
 

  

  

  
  

  

  

  

  

  : القسم الرابع

    خطة عمل نحو تطوير البرلمان في الدول العربية
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لذلك . المعوقات التي تعترض تطوير التجارب البرلمانية العربية، باتجاه الحكم الصالح، كثيرة

تتطلب عملية اإلصالح جهوداً كبيرة ومستمرة لتحقيق خطوات متتابعة تؤدي إلى التغلب على 

ت، ووضع البرلمانات العربية في مسار التطور الصحيح، لذلك ال يمكن توقع حلول المعوقا

سحرية، فاإلصالح عملية ال تتحقق بين ليلة وضحاها، إنما في سياق تطور الواقع السياسي 

من هنا أهمية حشد الطاقات من أجل القيام بهذه المهمة . والقانوني وأنماط العالقات المجتمعية

ال غنى عنها لخروج الدول العربية من األزمات التي تتخبط بها ووضعها على الصعبة، والتي 

  .طريق الحكم الرشيد

  

 المجتمع المدني ةهيئلوإذا كان اإلصالح عملية مناطة بالجهات المسؤولة في الدولة، فإن 

والقطاع الخاص واألحزاب السياسية، دور أساسي فيها، نظراً لما لإلصالح من أهمية بالنسبة 

والمركز . كما أن لمراكز األبحاث المعنية باإلصالح دور ينبغي أن تقوم به. مختلف القاطاعاتل

العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، والذي قام بهدف اإلسهام في تحقيق الحكم الصالح في البالد 

بية العربية، وتولى تنفيذ مشروع تناول رصد وتشخيص واقع البرلمان في أربع من الدول العر

، يرى أنه من الضروري استكمال المشروع بوضع خطة عمل )لبنان واألردن ومصر والمغرب(

  . يعمل على تنفيذها في السنوات القادمة

  

تشخيص واقع البرلمان في كل و رصد، معنيةالغاية من التقارير عن البرلمان، في الدول الف

أخذ طريقها إلى التنفيذ، من أجل قيام منها بهدف رسم استراتيجية إلصالح البرلمانات العربية، ت

حكم القانون والنزاهة وترشيد أداء البرلمان لكونه معني، أكثر من غيره من المؤسسات، في عملية 

اإلصالح، نظراً لموقعه في بنية الدولة، وللصالحيات المفترض أن يتمتع بها بصفته المعبر عن 

  .اإلرادة الشعبية

  .ت الواردة في التقارير إلى خطة عمل تنفذ من خالل برامجلذلك، ينبغي أن تتحول التوصيا
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  :خطة العمل المقترحة تتناول األمور اآلتية

 في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، وتوسيع المرصد البرلماني استكمال عمل -1

والرقابة دائرة نشاطه لتشمل دول عربية أخرى، ومتابعة أداء البرلمانات في مجال التشريع 

ورسم السياسات العامة، وقياس درجة النزاهة في اآلداء، والفاعلية في محاربة الفساد والحفاظ 

ووضع تقارير سنوية تشخص حال البرلمان، في ضوء المبادئ والمؤشرات . على المال العام

دم أو المعتمدة من قبل المركز، وتقارن حال البرلمان بما كانت عليه سابقاً، لقياس درجة التق

التراجع في وضع البرلمان، ووضع التوصيات اآليلة إلى تحسين األداء باتجاه تحقيق الحكم 

الصالح، وتحديد التطور الحاصل في مجال إصالح العمل البرلماني على مدار السنة، وتحديد 

والعمل مع الهيئات . لتغلب عليهاالمعوقات التي اعترضت عملية اإلصالح، وتقديم االقتراحات ل

 .الفاعلة في المجتمع على تنفيذ التوصيات واالقتراحات بشأن تطوير وتفعيل العمل البرلماني
  

، تستطيع الدول العربية الرجوع إليه لوضع قوانين قانون نموذجي حديث لألحزاب إعداد -2

حديثة ألحزابها، وذلك بهدف تفعيل دور األحزاب في الحياة السياسية، وممارسة أنشطتها في 

من الشفافية والنزاهة، وتنمية ثقافة الديمقراطية لدى المحازبين وتحويلها إلى سلوك، أجواء 

تتحدد في إطاره عالقة المحازبين بعضهم ببعض، وعالقاتهم باآلخر، واعتماد آليات الختيار 

المرشحين عن الحزب، تساعد على ترشيح من يتمتع بالكفاءة والقدرة والنزاهة، ليستطيع أن 

وخوض األحزاب االنتخابات على أساس برامج .  المفترض أن يقوم به في البرلمانيقوم بالدور

 .إصالحية
  

، يمكن اعتماده وإدخاله في األنظمة الداخلية للبرلمانات نظام نموذجي للكتل النيابية إعداد -3

العربية، وذلك بهدف تنظيم نشأة الكتل البرلمانية على أسس صحيحة وثابتة، وتنظيم أدائها 

فعيله، وتحديد دورها في المجال البرلماني، بما يسهم في إنعاش الحياة البرلمانية وانتظامها في وت

 .إطار المواالة والمعارضة على أساس القواعد المعمول بها في الديمقراطيات البرلمانية
  

 على أسس إعداد دليل لصياغة التشريعات العمل على إصالح عملية التشريع من خالل -4

 .سليمة
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 وضع مبادئ وقواعد يجري االسترشاد بها في تطوير األنظمة الداخلية للبرلمانات العربية -5

 .بهدف تفعيل أدائها
  

، وذلك من أجل سد تنفيذ قوانين مخالفة للدساتيرالحيلولة دون  صيغ قانونية من شأنها إعداد -6

 الرقابة على دستورية الثغرات في آليات عمل المجالس والمحاكم الدستورية، وبالتالي تحسين

وابتكار صيغ قانونية تحول دون تنفيذ مراسيم تنظيمية مخالفة للقوانين، من طريق سد . القوانين

 .مراجعة القضاء اإلداري تحديد الجهات التي لها الحق بالثغرات الناجمة عن
  

العربية، بهدف  ، يمكن اعتمادها من قبل البرلماناتإعداد شرعة نموذجية للمناقبية البرلمانية -7

 .ضبط تصرفات البرلمانيين، بما يضمن النزاهة وااللتزام بالحكم الصالح
  

، من خالل شبكة عالقات تربطها بالمركز تفعيل دور هيئات المجتمع المدني المساهمة في -8

العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، وإقامة أنشطة مشتركة تتناول دور البرلمان، واألنظمة 

في قيام الحكم الصالح كما . بية، وثقافة الديمقراطية، وأهمية المشاركة في االنتخاباتاالنتخا

 وتنظيم. تتناول تقييم السياسات العامة ومدى إسهامها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين

والعمل . ، وتجنيد طاقاتهم من أجل ترشيد أداء الحكمحمالت إعالمية بهدف تنوير الرأي العام

 تفعيل تواصل هيئات المجتمع المدني مع البرلمانات من طريق إيجاد مراكز مساعدة على

للبرلمانات، تعمد هيئات المجتمع المدني إلى إنشائها بالتفاهم والتعاون مع المسؤولين في 

 . البرلمانات العربية
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