدت بالجهة المعنية إلى اتخاذ هذا التدبير

إبداء االستعداد لمساعدة صاحب الشكوى على إعادة صياغتها على فإنه ينبغي إلزام الجهة البرلمانية المعنية ب
 .النحو المطلوب، إذا وجدت أن هناك جدوى من متابعة األمر

 .إفساح المجال أمام صاحب الشكوى لعرض رأيه في موضوعها ومناقشتها أمام اللجنة البرلمانية المختصة •

  دراسات مقترحة 
كمال الجهود المبذولة من أجل تنمية وتطوير الرقابة البرلمانية على الحكومة الغرض من هذه الدراسات هو متابعة واست

 .وتوطيد التوازن والتفاعل بين السلطات الثالث

إعداد دراسة حول مجالس الشورى ودورها الرقابي من حيث واقعها الحالي ومدى توفير أنظمتها الداخلية إمكانية  •
  .قابة مثمرة وفاعلة على الحكوماتاضطالع هذه المجالس ذات الطابع الشورى بر
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ومن البديهي أن مثل . إعداد دراسة حول األدوات التشريعية التي تؤثر بصورة غير مباشرة على العمل الرقابي •
هذه الدراسة تحتاج أوًال إلى اعتماد مقاييس دقيقة للتمييز بين األدوات التشريعية التي تؤثر بصورة عامة على 

رة إلى درجة قد تبطل الفائدة من الدراسة والبحث، واألدوات التشريعية التي تؤثر بصورة العمل الرقابي وهذه آثي
 .حثيثة وإن يكن غير مباشرة على الدور الرقابي للمجلس وهي ما يمكن إدخاله في هذا البحث

 

لمانيين في آل من آما هو واضح من هذه المقترحات فإنها لم تتطرق إلى تطوير لممارسات البرلمانات أو الفاعلين البر
فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واألردن، وإنما انحصرت في مجال إدخال تعديالت على النصوص الدستورية والقانونية 

إن هذه التعديالت . المتعلقة بالمراقبة البرلمانية على الحكومات بغرض تعزيز فاعلية الدور الرقابي للبرلمانات الخمسة
 الهدف ولبت الغاية المقصودة منها، سوف تبقى عرضة لمراجعة واسعة عندما تعد دراسات المقترحة، حتى ولو أصابت

  .عن أثر المراقبة البرلمانية الملموس على البلدان الخمسة
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