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  تجربة مصرية... مراقبة األداء البرلمانية  

  
  عماد رمضان

  المدير العام للمعهد الديمقراطى المصرى
  

  مقدمة 
  

يعتبر نشاط مراقبة أداء البرلمان آمؤسسة أو آأعضاء أمر حديث العهد فـى المنطقـة العربيـة أمـا أهميـة                     
الحداثة ومـشارآة المـواطن    التى تقام عليها أى دولة تأخذ   ثةمراقبة البرلمان ألنه واحد من السلطات الثال      

فى إدارة الدولة على محمل الجد ، تضاف إلى األهميـة الـسابقة أن لـدى المنطقـة العربيـة طـابع خـاص                        
ليس منها العادات والخصوصية الثقافية لكن ترجع الخصوصية إلى العوامل العديدة التى تتدخل فى نشاط         

مل على تكوينه وحتى أنفضاض دورة انعقاده بل هناك بعض الـدول العربيـة الزالـت ال                 البرلمان بدءًا من الع   
يتمتع نظامها السياسى بوجود مؤسسة مثل البرلمان وتعمل القوى اإلصـالحية بـداخلها علـى المطالبـة                 

  .بها 
  

بهـا ومـدى    أن مراقبة نشاطات البرلمانات العربية تخرج نتائج تظهر بصورة واضحة حال الدولة التـى يعمـل                 
جديتها فى السماح له بأداء دوره التشريعى والرقـابى ، وتتميـز هنـا عمليـة المراقبـة بتـسجيل المواقـف                      
وتحليلها وقراءة األحداث بشكل مختلف حيث أنه من الممكن إتخاذ مواقـف داخـل البرلمـان ويـتم إعالنهـا                    

 لغيـاب حريـة اإلعـالم وخاصـة         على أبناء الوطن بشكل مختلف وذلك للتوازن مع النظام ويرجع سبب ذلـك            
المرئى منه ، ونؤآد هنا أن اإلعالم هو تطور أو خطوة من أهـم التطـورات فـى الرقابـة علـى أداء البرلمـان                      
وخاصة فى مصر حيث آان له دور عظيم فى تسجيل المواقف المتناقـضة فـى العديـد مـن القـضايا التـى                       

  .عرضت على البرلمان 
  

  :الرقابة على أداء البرلمان من خالل ثالث فصول وتناقش الورقة المقدمة عملية 
  

لعرض مصطلح الرقابـة مـن آافـة     الفصل األول تاريخ ومفهوم الرقابة على أداء البرلمان سيتعرض 
  .جوانبه 

 
الفصل الثانى تاريخ ودور البرلمان المصرى سيتعرض لنبذة عن تاريخ البرلمان المصرى ودوره فى           

  .مها لقيام بدوره  والقوانين ذات العالقة به المجتمع واألدوات التى يستخد
 

مليــة الرقابــة علــى أداء الفــصل الثالــث ســيعرض تجربــة المعهــد الــديمقراطى المــصرى فــى ع   
  .البرلمان

  
وتنتهى الورقة بخاتمة وتقديم مجموعة من التوصيات التى نراها ستعمل على تطور مفهوم الرقابة علـى                

ها حتى يتسنى لنا آمنظمات مجتمع مـدنى أن تكـون الرقابـة علـى               أداء البرلمان وتنسيق الجهود وتوجه    
  .أداء البرلمان فعالة وتحقيق النتائج المرجو منها 

  
  تاريخ ومفهوم الرقابة على أداء البرلمان: الفصل األول 

  
  نبذة تاريخية: المبحث األول  •

  
جارب الـسابقة علـى ذلـك      حيث آانت الت   1923يعتبر البرلمان المصرى سلطة تشريعية منذ صدور دستور         

بالرغم من أنها آان لها سلطات التشريع األ أنها ال تعد برلمـان بـالمفهوم الحـديث آـسلطة مـن سـلطات            
الدولــة الــثالث ، وآانــت التغطيــة الــصحفية للبرلمــان ال تعــد رقابــة بقــدر مــا آانــت تنقــل أخبــار نــشاطه أو 

مان وأدائه بالمفهوم الحـديث الـذى نعمـل عليـه     ممارسات أعضائه وبالتالى لم يكن هناك رقابة على البرل     
اآلن ، وبالرغم من التعديات الدستورية التى آانت فى ذلك الوقت مكررة األ ان البرلمان شهد العديـد مـن                    

  .األحداث المهمة األ أنه جميع ما جاء عن نشاط البرلمان لم نعلمه من المضابط الخاصة بالجلسات 
  

تمع المدنى منذ بدء القرن الجديـد وأهتمامهـا بأنـشطة مؤسـسات الدولـة          وبداية ظهور دور منظمات المج    
وخاصة البرلمان آسلطة مـن سـلطات الدولـة وممارسـات أعـضائه بـدأت عمليـة الرقابـة وتوالـت التقـارير                       
والتغطية الصحفية ألخبار البرلمان آمؤسسة وأداء األعضاء ، ومن هنا بدأت تتطور عملية المراقبـة وأصـدار         

 وتقييم األعضاء والكتل السياسية المختلفة والموجودة داخله وأتجاهاتها من مختلف القضايا التـى       التقارير
تثار بداخله ، وتطور عملية الرقابة إلى ان آل الفئات أصبحت تطالب بتمثيلها بداخلـه وآـان لتلـك الـضغوط             

ميــة البرلمــان فــى حيــاة بعــض األســتجابات نتيجــة لأللتزامــات الدوليــة وبعــدما زاد الــوعى واألهتمــام بأه
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المواطن أصبح هناك أهتمام ملحوظ بنشاط البرلمان والظواهر التى سميت فيما بعد بـالظواهر البرلمانيـة                
  .وغيرها من الظواهر " توريث المقاعد البرلمانية للعائالت " و " ظاهرة الضرب بالحذاء " مثل 

  
  مفهوم الرقابة على أداء البرلمان : المبحث الثانى  •

  
د الرقابة علي البرلمان هي بمثابة النافذة التي يري بها المواطن اداء البرلمان من خالل عرض مايحدث             تع

داخل البرلمان من قرارات و تشريعات و تحقيقات علـي الـراي العـام بغـرض اتاحـة المعلومـات للمـواطنين                    
ن  لتوصـيل نتـائج      سواء من خالل عرضها بشكل مباشر آما هي أو عرضها من خالل تحليالت المتخصـصو              

سهلة وبسيط للمواطن آل ذلك بغرض تقويم اي اعوجاج او انحراف من قبل القائمون علي البرلمان حيث                 
قناعة الجميع بانه ال شئ يتم في الخفاء مما يؤدي الي ثقت المواطن في البرلمان آـذلك التـزام النـواب                     

  .بما وعدوا به الناخبين 
  

  -:ن تكون علي محاور ثالثة  نحن نري ان الرقابة من الممكن ا
  

  الرقابة القبلية: المحور االول 
  

و هي الرقابة علي ما يحدث داخل المطبخ سواء التشريعي او الرقابي للبرلمان بهـدف الوقـوف علـي مـا                     
يتم االعداد له و هل يتم ذلك لخدمة فئة علي حـساب اخـري ام سـيتم مـن خـالل قواعـد عامـة مجـردة                         

  .ميع تضمن تحقيق المصلحة للج
  

  الرقابة الحالية: المحور الثاني 
  
وهي الرقابة علي المواقـف المختلفـة للبرلمـانين اثنـاء            )المقصود بها الرقابة علي الحدث وقت اقراره         و( 

( اقرارها لمشروعات القانونين المختلفة او مواقفهم اثناء محاسبة الحكومـة علـي سياسـتها و تـصرفاتها                  
و يتم نقـل ذلـك بـشكل مباشـر     )  التعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة      في الميزانية او سياستها في    

  الي المواطنين 
  

   الرقابة البعدية -:المحور الثالث 
  

وهي الخاصة بتتبع اثار قرارت البرلمان علي الفئات و الشرائح المختلفة من المواطنين سواء فيما يتعلـق                 
علق بمحاسبة الحكومة علي قرارتها وسياسـتها تجـاه الفئـات          بالتشريعات او باالعتمادات المالية او بما يت      

المختلفة من المجتمع و هل قام البرلمان بالـضغط علـي الحكومـة ام ال و هـل امتثلـت الحكومـة لطلبـات                        
  .  البرلمان 

  
  تاريخ الحديث للبرلمان المصرى ودوره: الفصل الثانى 

  
 نبذة تاريخية: المبحث األول  •

  
و الـسلطة التـشريعية بجمهوريـة مـصر العربيـة يتـألف مجلـس الـشعب مـن                   مجلس الشعب المـصرى هـ     

أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا ُيختارون بطريق االنتخاب المباشر السرى العام على أن يـتم االقتـراع تحـت                  
اشراف أعضاء من هيئة قضائية ويعين رئـيس الجمهوريـة مـا ال يزيـد علـى عـشرة ويجـب أن يكـون نـصف                          

 دائـرة ينتخـب عـن       222بين على األقل من العمال والفالحين ، ويعد عدد الدوائر االنتخابية            األعضاء المنتخ 
  آل منها عضوان أحدهما على االقل من العمال والفالحين 

  
 بعـد تـولى     1805 وذلك مايو عام     المجلس العالى بدأ أول شكل للبرلمان فى مصر تحت مسمى          

" المجلـس العـالى  " أنـشأ  1824ر وبحلـول عـام   مقاليد الحكم محمد على باشا آواليًا علـى مـص       
 عضًوا في البداية ثم صـار عـددهم         24الذى يعد البداية بأنشاء أول مجلس نيابى حيث تكون من           

 الدواوين ورؤساء المـصالح       يتألف من نظار     شيخًا وعالم إليه وبذلك أصبح     24 عضو بعد إضافة     48
من التجار يختارهمـا آبيـر تجـار العاصـمة واثنـين          واثنين من العلماء يختارهما شيخ األزهر واثنين        

من ذوى المعرفة بالحسابات واثنين من األعيـان عـن آـل مديريـة مـن مـديريات القطـر المـصرى                      
ــاير      ــالى فــى ين ــا األهــالى ، صــدرت الالئحــة األساســية للمجلــس الع  وحــددت 1825ينتخبهم

وقـد  "  يتعلق بسياسته الداخلية     مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما       "  بأنها    اختصاصاته
 .تضمنت الالئحة األساسية آذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه 

 
 وهو الذى يعد نواة مهمة لنظام الشورى حيث تألف هذا           1829 أنشئ فى عام     مجلس المشورة  

 علـى    ابـن محمـد   - من آبار موظفى الحكومة والعلماء واألعيان برئاسة إبراهيم باشـا             المجلس
 33مـنهم  (  عـضو  156جاء هذا المجلس فى عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب مـن             و
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 عضو من آبار أعيـان القطـر        99 عضو من مأمورى االقاليم و     24عضًوا من آبار الموظفين والعلماء و     
 ) .المصرى يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب 

  
لتعليم واإلدارة واألشغال العمومية وقد صدرت لهذا       وآان مجلس المشورة ينعقد إلستشارته فى مسائل ا       

 مجموعة من التعليمات التي اشتملت على أسـس وأسـاليب عملـه ففـى عـام      1830المجلس فى عام    
 أصدر مجلس المشورة قانون خاص به آان بمثابة تكملة للتعليمـات الـسابقة وتنـاول تنظـيم فتـرات              1833

 ومـا يـصدر عنـه مـن قـرارات ، وأصـدر محمـد علـى القـانون           انعقاده وإجـراءات مـا يجـرى بـه مـن مـداوالت            
الذى ألغى مجلـس المـشورة وأحـل مكانـه مجلـسين            " السياستنامة  " 1837األساسى للدولة فى عام     

  :هما 
  

 .وذلك ألصدار القوانين " المجلس الخصوصى "  •
 
 .لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور " المجلس العمومى "  •

  
  . فى شكل سبعة دواوين أساسية  وتم تنظيم الحكومة

  
مجلس "  الخطوة مهمة تطور الحياة النيابية وذلك بإنشاء         1866 شهد عام    مجلس شورى النواب   

فى عهد الخديوي إسماعيل ، فهذا المجلس يعد أول برلمان يمتلـك اختـصاصات        " شورى النواب   
در المرسـوم الخـديوى     نيابية وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة اإلدارية ، وقد صـ            

 متضمنا الالئحة األساسية والالئحة النظاميـة للمجلـس        1866بإنشاء المجلس فى شهر نوفمبر      
نظـام االنتخابـات والـشروط    ( ، وتضمنت الالئحة األساسية ثمانى عـشرة مـادة اشـتملت علـى        

" مجلـس   وتـضمنت سـلطات ال    ) القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح وفترات انعقاد المجلـس          
وتأثرت لوائح المجلـس بـشدة بـالنظم    " التداول فى الشئون الداخلية ، ورفع نصائح إلى الخديوى     

 . وخاصة الهيئة التشريعية الفرنسية  البرلمانية التى آان معمول بها فى أوروبا
  

 عضو منتخب من قبل األعيـان فـى محافظـات القـاهرة واإلسـكندرية               75وتكون مجلس شورى النواب من      
 بدورهم منتخبين ألول مـرة فـى عهـد            فى باقى المديريات الذين أصبحوا      ياط وعمد البالد ومشايخها   ودم

  .الخديوي إسماعيل إضافة إلى رئيس المجلس الذى آان يعين بأمر من الخديوى 
  

وآانت مدة المجلس ثالث سنوات ينعقد خالل آل سنة منهـا لمـدة شـهرين وقـد انعقـد مجلـس شـورى                       
 1866 مـن نـوفمبر   25 أدوار انعقاد على مدى ثالث هيئات نيابية ، وذلك فى الفتـرة مـن         النواب فى تسعة  

م ومع مرور الوقت اتسعت صالحيات المجلس شيًئا فشيًئا وبـدأت تظهـر نـواة               1879 من يوليو عام     6حتى  
(  عنـدما أنـشئ أول مجلـس وزراء فـى مـصر              1878االتجاهات المعارضة ، وانعكست هذه المطالبـة عـام          

 المزيد من الصالحيات ، وإن ظلت بعـض األمـور خارجـة عـن              وأعيد تشكيل البرلمان ومنح   ) لس النظار   مج
 أعدت الالئحـة األساسـية الجديـدة لمجلـس شـورى النـواب تمهيـًدا                1879اختصاص المجلس وفى يونيه     

دان وآان  نائب عن مصر والسو120لعرضها على الخديوي إلصدارها وهى الالئحة التى جعلت عدد النواب 
 سلطات أآبر للمجلـس فـى النـواحى الماليـة            ومنح" المسئولية الوزارية   " أهم ما تضمنته الالئحة تقرير      

 رفض الالئحة وأصدر أمـًرا بفـض المجلـس ولكـن المجلـس      1879 من يونية   26غير أن الخديوى توفيق فى      
   .1879ظل يعقد جلساته حتى يوليو 

  
 تم إلغـاء مجلـس شـورى القـوانين والجمعيـة العموميـة            1913 فى يوليو عام     الجمعية التشريعية  

 عـضو   17 عـضو منتخـب و     66(  عـضو مـنهم      83وتم إنشاء الجمعية التشريعية التـي تكونـت مـن           
 علـى أن تكـون مـدة الجمعيـة        1913ونص القـانون النظـامى الـصادر فـى أول يوليـو عـام               ) معين  

 .التشريعية ست سنوات 
 

 حيـث نـشبت الحـرب العالميـة         1914 مـن يونيـة      17 حتـى    1914 ينـاير     مـن  22وقد استمرت الجمعية من     
 أعلنت بريطانيـا الحمايـة علـى مـصر وتـم            1914األولى وأعلنت األحكام العرفية في مصر ثم فى ديسمبر          

 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن 1915تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى وفى عام     
   .1923شريعية فى أبريل ألغيت الجمعية الت

  
 تكـوين البرلمـان المـصري مـن      1883 تضمن القانون النظامى الصادر عام       مجلس شورى القوانين   

آمــا أنــشأ هــذا القــانون مجــالس  ) مجلــس شــورى القــوانين والجمعيــة العموميــة  ( مجلــسين 
ء مجلـس   آانـت تخـتص بانتخـاب أعـضا     المديريات التى آانت وظيفتها إدارية ال تـشريعية ولكنهـا   

 عـضو   16 عضو معـين و    14منهم  (  عضًوا   30شورى القوانين ، وتكون مجلس شورى القوانين من         
 . سنوات 6وآانت مدته ) منتخب 
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 عضًوا منتخب والباقى أعضاء بحكـم مناصـبهم     46منهم  (  عضو   83أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من       
س الجمعيـة العموميـة رئـيس مجلـس شـورى            وهم أعضاء مجلـس شـورى القـوانين وسـبعة وزراء ويـرأ             -

 حتـى عـام     1883وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفتـرة مـن عـام                ) -القوانين  
  . دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية 31 فى 1913

  
بـة   مطال 1919 عقب انتهاء الحرب العالمية األولى اندلعت الثورة المصرية فـى عـام              1923دستور   

بالحرية واالستقالل لمصر وإقامة حياة نيابية وديمقراطية آاملة وأسفرت هذه الثـورة عـن صـدور                
) مع وجود تحفظات أربعـة  (  الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة      1922 فبراير   28تصريح  

 آما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر تم وضع دستور جديد للبالد صـدر فـى أبريـل عـام                   
 . ووضعته لجنة مكونة من ثالثين عضًوا 1923

  
بـين الـسلطات      بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعـاون         1923وقد أخذ دستور عام     

وُنظمت العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة علـى أسـاس مبـدأ الرقابـة والتـوازن فجعـل الـوزارة                  
لك حق طرح الثقة فيها ، بينما جعل من حق الملك حـل البرلمـان ودعوتـه                 مسئولة أمام البرلمان الذى يم    

  .إلى االنعقاد ولكنه أعطى للبرلمان حق االجتماع بحكم الدستور إذا لم ُيدع فى الموعد المحدد 
  

 بنظام المجلسين وهما مجلس الـشيوخ ومجلـس النـواب وبالنـسبة لمجلـس               1923آما أخذ دستور عام     
 منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات ، أما مجلس  على أن جميع أعضائه نص الدستور  النواب

 فـي    الشيوخ فكان ثالثة أخماس أعضائه منتخبين وآان الخمسان معينين وأخذ الدستور بمبدأ المـساواة             
 بعض االستثناءات وقد تزايد عـدد أعـضاء المجلـسين مـن فتـرة           االختصاص بين المجلسين آأصل عام مع     

  . آان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان ألخرى حيث
  

 إلـى   1924 عضو واستمر آـذلك مـن عـام          214 هو   1923فكان أعضاء مجلس النواب فى ظل دستور سنة         
 الـذى اسـتمر العمـل بـه مـن           1930 عضو ثم نقص العدد فى ظل دستور سنة          235 ثم زاد إلى     1930عام  

 الذى اسـتمر العمـل بـه        1923 عضو ثم زاد العدد مرة أخرى فى ظل عودة دستور            150 إلى   1934 - 1931
 1949 إلـى  1938عـضو مـن   264 ثم أصبح العـدد  1938 إلى 1936 عضًوا من 232 ليصبح 1952 ـ  1936من 

   .1952 عضوا وظل آذلك حتى قيام ثورة يوليو في عام 319 إلى 1950ثم زاد بعد ذلك فى عام
  

 1952 يوليـو    23 آان من بين المبادىء األساسية لثـورة          :1952نيابية في مصر بعد ثورة      الحياة ال  
وذلـك بعـد أن قامـت الثـورة بإلغـاء الدسـتور         " إقامـة حيـاة ديمقراطيـة سـليمة         " في مـصر مبـدأ      

 صـدر الدسـتور الجديـد وتـم بمقتـضاه           1956السابق وإعالن الجمهورية وحل األحزاب وفـى عـام          
 عضًوا منتخًبا وقد فـض هـذا المجلـس دور    350 من   1957 من يوليو    22ة فى   تشكيل مجلس األم  

 .1958 فبراير سنة 10انعقاده العادى األول فى 
  

 وصــدر دســتور مؤقــت 1956 ونظــًرا لقيــام الوحــدة بـين مــصر وســوريا ُألغــى دسـتور   1958فبرايـر  
مشترك من   شكل على أساسه مجلس أمة       1958للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة       

 1960 من يوليو 21وعقد أول اجتماع فى )  عضو من سوريا 200 عضو من مصر ـ  400( المعينين 
   .1961 سبتمبر 28 ثم وقع االنفصال بين مصر وسوريا فى 1961 يونية عام 22واستمر حتى 

  
 350 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر تم علـى أساسـه إنـشاء مجلـس األمـة مـن                     1964مارس  

 1961ًبــا نــصفهم علـى األقــل مــن العمـال والفالحــين انعكاســا لـصدور قــوانين يوليــو    عـضًوا منتخ 
 26االشتراآية إضافة إلى عـشرة نـواب يعيـنهم رئـيس الجمهوريـة واسـتمر هـذا المجلـس مـن                      

 مـن ينـاير     20 ، واجريت انتخابات المجلـس الجديـد فـى           1968 نوفمبر سنة    12 إلى   1964مارس  
 حيث مارس مجلس األمة طوال هذه   1971 من أغسطس    30تى   والذى ظل قائما بدوره ح     1969

  .الدورات سلطاته الدستورية 
  

 صدر الدستور القائم حاليا في مصر الذى طور دعائم النظام النيـابى الـديمقراطى               1971سبتمبر  
مؤآًدا على سيادة القانون واستقالل القضاء وأقر مبادىء التعددية الحزبيـة فـي إطـار المقومـات                 

ىء األساسية للمجتمع المـصرى ، وشـهدت الفتـرة التاليـة تحـوالت ديمقراطيـة متناميـة                  والمباد
 أجريت االنتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل االتحاد االشتراآى           1976ففى عام   

  .العربى وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى آان قائما فى ذلك الوقت 
  

ريعية فى مصر على أساس حزبى وذلك ألول مرة منـذ إلغـاء              ُأجريت أول انتخابات تش    1979عام  
 شارآت فيهـا عـدة أحـزاب سياسـية تكونـت            1952األحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو        
  .م 1977بعد صدور قانون األحزاب السياسية فى عام 
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،  تم إنشاء مجلس الشورى وذلك لتوسيع دائرة المشارآة الـسياسية والديمقراطيـة              1980عام  
وهكذا دخلت مصر مرحلة سياسية جديـدة علـى أسـس واضـحة ومحـددة مـن سـيادة القـانون                     

  .واحترام التعددية وإعالء قيم الحرية والمساواة 
  

 تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهوريـة حيـث أدخلـت عـدة تعـديالت                 1981أآتوبر  
ثل للتمثيل الشعبى ففى عام بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب بحًثا عن األسلوب األم

 تم إقرار نظام االنتخاب بالقائمة الحزبية والتمثيل النسبى وشارآت فيها مختلـف األحـزاب               1983
 صدر قانون بتعـديل نظـام االنتخـاب علـى أسـاس الجمـع بـين نظـام                   1986السياسية وفى عام    

  .القوائم الحزبية والنظام الفردى
  

 صـدر قـرار بقـانون بـالعودة        1990ى نظام االنتخاب الفردى ففى عـام        غير أن التجربة أسفرت عن العودة إل      
 دائرة انتخابية انتخب عن آل منها عضوان ، يكـون أحـدهما             222إلى ذلك النظام وقسمت الجمهورية إلى       

 عـضوا مـنهم عـشرة أعـضاء     454على األقل من العمال والفالحـين وأصـبح عـدد أعـضاء مجلـس الـشعب                 
 حيـث   1995 مـن ديـسمبر      12 وقد أآمل هذا المجلـس مدتـه الدسـتورية فـى             يعينهم رئيس الجمهورية ،   

 من ديـسمبر    13أجريت االنتخابات التشريعية وتم انتخاب المجلس الجديد الذى بدأ دور انعقاده األول فى              
1995 1.  

  
 القوانين ذات العالقة بالبرلمان: المبحث الثانى  •
  
 الدستور  •

  
 حيــث تــضمنت أختــصاصاته 136 إلــى 86لدســتور مــن المــواد يــنظم عمــل البرلمــان آــسلطة تــشريعية ا

والشروط األساسية فى تكوينه مثل نسبة العمال والفالحين وغيرها من المبـادئ العامـة التـى يفترضـها                 
  .الدستور 

  
  القوانين ذات العالقة بأداء البرلمان •

   1977 لسنة 40قانون االحزاب القانون رقم 

ن حقهـا ممارسـة العمـل الـسياسى وأحقيتهـا فـى العمـل فـى الوصـول                   نظرًا ألهمية األحزاب آكيانات م    
للسلطة عن طريق األغلبية فى البرلمان ، فيعد تسليط علـى القـانون خـاص بـشأنها لـه أهميـة قـصوى                       
حيث يتضمن األحكام الخاصة بكيفية أنشائها مرورًا بطريقة عملها حتى لول حدث نزاع وذلك جميعـه مـن                  

  .ب أختصاص لجنة شئون األحزا

والرغم أن هناك العديد من المالحظات الخاصة بهذا القانون بدءًا من عملية تأسيس الحزب وتشكيل لجنة 
شئون األحزاب األ أنه يعـد القـانون المـنظم لعمـل األحـزاب فـى مـصر وبالتـالى تعكـس هـذه المالحظـات                  

  .المبدئية مدى الحاجة لتعديله حيث يمثل قيد عليها وليس منظمًا فقط 

  1980 لسنة 120 مجلس الشورى القانون رقم قانون

زادت أهمية مجلس الشورى الذى يعد الجناح الثانى للبرلمـان بعـد التعـديالت الدسـتورية األخيـرة حيـث                    
أضيف إليه العديد من الـسلطات وخاصـة التـشريعية حيـث أن سـلطاته الـسابقة آانـت ال تخـرج عـن دور                         

دور تشريعى ، فالتعديالت األخيرة أعطت له أهمية مضاعفة         تقديم الرأى االستشارى وفقط بعيدًا عن أى        
  .لكن عندما تبدأ من المربع واحد يكون الدعم ليس آافيًا 

وال تهتم القوى السياسية فـى مـصر آثيـرًا فـى العمـل علـى هـذا المجلـس حيـث أن الـدوائر األنتخابيـة                        
 األهتمـام ينـصب فقـط علـى         الخاصة به مجهدة وال تحقق أى مـردود علـى الـصعيد الـسياسى وبالتـالى               

  .الحزب الحاآم بما يتمتع به من نفوذ ومساعدة الدولة 

  1956 لسنة 73قانون مباشرة الحقوق السياسية القانون رقم 

ينظم هذا القانون العملية األنتخابية من بدايتها وحتى أعالن وجرائمها أضـيفت فـى الفتـرة األخيـرة عليـه            
ا لألنتخابات مع ابعاد القضاة عن األشراف على األنتخابـات ، وآـذلك         تعديالت آثيرة حيث أضيفت لجنة علي     

بعدما أضيف تعديالت تخصص للمراة نسبة فى البرلمان ومازال سـيناقش حيـث ال يحـسم حتـى اآلن مـا                     
  .هى طريقة التمثيل للقوى السياسية 

سـليمة وهـو الهـدف    ويعاب على هذا القانون ألغائه لألشراف القـضائى آـذلك ال يـضمن عمليـة أنتخابيـة                
  .األساسى من وجوده حيث لدى منظمات المجتمع والقوى السياسية العديد من المالحظات عليه 

  1972 لسنة 38قانون مجلس الشعب القانون رقم 

                                                 
 .الموقع الرسمى لمجلس الشعب المصرى .  1
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ينظم هذا القانون تكوين طريقة التشريح والشروط التى البد من توافرها للمرشح والضمانات التى يكفلها               
  .ب الحق فى التشريع والرقابة على أداء مؤسسات الدولة وطريقة للعضو مجلس الشعب صاح

 قانون آوتة المراة

  من الدستور للمواطن حق االنتخاب وإبداء الرأى فـى االسـتفتاء وفقـا ألحكـام القـانون          ) 62(بموجب المادة 
  ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنى وينظم القـانون حـق الترشـيح لمجلـسي الـشعب والـشورى                  

 ويتــيح تمثيــل المــرأة فــي   بمــا يكفــل تمثيــل األحــزاب الــسياسية  فقــا للنظــام االنتخــابى الــذى يحــددهو
   . المجلسين

 آمـا    ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى والقوائم الحزبيـة بـأى نـسبة بينهمـا يحـددها                   
   . يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشارآة المرأة فى المجلسين

جلس الشعب فى شهر يونيه الماضى على تعديل قانون االنتخاب لمجلس الـشعب والـذي يـتم                 ووافق م 
 مقعًدا للمرأة وهو ما يؤآد أهمية زيادة مشارآة المرأة فـي المجـاالت المختلفـة علـى            64بمقتضاه إضافة   

  محافظـة تقتـصر علـي المـرأة فقـط وبموجـب التعـديل              28 دائـرة انتخابيـة فـى        32أن يكون التنـافس فـى       
ــان          ــة للبرلم ــد الحالي ــدد المقاع ــالى ع ــى إجم ــرأة إل ــد المخصــصة للم ــافة المقاع ــرح ســتتم إض   .المقت

  

 دور البرلمان فى المجتمع واألدوات البرلمانية : المبحث الثالث  •
 
  شكل مجلس الشعب •

  

  
  

  الكتل السياسية داخل البرلمان المصرى

 .الحزب الوطنى الديمقراطى •
 .الجديد حزب الوفد •
 .حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى •
 .حزب الغد •
 .الحزب الدستورى •
  .حزب الكرامة تحت التأسيس •
 .ليس لهم أى أنتماء سياسى: المستقلين  •
بنفس الحقـوق  وهى آتلة غير شرعية حيث أنها ال تتمتع         : الكتلة البرلمانية اإلخوان المسلمون      •

  .التى تتمتع به الهيئات البرلمانية لألحزاب حيث يتم التعامل معهم على أنهم مستقلين 

  :االستجواب  أوال ـ
  

 والدساتير السابقة عليه وتنبـع خطورتـه مـن    1971وسائل الرقابة البرلمانية المقررة فى دستور عام  أهم
الـوزير المـستجوب ، آمـا      أو سـحب الثقـة مـن   آونه قد ينتهى إلى تقرير مسئولية رئيس مجلـس الـوزراء  

التى تدخل فى اختصاصه مـن خـالل    يحمل في طياته توجيه االتهام لمحاسبة من وجه إليه في الشئون
يدعمها من األسانيد التـى تـستوجب المحاسـبة     مجموعة الوقائع التى تجمعت لدى المستجوب ولها ما

  .من وجهة نظره 
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والمستندات التى يعتمد عليها المستجوب وعليه أن يرفق هـذه   البراهينالحجج و: ويقصد بكلمة أسانيد 
 فإذا اقتصر على اإلشارة إليها وجب عليه تقـديمها قبـل تحديـد الموعـد المحـدد      المستندات باالستجواب

لالستجواب بوقت آاف ، ويتعلق االستجواب بأى تصرف فى شأن من الشئون العامـة وقـد يتعلـق بـشأن                    
سبعة أيـام   ة إذا آان مرتبطا بسلوك الحكومة أو أحد أعضائها ، ويناقش االستجواب بعدالشئون الخاص من

الحكومــة وتقــديم  علــى األقــل مــن تقديمــه إال فــى حــاالت االســتعجال التــى يراهــا المجلــس وبموافقــة
رئيس مجلس الـوزراء أو نوابـه    االستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب وبإمكانه توجيهه إلى

  .لوزراء أو نوابه أو ا
  

مبينا به ـ بصفة عامة ـ موضوع االستجواب ومرفقا بـه     ويقدم االستجواب آتابة إلى رئيس مجلس الشعب
يجـوز أن يتـضمن االسـتجواب أمـورا مخالفـة       المـستجوب عنهـا ، وال   مذآرة شـارحة تتـضمن بيانـا بـاألمور    

ى اختصاص الحكومة آما ال يجـوز أن تكـون فـى    أمورا ال تدخل ف للدستور أو القانون أو عبارات غير الئقة أو
  .شخصية للمستجب  تقديمه مصلحة خاصة أو

  
وقـائع   يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس الفصل فيه في نفس دور االنعقاد ما لم تطرأ وال

مرتبطـة ببعـضها    جديدة تبرر ذلك ، وتضم االستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فـى عـدة موضـوعات   
ارتباطا وثيقا وتدرج فى جدول األعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد ولالستجواب األسبقية على سائر 

واألسئلة آما تدرج األسئلة وطلبات االحاطة المرتبطة  المواد المدرجة بجدول األعمال بعد طلبات اإلحاطة
ازال عن أية أسـئلة أو طلبـات   التى ينظر فيها ويعتبر مقدم االستجواب متن باالستجوابات فى ذات الجلسة

  .قد سبق له أن تقدم بها فى ذات الموضوع  احاطة يكون
  

لمقـدم االسـتجواب األصـلى ثـم لمقـدم االسـتجواب        وتكون االولويه فـى الكـالم عنـد تعـدد االسـتجوابات     
ثم يكون الكالم بالنـسبة لمقـدمى األسـئلة أو طلبـات االحاطـة       األسبق فى القيد بسجل االستجوابات ،

المحـدد للمناقـشة فـى موضـوع االسـتجواب يبـدأ المـستجوب         االستجواب وفى اليـوم  المتعلقة بموضوع
وجه إليه االستجواب ، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فـى موضـوعه وهـى     بشرح استجوابه ثم يعقب عليه من

دم حتى وإن عدل صاحب االستجواب عن اسـتجوابه بعـد البـدء فـى مناقـشته وتقـ       متاحة لسائر األعضاء
  .المتعلقة باالستجواب آتابة لرئيس المجلس الذي يتولى عرضها بعد انتهاء المناقشة  االقتراحات

  
فإذا آان االقتراح المقدم يقضى باالنتقال إلى جدول األعمـال آـان لـه األولويـة علـى غيـره وإذا لـم تقـدم                         

وللمستجوب حـق   ول األعمالواالنتقال إلى جد اقتراحات بشأن االستجواب يعلن الرئيس انتهاء المناقشة
وإمـا شـفاهة بالجلـسة وفـى      استرداد استجوابه فى أى وقت إما بطلب آتابى يقدمه لـرئيس المجلـس  

ويعتبـر عـدم حـضور مقـدم االسـتجواب       هذه الحالة يستبعد مـن جـدول األعمـال وال ينظـر المجلـس فيـه      
ب المـستجوب لعـذر يقبلـه    لالسـتجواب مـالم يكـن غيـا     الجلسة المحددة لمناقـشة اسـتجوابه اسـتردادا   

آمـا  . لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سـماع رأى الحكومـة   المجلس ويؤجل المجلس نظر االستجواب
  .من تقدم به أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور االنعقاد الذي قدم خاللها  يسقط االستجواب بزوال صفة

  
   : الخاصة والمشترآة ثانيا ـ اللجان

  
وظيفتـه الرقابيـة     من بين األجهزة البرلمانيـة لمجلـس الـشعب التـى تـساعده علـى أداء      تعد تلك اللجان

أجله وبقرار مـن المجلـس وتـشكل     والتشريعية وهى لجان مؤقتة تنتهى بانتهاء الغرض الذى شكلت من
  .بناء على عرض رئيس المجلس أو طلب الحكومة 

  
ئيس المجلس وهم فى المعتاد ليسوا أعـضاء  اللجنة الخاصة من مجموعة من األعضاء يختارهم ر وتشكل

تضمن تمثيل األحزاب فـي   فى لجنة نوعية واحدة وإنما هم أعضاء لهم مواصفات خاصة ، وانتماءات حزبية
  .هذه اللجان 

  
عدة لجان تجتمع معا لدراسة الموضـوع المحـال إليهـا     أما اللجان المشترآة فهي في تشكيلها عبارة عن

مع لجان أخرى ولـصحة اجتماعـات اللجـان المـشترآة يجـب حـضور        أو هيئات مكاتب لجنة أو بعض اللجان
  .األقل،وال تكون قراراتها صحيحة إال بموافقة أغلبية مجموع أعضائها  ثلث أعضاء آل لجنة على

  
   : الحقائق ثالثا ـ لجان تقصي

  
 أهـم أنـواع اللجـان الخاصـة ويـأتى تـشكيلها آوسـيلة مـن وسـائل ممارسـة مجلـس الـشعب             مـن تعـد  

 الختصاصه الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ، وتشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء
على طلب من اللجنـة العامـة أو إحـدى لجـان المجلـس وال يجـوز أن يقـل عـدد أعـضاء اللجنـة المـشكلة               

بنـاء علـى ترشـيح     ي الحقائق عن سبعة وال يزيد على خمسة وعشرين عضوا ، يختارهم المجلسلتقص
أجلها اللجنة علـى أن يراعـى    رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من

لمجلـس  غير المنتمين لألحزاب إذا آان عددهم فـي ا  تمثيل الهيئات البرلمانية ألحزاب المعارضة واألعضاء
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تـشكيل اللجنـة رئيـسها ، وتختـار أمانـة خاصـة باللجنـة مـن بـين           ال يقل عن عشرة أعضاء ، ويحـدد قـرار  
  .العاملين باألمانة العامة لمجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس اللجنة  أعضائها أو من بين

  
 تـدخل فـي   الذي شكلت من أجله لجنة لتقصي الحقائق من الموضـوعات التـي   ويجب أن يكون الموضوع

الرقابي لمجلس الشعب ، آأن يكـون الموضـوع متعلقـا بـأمر عـام لـه أهميـه خاصـة، أو          نطاق االختصاص
أو أي جهـاز   أحوال المصالح العامـة أو الهيئـات العامـة أو وحـدات الحكـم المحلـى أو القطـاع العـام         لفحص

الرقـابى للمجلـس ،    تنفيذى أو إدارى وأى مشروع من المشروعات العامة يـدخل فـى نطـاق االختـصاص    
االقتصادية العامة بالنـسبة للموضـوع أو    وذلك لتقصي الحقيقة عن األحوال أو األوضاع المالية أو اإلدارية أو

تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة  الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها أو إلجراء
   .قة بسيادة القانون أو بالخطة أو بالموازنة العامةأى من الجهات الساب وآذلك للتحقق من مدي التزام

 
 اتخاذ آافة اإلجراءات الالزمة للحصول على البيانات والمعلومات واألوراق المتعلقة وللجنة تقصى الحقائق

أو مواجهـة أو   بما أحيل إليها من موضوعات وأن تجرى وفق مقتضيات استجالء الحقيقة بشأنها استطالعا
أو تحقيقات وعلى لجنة تقـصى الحقـائق إعـداد تقـري لمجلـس الـشعب تـضمنه العقبـات                    زيارات ميدانية   

تقريرها فى الميعاد والذي حـدده المجلـس وعلـى     واألسباب التي أدت إلى تأخيرها إذا تعذر عليها تقديم
ع تقصى الحقائق في أداء مهمتها وتقدم لها الوسائل الالزمة لتجم جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان

أيـة   وتمكنها من الحصول على ما تحتاج إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات من ما تراه من أدلة
  .جهة رسمية أو عامة 

  
وينـاقش المجلـس تقـارير     ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصي الحقائق

الكـالم لمـن يقـدم طلبـا آتابيـا بـذلك        ها ، وتكون أولويةلجان تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديم
علـى لجـان تقـصي الحقـائق القواعـد المقـررة        لرئيس المجلس قبل الموعد المحـدد للمناقـشة وتـسرى   

  .يرد في شأنه نص خاص  لسير العمل باللجان النوعية للمجلس فيما لم
  

  : رابعا ـ السؤال
  

أعـضاء مجلـس الـشعب أن     أعمال الحكومة إذ لكل عـضو مـن  أحد وسائل الرقابة من جانب البرلمان على 
نـوابهم أسـئلة فـي أى موضـوع يـدخل فـي        يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الـوزراء أو 

من ينيبونهم اإلجابة على أسئلة األعضاء ، آما يجوز  اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو
أي وقت وال يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب آما يسقط السؤال             للعضو سحب السؤال في     

  .زوال صفة من قدم إليه  بزوال صفة مقدمه أو
  

إليه أو للوقوف على  والسؤال هو استفسار عن أمر ال يعلمه العضو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها
  .ما تعتزمه الحكومة في أمر من األمور 

  
بمعنى أال يوقع على السؤال أآثـر مـن عـضو وال يحـول ذلـك       لسؤال إال من عضو واحدو ال يجوز أن يوجه ا

دون إمكانية تقديم عدد من األعضاء لعدد من األسئلة تكون بينهـا وحـدة فـي الموضـوع ، وطبقـا للتقاليـد                       
ص المخـت  تدرج األسئلة المتماثلة في موضوعها في جدول أعمال المجلس ليجيب عليها الـوزير  البرلمانية

مرة واحدة ، آما يجـب أال يتعلـق الـسؤال بمـصلحة خاصـة أو تكـون لـه صـفة شخـصية وأن يكـون واضـحا              
يقـدم إلـى رئـيس المجلـس آتابـة       ومحددا وغير مصحوب بأى تعليق وخال مـن العبـارات غيـر الالئقـة وأن    

  .ويجوز لمقدم السؤال طلب الرد عليه آتابة 
  

  :وال اآلتية على األسئلة في األح وتكون اإلجابة آتابة
  

 .إذا طلب العضو ذلك  )1
 
  .على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة  إذا آان الغرض من السؤال مجرد الحصول )2

 
 .الوزير المختص  إذا آان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من )3
 
 .إذا وجه السؤال فيما بين أدوار االنعقاد  )4
 
 . دور االنعقاد المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء األسئلة )5

  
واإلجابـة الكتابيـة عنهـا بملحـق خـاص لمـضبطة        وتنشر األسـئلة المنـصوص عليهـا فـى البنـود الـسابقة      

  .المجلس 
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مستوف للشروط الواجب توافرها مع إبالغ ذلـك للعـضو    ولرئيس مجلس الشعب حفظ السؤال إن آان غير
طرا بذلك رئيس المجلس الذى يعـرض  على الحفظ خالل أسبوع ، مخ الذي له الحق حينئذ في االعتراض

  . اللجنة العامة للمجلس في أول جلسة مقبلة  هذا االعتراض على
  

عملية تنـسيق األسـئلة وتجميـع تلـك التـي تـدخل فـي         وقد جرت العادة على أن يتولى مكتب المجلس
 تكـون  في جدول أعمال جلـسات المجلـس ، ويـدرج الـسؤال الـذى      اختصاص وزارة واحدة تمهيدا إلدراجها

أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع علـى األقـل مـن تـاريخ إبالغـه إلـى        اإلجابة عنه شفاهة في جدول
 أن يتأخر الرد على الـسؤال أآثـر مـن شـهر واحـد ، آمـا ال يجـوز إدراج األسـئلة المرتبطـة          الوزير وال يجوز

المجلـس فـإن    ريرها إلىبموضوعات محالة إلى لجان المجلس في جدول األعمال قبل أن تقدم اللجنة تق
تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول األعمال آمـا ال تـدرج أيـة أسـئلة قبـل عـرض        

  .وعاجلة وبعد موافقة رئيس المجلس  الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة
  

 أآثـر مـن ثالثـة أسـئلة فـي الـشهر       جلـسة واحـدة أو   وال يجوز أن يدرج للعضو الواحد أآثر من سؤال فـي 
تأجلت اإلجابة عنه إلى جلسة قادمة ما لم تكـن اإلجابـة مكتوبـة وحينئـذ      الواحد وإذا تغيب مقدم السؤال

  .وإجابته في مضبطة المجلس  يثبت السؤال
  

إن لـم  مقررا إذا تغيب الـوزير و  وللوزير الحق في طلب تأجيل اإلجابة إلى الجلسة التالية آما يكون التأجيل
  .الوزارة مسئولة بالتضامن في مواجهة مجلس الشعب  يمنع ذلك من إمكانية قيام أحد الوزراء بالرد آون

  
الوزير وأن يعلق على إجابته بإيجـاز مـرة واحـدة وقـد      وللعضو الذي وجه السؤال ـ دون غيره ـ أن يستوضح  

خر بإبداء تعليق موجز على إجابـة  اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آ يأذن رئيس المجلس لرئيس
  .الوزير 

  
اللجنة  إذا آان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة وللمجلس أن يقرر بناء على طلب رئيسه أو رئيس

تقريـر عنهـا إلـى المجلـس      المختصة أو مقدم السؤال إحالة اإلجابة إلى اللجنة المختصة لبحثهـا وتقـديم  
تضمنت إجابة الوزير بعض المعلومات الهامة  ر دون مناقشة وذلك إذا ماويؤخذ رأى المجلس في هذا التقري

  .2الجديدة 
  

  تجربة المعهد الديمقراطى المصرى: الفصل الثالث 
  

  مراقبة األداء البرلمانى
  

 نبذة تاريخية للمشروع ومالحظات عامة: المبحث األول  •
  

 :المرحلة األولى  
  

 وآـان يـستهدف مناقـشة مـشروعات القـوانين التـى             2007ام  بدأ مشروع مراقبة األداء البرلمانى فـى عـ        
تناقش فى البرلمان وتقدمها الحكومة من خالل ندوات مع المختـصين والفئـات المـستهدفة مـن مـشروع                   
القانون وأخراج مجموعة من التوصيات ثم تقديمها إلـى مجلـس الـشعب ومتابعتهـا حتـى أن يقـر القـانون              

شروع مراقبــة األداء البرلمــانى ، وناقــشت هــذه المرحلــة تــسع وآــان ذلــك فــى المرحلــة األولــى مــن مــ
مشروعات قوانين تم مناقشتها أهمها فـى ذلـك الوقـت آـادر المعلمـين مـع إصـدار آتيبـات لكـل فاعليـة                         

  .تتضمن النشاط 
  

  :مالحظات على أداء البرلمان 
  

عـة للحـزب الـوطني     التاب -يالحظ على أداء البرلمان في هـذه الفتـرة أهتمـام البرلمـان وأغلبيتـه                 -
 بان تصبح جميع أنشطته جزء من البرنـامج األنتخـابى لـرئيس الجمهوريـة وآـان أبرزهـا                   -الحاآم  

 .اعتماد الميزانيات وما حققه من جدل آبير 
 

وآذلك أداء البرلمان  التشريعي حيث آان هنـاك مـشروعات قـوانين لهـا أتجـاه سياسـى حيـث                      -
قـانون بهـذا الـشكل مثـل قـانون منـع التظـاهر ، آـذلك                 توفرت الرغبة لدي الحكومة فى أخـراج ال       

الحظنا أن هناك مواقف لبعض البرلمانين التى يتم اإلعالن عنها داخل المجلـس و التراجـع عنهـا                  
 .خارج المجلس  

    

                                                 
 .الموقع االلكترونى لمجلس الشعب المصرى .  2
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وآذلك من ضمن المالحظات يتم تسريب بعض مشروعات القوانين لمعرفة رد فعـل الـرأى العـام                  -
انت لمـشروع قـانون حريـة تـداول المعلومـات ويـتم تكـذيبها بعـد                 وظهر جليًا فى النسخة التى آ     

  .مهاجمتها 
  

 :المرحلة الثانية  
 

 وقـد قمنـا بتطـوير أداء المـشروع حيـث            2008بدأ مشروع مراقبة األداء البرلمانى المرحلة الثانية فى عام          
ن التـى تقـدمها     لمناقـشة مـشروعات قـواني      أضـفنا  ة المشروعات المثارة فـى البرلمـان،      باألضافة لمناقش 

الحكومة المشروعات التى يقدمها أعضاء المجلـس وذلـك بحضورالعـضو صـاحب المقتـرح  للفاعليـة التـى                    
  .تقام لمناقشة المشروع وتقديم التوصيات ليتضمنها مشروعه الذى يناقش 

  
 العديد آذلك أضفنا لنشاط متابعة الصيغة التى خرج بها مشروع القانون حتى صار قانون يطبق لذا أصدارنا      

من البيانات على اإليجابيات التى أقرها القانون آذلك التـى أغفلهـا باألضـافة لبيـان عـوار التـشريع الـذى                      
  .أصبح قانون 

  
  :مالحظات على أداء البرلمان 

 
أيد مشروع مراقبة األداء البرلمانى العديد من المشروعات القوانين التى نوقـشت فـى البرلمـان                 -

مشروع قانون البيئـة ويرجـع ذلـك لتـضمنها التزامـات الدوليـة والتـى                مثل مشروع قانون الطفل و    
 .نطالبها فى نص المشروع الذى يناقش 

 
 .الحظ أن هناك قصور لدى العديد من البرلمانين الذين تم مناقشة مشروعات قوانينهم  -

  
أصــدار العديــد مــن البيانــات الــصحفية علــى القــوانين التــى تــتم مناقــشتها وأقرارهــا موضــحين    -

إليجابيات والسلبيات آذلك أستهداف بعض المؤسسات التـى لهـا عالقـة بمـشروعات القـوانين                ا
 .التي ناقشنها مثل هيئة التامين الصحي و هيئة االثار و غيرها  

  
مهاجمة مشروع قانون الرسوم القضائية والتى أستجابت الحكومة لمطالبات منظمـات المجتمـع              -

 .لتقاضى لما له من قيد دستورى على الحق فى ا
  

استجابة لبعض التوصيات فى مشروعات القوانين حيث قمنا بحملة إعالمية على مشروع قانون              -
الجامعات اإلهلية التى حققنا فيها بعض النجاحات لكنها لـم تكـن آاملـة وهنـا البـد مـن التأآيـد                      
  .على اهمية اإلعالم فى ممارسة دور فى مساعدة المنظمات التى تعمل على رقابة البرلمان

  
اتضح أن هناك حاجة ألنشاء وحدة لدعم القانونى والبرلمانى لنشر الوعى يقوم على أثنين مـن                 -

 .المحامين لمتابعة أنشطة البرلمان ومساعدتهم 
  
 

 :المرحلة الثالثة  
  

بدأت تلك المرحلة من مشروع مراقبة األداء البرلمـانى والزالنـا نعمـل عليهـا وقـد حققنـا بعـض النجاحـات                       
إلى عملنا السابق ذآره وجود وحدة الـدعم القـانونى والبرلمـانى آـذلك أقامـة حملـة لتعزيـز                    حيث أضفنا   

الشفافية وذلك لربط المواطن العادى بأعضاء البرلمان الخاصين بدائرته األنتخابيـة وذلـك بتـشجيعه إلبـالغ              
  .عن المشاآل التى تدار دائرته وتوصيلها للعضو 

  
  :مالحظات على أداء البرلمان 

  
 لنيابـة   – جمعيـة تعاونيـة لإلسـكان        - المعهد فى تحويل مجلس إدارة جمعية األفـق الجديـد          نجح -

 .األموال العامة والتى قامت بالنصب على العديد من المواطنين 
 

ناقش المعهد مشروع قانون الخدمة العسكرية بالرغم من خطورة هذا األمر حيث تطرق الحـضور               -
منهم أنتقادات حـادة حيـث آانـت الفاعليـة مناسـبة مهمـة              لنظام التجنيد اإلجبارى ووجه العديد      

 .لمناقشة هذا الموضوع الخطير الذى ال يناقش بسبب تعليمات وزارة الدفاع المصرية 
 

أستطاع المشروع فى جذب وسائل اإلعالم حيث عقدت بعض اإلعالميين عدة شراآات مع إدارة  -
 .المشروع لتغطية أنشطة المشروع 
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ن المؤسـسات بروتوآـوالت تعـاون والتـى تهـتم بنـشاط البرلمـان مثـل حزبـى             توقيع مع العديد م    -
 .الجبهة الديمقراطية وحزب االصالح والتنمية 

  
 أشكال التأثير على مشروعات القوانين: المبحث الثانى  •

  ونماذجه
  

 ناقش المعهد الديمقراطى المصرى من خالل مشروع مراقبة األداء البرلمانى عشرين مشروع قانون قدم             
للبرلمان من خالل الحكومة أو أعضاء المجلس ، ولمعرفة تأثير نشاط المشروع على مـشروعات القـوانين                 

  :التى ناقشها مشروع مراقبة األداء فتنقسم ألربع أنواع 
  

  ... التعديالت  بعضمشروعات قوانين تم أقرار: النوع األول 
  

 وزارة التعليم العـالى والبحـث    قدمت الحكومة متمثلة فى   : مشروع قانون الجامعات األهلية      )1
 والخاص بإمكانية التعديل التـشريعى      1992 لسنة   101 مشروع قانون لتعديل قانون      العلمى

لتأسيس جامعات أهلية من خالل مؤسسات المجتمع المدنى المختلفـة وأدعـت الحكومـة              
 .فى ذلك أن هناك خطة لتصحيح أوضاع الجامعات 

 الكثير من االعتراض من مؤسسات المجتمع المـدنى         وقد تضمن مشروع القانون مواد القت     
 مارس الستقالل الجامعـات ، وآانـت تهـدف مـواد            9المهتمة بالتعليم وعلى رأسهم جماعة      

القانون لسيطرة وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الجامعات وشروط صعبة التحقيق    
ئه القـانون برئاسـة     فى تأسيسها باإلضـافة لـسحب اختـصاصاتها وخـضوعها لمجلـس ينـش             

  .الوزير ، وآان التعديالت تأثير على تغيير مواد مشروع القانون وخاصة مادة موافقة الوزير 
  

من المشروع المقترح حيث آانت تـنص علـى أن وزيـر التعلـيم     ) 16(وأهم تلك المواد المادة  
المؤسـسة  يختار نصف أعضاء مجلس امناء الجامعة والموافقة على نصف اآلخر الذى تختاره             

  .طالبة تأسيس الجامعة ، وقد تم تعديلها والغاء الموافقة على النصف اآلخر من قبل الوزير 
  

والخاصة بتلقى تبرعات للجامعات االهلية المزمـع       ) جـ(الفقرة  ) 20(باألضافة لتفسير المادة    
أنشائها حيث فسرت الحكومة علـى لـسان ممثلـة وزارة الـضمان االجتمـاعى علـى تلقـى                   

د من الخارج ، وهو آحدى نقاط الخالف حول استقالل الجامعـة إداريـًا وماليـًا وذلـك فـى       الموا
  .آطار رقابة الجهاز المرآزى للمحاسبات 

  
والخاصة باختصاصات المجلس المزمع أنشاؤه فقد تم حذف بعـض االختـصاصات            ) 18(المادة  

، وقد ) 8-7-5-2(قرات التى تدخل فى صميم عمل أدارات الجامعة وهى البنود المذآورة بالف    
أصدر بيان حول المواد التى تؤخذ فى االعتبار مهاجمًا وضع القانون على ما أقـر عليـه حيـث               

  .مازال هناك ثغرات لتدخل الوزير 
  

قدمت الحكومة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم مـشروع القـانون           : مشروع آادر المعلمين     )2
أزمات التعليم المختلفة وعلى رأسها مـشكلة       وآانت قد أدعت أن مشروع القانون سينهى        

المعلــم ، وآــان هــذا بنــاءًا علــى البرنــامج األنتخــابى للــرئيس مبــارك فــى انتخابــات رئاســة 
 .الجمهورية 

وقد تضمن مشروع القانون مواد عقوبية للمعلم فى حالة مخالفة مـواد القـانون باإلضـافة لوجـود                  
وقد ظهرت حرآة معارضة للقانون وهى معلمون بـال         أآاديمية لتأهيل المدرسين ورفع آفاءتهم ،       

نقابة وقد ناقش المعهـد مـشروع القـانون وقـد حـضر ممثلـى الحرآـة وعـضو مجلـس مـن لجنـة                   
  .التعليم 

  
والخاصـة بـشروط التعيـين وهـو أن يكـون حـسن الـسير               ) 72(فى المادة رقم    ) 3(تفسير الفقرة   

ف حيـث تخـوف الـبعض ان سـببًا لألجهـرة            والسلوك بأن يكون أنه لم يرتكب جريمة مخلة بالـشر         
  .األمنية لمنع بعض االفراد تحت هذا البند 

  
  ـ:تم الغاء المواد العقوبية مثل 

  
آـذلك المـادة     ،  الخاصة بتطبيق عقوبات فى حالة اثبات أن أعطاء الدروس الخصوصية         ) 92(المادة  

 والخاصــة بعــدم الترقــى )100(آــذلك المــادة ،الخاصــة بالقيــام بأفعــال تمــس آرامــة المهنة) 93(
  .الوظيفى فى حالة تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المواد العقوبية المذآورة بالقانون 
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  ...مشروعات تم تأييده وأقرت : النوع الثانى 

  
قدم المجلـس القـومى لحقـوق الطفـل مـشروع قـانون بخـصوص تعـديل                 : مشروع قانون الطفل     )1

تقديم الحكومة المـصرية تقريـر عـن وضـع الطفـل فـى مـصر         قانون الطفل وقد آان ذلك بمناسبة       
للجنة الخاصة بالطفل فى منظمة األمم المتحدة ، وقد تضمن القانون مواد مهمة تتعلـق بتنفيـذ                 

 .االتفاقيات الدولية بحقوق الطفل 

وقد نظم المعهد جلسة لمجموعة مـن الخبـراء بهـذا الـشأن ناقـشت مـشروع القـانون ومـا هـو                        
قانون والقصور التى لم يـذآرها القـانون مـن األسـاس ، وأآـد الجميـع أن مـشكلة                    المأمول من ال  

القانون األساسية هى التنفيذ وليست فقط وجود القـانون باإلضـافة لتأهيـل المؤسـسات التـى                  
يخاطبها القانون الجديد ، وقد أآد الحاضرون أن الخطوة التى قام بهـا المجلـس القـومى لحقـوق                 

مساعدته فى الضغط على الحكومة إلقراره وأقترح الـبعض شـرح القـانون            الطفل مهمة والبد من     
لبعض أعضاء البرلمان المعارضين لمشروع القانون الذى يعد انتصارًا حقيقيـًا لحقـوق الطفـل وقـد                 

  .تم أقرار مواد المشروع آما قدم 
  

  ...مشروعات قوانين تم سحبها : النوع الثالث 
قـدم المـشروع الحكومـة متمثلـة فـى وزارة العـدل وقـد               : ية  مشروع قانون زيادة الرسوم القـضائ      )1

القى اعتراضات آبيرة من قبل المحامين وعند طرح مشروع القانون حصل المعهـد علـى نـسخة         
وسبب تخوفنا هو تأثير المشروع على حق المواطنين فـى التقاضـى ونـاقش المعهـد المـشروع       

 المــشروع اســتجابة للمطالــب وفـى نفــس اليــوم التــى عقــدت النــدوة أعلنــت الحكومــة ســحب 
 .المحامين 

قدمته الحكومة متمثلة فـى وزارة الـصحة والـذى تـم مهاجمتـه              : مشروع قانون التامين الصحى      )2
بشراسة من قبل المهتمين والمتخصصين فى مجال الـصحة لمـا يمثلـه مـن خطـورة علـى غيـر                     

 .القادرين لتلبية احتياجاتهم فى الحصول على خدمة صحية جيدة 

ن المعهد ساحة مهمة لعرض وجهات النظر المعارضة لمشروع القانون والمؤيـدة لهـا فقـد                وقد آا 
عقد المعهد ندوتين لشرح تفاصيل القانون وتقديم آل األطراف مساهماتها المختلفة من تعـديل              
البنية التشريعية لتقديم خدمات الصحية أفضل ولكن الحكومة سحبت مشروع القانون خاصة أنه             

 ولم تقدم الحكومة تنازلت أو تقديم ضمانات قوية لحماية غير القـادرين فـى التمتـع                 لم يؤيده احد  
  .بالحق فى الصحة ففضلت سحب المشروع 

  
قدم من قبل المجلس القومى لحقـوق اإلنـسان آمـساهمة    : مشروع قانون دور العبادة الموحد       )3

 من المهتمين بالملف   منه لحل المشكلة ، وقد لوحظ أن مشروع القانون لم يهتم به احد وخاصة             
القبطى لكن المعهد عقد ندوة عن مشروع القانون نظرًا لما رآه المعهد من أهميـة علـى التـأثير                   

 .على الحريات الدينية 

وقد القى المشروع المكون من خمس مواد من هجوم عنيف من قبل المشارآين فى الندوة لما 
اء الكنائس ، وهو ما آـان محـل انتقـاد    يمثله من خطورة حيث يقنن وضع األمن فى التدخل إلنش   

شديد باإلضافة أن مشروع القانون لم يقدم وجهة نظر محايـدة أو معتدلـة حتـى لـدفاع عنـه بـل                    
  .على العكس آان يمثل إعاقة ستضاف 

  
يمكن أن يوصف هذا الموقف بأن آان تغطية لتصرف حكومى محتمل بحجـة أن المـشروع مقـدم                  

ان ، وهو يتمتع باحترام فى المجال الحقـوقى لكـن مناقـشة     من المجلس القومى لحقوق اإلنس    
المشروع ومحاولة التحاور حوله وهو ما فتح ملفات آخرى تخص الملـف القبطـى جعـل الحكومـة                  

  .تفضل سحبه عن أقراره 
 

يطالب الكثير من المهتمين بمجال الـصحة أن يقـدم مـشروع قـانون              : مشروع قانون زرع األعضاء      )4
عضاء البشرية وخاصة أن هناك جرائم خطيرة تمت بهذا الشأن تمثـل انتهاآـًا     لتقنين وضع نقل األ   

صارخًا للحق فى الصحة باإلضافة إلى أن المتـورطين فـى مثـل هـذه الجـرائم لهـم عالقـة قويـة                       
بالنظام ، وآان مشروع القانون واحدة من هذه الحلقات والذى فتح الملف بكل أزماته مـن جديـد                  

فـًا حـادًا علـى حـول معنـى المـوت باإلضـافة لالعتـراض علـى ضـعف                   وبقوة لكـن آـان هنـاك خال       
 .العقوبات المنصوص عليها 



 - www.jpm.jo  - 14من وثائق مرصد البرلمان األردني 

ومازال مشروع القانون مطروح على الساحة ولم يحسم ملفه آخر هذه التطورات هو خروجه من  
  .لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حيث وضع وجهة نظره ومازال مصير المشروع لم يحدد 

 
قـدم المـشروع العـضوة ابتـسام حبيـب وذلـك لتوثيـق العالقـات         : الـزواج العرفـى   مشروع قـانون     )5

الزوجية خارج اإلجراءات الرسمية وهو ما يسمى بالزواج العرفـى ، وقـد نـاقش المعهـد مـشروع                   
القانون وثمن على الفكرة وأيد العضوة فى سعيها لتقنين القانون لكن هـاجم مفتـى الجمهوريـة              

عتبرًا أن القانون لم يقدم جديدًا وأن هناك قوانين آخرى تنظم إجراءات    بشراسة مشروع القانون م   
 .إثبات الزواج العرفى وهو ما أفشل القانون آل الجهود إلقرار القانون 

وقد قدم من أطراف عديدة على رأسـهم العـضو الـدآتور خليفـة              : مشروع قانون الصيدلة الجديد      )6
د ومعـه مجموعـة مـن األطـراف المعترضـة علـى             رضوان وهو ما حضر الندوة التى عقـدها المعهـ         

مــشروع القــانون ، وقــد القــى اعتراضــات شــديدة مــن شــعبة المــستلزمات الطبيــة ومــن بعــض  
الصيادلة أنفسهم وقد اشتبكت مجموعة من النشطاء تعمل تحت اسم لجنة الـدفاع عـن الحـق                 

 .فى الصحة 

راف المعنيـة وآـان المعهـد سـاحة     وهو فى النهاية تم تأجيله لتقديم االقتراحـات مـن آافـة االطـ         
لعرض وجهات النظر المختلفة حيث آان أهتم المعهـد بمناقـشته لتـشابكه مـع حقـوق الملكيـة                
حيــث آانــت هنــاك مــواد لهــا عالقــة بمثــل هــذا الحــق وهــو نقطــة مهمــة ، ويتــابع المعهــد اآلن  

هنـاك بعـض    المناقشات الدائرة حول مشروع القانون حيث مازال مطـروع علـى الـساحة ومـازال                
الجهات مثل نقابة الـصيادلة تطالـب بطـرح المـشروع وهنـاك ردود أفعـال شـديدة تجـاه مـشروع                      

  .القانون من قبل شعبة المستلزمات 
 

قدمت الحكومة مشروع القانون وقـد أقـر مجلـس الـشعب مـن              : مشروع قانون الصحة النفسية      )7
ية وهو ما استهدفناه وهو     حيث المبدأ وناقشه المعهد فى مستشفى اإلمراض النفسية والعصب        

 .الوصول للفئات المستهدفة من مشروعات القوانين 

قدم من قبل عضو مجلس الشعب محسن راضى آمشروع         : مشروع قانون المخطوطات الجديد      )8
قانون مواز لمشروع القانون التى قدمته الحكومة وهو آان يستهدف حماية المخطوطات والحفاظ 

ــرة التــى تمــس   علــى الثــروة التاريخيــة التــى تحــ  تفظ بهــا والحــد مــن عمليــات الفــساد الخطي
 المخطوطات وانتهاء مشروع القانون بسحبه ومرور فرصة أقراره 

قدم عـضو مجلـس الـشعب صـبحى صـالح مـشروع قـانون لتعـديل أوجـه                   : مشروع قانون الوقف     )9
يعة الصرف للقانون الوقف الخاص بالتعليم والصحة ، وهو ما آـان يـستهدف تطبيـق احكـام الـشر                  

االسالمية باعتبار ان فكرة القانون مستمدة من احكام الشريعة االسالمية لكن آان مصيره مثـل        
 .مشروع قانون المخطوطات 

قدم مشروع القانون الحكومة متمثلة فى وزارة االسـتثمار   : مشروع قانون حرية تداول المعومات       )10
والمحاسـبة والرقابـة آواحـدة مـن        والدافع لذلك آان المطالب الدولية بتطبيق مفاهيم الشفافية         

معايير جذب االستثمار ، ونظرًا لتخوف الحكومى والهجـوم االعالمـى الـذى حـدث علـى الـصيغة                   
 .اآلولية لمشروع القانون تم سحبه 

قدم مشروع قانون عضو مجلس الشعب جمال زهران وقد ناقش          : مشروع قانون محاآمة الوزراء      )11
القـانون تـم أحالتـه لمجلـس الـشورى وقـد أقـره مجلـس         المعهد المشروع وأيده لكن المـشروع    

 .الشورى ويتابع المعهد مسيرة مشروع القانون 

  
  ...مشروعات قوانين رفضها المعهد تم أقرارها : النوع الرابع 

  
قدم مشروع القانون وتم أقراره وقد هاجمـه المعهـد بـضراوة تخوفـًا              : مشروع قانون منع التظاهر      )1

 وريًا لكن التوجه الحكومى آان أقوى فى أقراراه من أن يكون تقييدًا دست

قدم مجموعة من النواب مشروعات للقوانين مع تقديم الحكومـة مـشروع            : مشروع قانون البيئة     )2
قانون وقد ضمت آل االقتراحات للجنة واحدة لوضع مشروع قانون موحد وآان مقرر هـذه اللجنـة                  

وعات القـوانين ، وقـد نـاقش المعهـد          عضو المجلس الدآتور خليفـة رضـوان وأحـد مقـدمى مـشر            
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المشروع المقترح اآلخير وقـد علـق علـى بعـض المـواد الخاصـة وتـم أقـرار بعـضها وخاصـة مـواد                        
  .القانون التى توفق قانون البيئة مع االتفاقيات الدولية 

  :الخاتمة
  

صر فـى عهـد     يعتمد دور البرلمان فى االساس على مفهوم الرقابة فبداية تأسيس الدولة الحديثة فـى مـ               
محمد على عندما عمل على اقامة المؤسسات وبالرغم من سطحيتها وعدم فعاليتها اال انهـا تعـد تطـور                   

  .مهم وآبير فى مفهوم الرقابة على عمل المؤسسات والتى آانت فى ذلك الوقت فى طور النشأة 
  

 الـسريع فـى   ويعتبر ظهورا ووصول شخصية بعقليـة الخـديوى اسـماعيل عامـل مهـم ومحفـز فـى التطـور               
مفهوم ودور البرلمان حيث حاول بكل قوة ان يجعل من نفسه حاآم لدولة قويـة ومتحـضرة وبالتـالى اهـم                     
اساس هو موجود برلمان حقيقى وقوى وهذا يعكس اهمية ارادة الحاآم ودورها فـى تغييـر نمـط وشـكل                    

، وهـو مـا يوصـلنا الـى       مضمون عمل الدولة بمؤسساتها المختلفة اذ آان يمتلك رؤية واضحة مـن عملهـا               
نتيجة اساسـية وهـى اهميـة معرفـة طبيعيـة النظـام القـائم والـذى يعمـل فـى ظلـه البرلمـان آـسلطة                           
تشريعية تقوم الدولة على وجودها بأعتبار هو الرقيب والمشروع واالغلبية به تأتى بالحزب الحاآم ونصف               

 لها ، ويعـد عـصر النهـضة او بدايـة     ان يستطيع ان يحاسب على جرائم وتأخذ من النفوذ السياسى عطاءاً          
الدولة الحديثة او وجود دستور يحدد العالقة التى بين الحاآم والمحكوم والتى عرفت فـى مـصر بأنهـا مـا                     

 هى النموذج االمثل لتطور الطبيعى لدور البرلمان ومفهوم الرقابة على مؤسـعات             1952 وحتى   1923بين  
مثـل فـى رسـم مالمـح الـصراع مـا بـين االمـة والحـاآم وتحديـد                    الدولة بل وتستطيع القول ان النموذج األ      

العالقة بينهم واهمية وجود ممثل األمة أمام الحاآم ايا آان لكن عيب هذه المرحلـة ان البرلمـان لـم يـتم                
التعامل معه على انه مؤسسة تقوم عليها الدولة فتعـيش بوجودهـا وتفنـى بغيابـه وهـو  مـا يفـسر سـر                   

كرر عليه من قبل الحاآم باسـتخدام صـالحياته او اسـتغالل اعـضائه فـى تحقيـق               االعتداء السياسى المت  
  .مصالح شخصيته بوجود ما يعرف فى تاريخ مصر الحديث سيطرة احزاب االقلية على البرلمان 

  
 بوجود جمال عبد الناصر فى السلطة ونحن هنا ال نحاآم احدًا سقط الرآن االساسى التى                1952اما بعد   

ه دائما االمة وهو أن الحاآم هو البرلمان بأغلبيته وهو تعبير علـى مـشارآة المـواطن فـى                   آانت تقوم علي  
 تحول الى جزء من الدولة 1952حكم وادارة مؤسسات الدولة التى يعيش فيها حيث ان البرلمان فيما بعد 

وهـا فـى    وان الكيان السياسى ايا آان مسماه هو الممر الختيـار اشـخاص تختـار مـن بيـنهم االمـة ليمثل                    
البرلمان وبالتالى الكل يختار نغمة واحدة وجزء من السلطة ، ان المتابع لنشاط البرلمانـات فـى المنطقـة                   
العربية يالحظ حجم الفرق الذى بينها وبين البرلمانات الغربية بأعتبارها النموذج البشرى األمثـل وبالتـالى                

وهذا يظهر فى النتائج التـى خرجنـا عنهـا مـن            عملية مراقبة البرلمانات العربية تختلف بشكل واضح عنها         
  خالل مراقبتها 

  
  :التوصيات

  
أهمية العمل مع اإلعالم وهـذا يتطلـب تـوفير البنيـة التـشريعية التـى تـسمح لـه بالعمـل الـذى              -1

 .يدفعنا به ألمام 
 

العمل على تنسيق الجهود  و التشبيك من حيث تبادل الخبرات الـى تحققهـا آـل منظمـة فـي                      -2
 .المهم تبادلها مع المنظمات اآلخرى ن مبلدننا و

  
السعى إليجاد صيغة يتوافق الجمع لعمل ما يعرف بتحالف أو شبكة او أى مـسمى لمراقبـة اداء                  -3

 .البرلمانات العربية 
  

 المـواطنين فـي   ىو االحـداث الـ   المهم هو مراقبة اداء المجالس النيابية لكن االهم نقـل النتـائج           -4
 .الشارع

  
 .هداف نخرج بها من اللقاء والعمل على تحقيها تحديد مجموعة من األ -5

  
  
  
  
  
  
  
  


