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املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد (غوباك)
منذ عام ٢٠٠٢، أنشأت املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد "غوباك" شبكة من الربملانيني ذوي امليول املشرتكة ممن 
يأملون يف محاربة الفساد يف أوطانهم والعامل ككل عىل حد سواء. وتعمل املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد من خالل 
فروعها القامئة يف ٥٧ برملانا حول العامل، عىل توفري الدعم واملعرفة وتبادل األفكار بني الربملانيني عىل الصعيدين اإلقليمي 
والدويل.  عالوة عىل ذلك، متنح هذه الفروع يف معظم البلدان، الربملانيني املنتمني لجميع األحزاب السياسية فرصة للتعاون 

وهدم الجدران السياسية بشأن قضية رئيسة أال وهي الفساد؛ وهي قضية حاسمة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 
www.gopacnetwork.org

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ هو الهيئة الرئيسة من هيئات األمم املتحدة املسؤولة عن التنمية منذ عام ١٩٦٥. كام أن 
الربنامج أكرب منّفذ ملشاريع الدعم الربملاين يف العامل، فهو يدعم أكرث من ٦٠ برملانا وطنيا. وقد عكف برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ عىل دعم الربملانات عىل الصعيدين الوطني واملحيل ملساعدتها عىل الوفاء مبسؤولياتها تجاه تنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة، وذلك من خالل توفري الخربة الفنية وتبادل املعرفة عىل مستوى النظراء، وتوفري املنتجات املعرفيّة واملطبوعات 

ذات الجودة العالية. 
www.undp.org 

البنك اإلسالمي للتنمية 
تأسس البنك اإلسالمي للتنمية يف عام ١٩٧٣ وهو مؤسسة مالية دولية أنشئت لدعم التنمية يف البلدان التي تعيش فيها 
تشمل  حيث  إقليميا  ليس  للتنمية  اإلسالمي  البنك  فإن  األخرى،  البنوك  عكس  وعىل  املسلمني.  السكان  من  كبرية  نسبة 
عضويته عدة بلدان يف أوروبا وأفريقيا والرشق األوسط وآسيا. ويكمن الهدف من إنشاء هذا البنك يف "تعزيز التنمية 

االقتصادية والتقدم االجتامعي يف الدول األعضاء واملجتمعات املُسلمة".
http://www.isdb.org
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شـــكر وتقدير
تُعرب املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك اإلسالمي للتنمية عن عميق تقديرهم 

ملؤلَِّفي هذا الدليل الربملاين الرئيسني، كيفن ديفو وشارمني رودريغز.

تم تنقيح هذا الدليل وإصداره من قبل كل من إمييل ليميو، مدير مرشوع لدى املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد، 
وأوليفييه بيري-لوفو، خبري برامج العمليات السياسية الشمولية لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وعبدي حميد ماو، كبري 
أخصايئ النزاهة لدى البنك اإلسالمي للتنمية.  وقد نُّقح هذه الدليل بصيغته النهائية من قبل جوليا ستيورت وتشارلز 
تشوفيل من جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. كام متت مراجعة الدليل باللغة العربية بصيغته النهائية من قبل نانيس 

فشحو من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

وقد لعب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ من خالل مركزه اإلقليمي للدول العربية دورا توجيهيا يف دعم إصدار هذا الدليل.  
إىل جانب مشاركة املركز اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ لتجارب ذات صلة من تلك 

املنطقة، وذلك من خالل مساهامت دونيا جيمييش، أخصائية برنامج يف مجال وظائف الحكومة األساسية.

ومل يكن لهذا الدليل أن يأيت شامال دون املساهامت القيّمة من قبل كل من جافني وودس، رئيس فرقة العمل العاملية للرقابة 
الربملانية التابعة للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد، وأكاش ماهراج املدير التنفيذي للمنظمة العاملية للربملانيني ضد 
الفساد، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد وهم الدكتور نارص الصانع، وبوال بريتول، وجون 
هايدي، ورومي جوتشان ثاكايل، وماري كنغ، وهون. أويس كيي-منساه-بونسو. وكذلك باتريك كولريز، وجوس دو ال هاي، 
وأركان السبالين، وكلري كابرول، وجايسن جالك، وجوليا كوتجني، وبيلجانا ليدينيكان، وميليسا ساليك-فريك، ونتاليا شايف، 
ونانيس فشحو، ونيكا سعيدي، ومادس هوف، وساندرا لوبيز، وسباستيان فوزيل، وكوثر زروايل من برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، وجون-نوويه الندري من منظمة الشامل املفتوح. 

وختاما، قّدم مجلس النواب يف الجمعية االستشارية الشعبية يف جمهورية إندونيسيا من خالل الدكتور فضيل زون، نائب 
رئيس مجلس النواب ورئيس املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد، واملوظفنّي الربملانينّي هريينويو آدي أينغورو وانداح 
ريتنوستويت، مساهامت قيّمة، إىل جانب تلك املقدمة من قبل مؤسسة وستمنسرت للدميقراطية، وبرملانيني وخرباء ميثلون 
١٢ بلدا ممن شاركوا يف ورشة عمل تجريبية ُعقدت يف ٣٠-٣١ أغسطس/آب من عام ٢٠١٦ يف جاكرتا، إندونيسيا، وساهموا 

بآرائهم وخرباتهم.
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تقديـــم
التنمية  خطة  يف  الرؤية  هذه  بُوتقت  وقد  واإلنسانية.  الكوكب  هذا  ملستقبل  أساس  املستدامة  والتنمية  السالم  إرساء 
املستدامة لعام ٢٠٣٠ التي تهدف إىل القضاء عىل الفقر، وبناء املجتمعات السلمية، وتعزيز الرخاء ورفاه الناس مع حامية 
البيئة لألجيال الحالية واملستقبلية. وباعتامدها باتفاق الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف نيويورك يف عام ٢٠١٥، أصبح 
يتوجب عىل هذه البلدان ترجمة أهداف التنمية املستدامة الطموحة واملتحولة إىل أولويات وطنية، وحشد املوارد الالزمة 

وبناء الرشاكات الرضورية مع املجتمع املدين والقطاع الخاص يف سبيل إنجاح تنفيذها.

إىل جانب مسؤوليتهم الدستورية، ميلك الربملانيون فرصة يف لعب دور هام يف دعم ورصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.  
ويُقّر إعالن خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ واقع "الدور األسايس للربملانات الوطنية يف سّنهم للترشيعات واملُصادقة 
عىل املوازنات، وكذلك دورهم يف ضامن املساءلة من أجل التنفيذ الفّعال اللتزاماتنا".  وأعضاء الربملان هم يف موقع ُمنفرد  
ال  بحيث  الناس،  محورها  وترشيعات  سياسات  وتبّني  وتعزيز  البلد،  ومؤسسات  الشعب  بني  وصل  حلقة  مبثابة  ليكونوا 

يُهّمش فيها أحٌد.

يتطلب نجاح تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ اتباع نهج متكامل وبناء الرشاكات واملشاركة من خالل عملية 
سياسية شاملة ومؤسسات أكرث استجابة وفّعالة وخاضعة للمساءلة. كام يتطلب ذلك تبادل الخربات العاملية واإلقليمية 
م املُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية  بني البلدان لتحديد الحلول بشأن التخطيط وإعداد املوازنات وتنفيذ ورصد التقدُّ
املستدامة، فضال عن تتبع كيفية ومكان إنفاق األموال للحد من الفساد، وتقييم أثر هذه املبادرات عىل حياة الناس، ال 

سيام النساء وأفراد املجموعات املُهّمشة واملُستضعفة.

تم تصميم هذا الدليل املُعد من قبل املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك اإلسالمي 
للتنمية، ليكون مرجعا َسهل االستخدام مُيّكن الربملانيني واملوظفني الربملانيني القيام بدور فاعل يف تنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة. كام أنه يوفر َمدخال لخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، ويعرض أفضل املامرسات واألدوات من جميع أنحاء 

العامل والتي ميكن تكييفها حسب املقتىض وتبعا للسياق الوطني.

الكوكب،  هذا  عىل  جميعا  مستقبلنا  حول  شامل  حوار  يف  لالنخراط  للمجتمعات  فرصة  املستدامة  التنمية  أهداف  توفر 
وميكن للربملانيني هنا لعب دور فّعال يف تعزيز هذا الحوار.  وبدورنا فإننا ندعو الربملانيني حول العامل إىل استخدام هذا 

الدليل كأداة عملية لتعزيز املشاركة يف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠.

مع التقدير،

الدكتور فضيل زون
رئيس، املنظمة العاملية
للربملانيني ضد الفساد

نائب رئيس مجلس النواب، 
إندونيسيا

مجدي مارتينيز سليامن
مساعد األمني العام لألمم املتحدة، 

املدير املساعد ومدير مكتب 
السياسات ودعم الربامج،

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

الدكتور عبد الرزاق خليل لبابيدي
مدير مكتب مجموعة النزاهة

البنك اإلسالمي للتنمية
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امللخص التنفيذي
 

تم إعداد هذا الدليل ليكون أداة للربملانيني لتعزيز املشاركة الربملانية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

اعتُمدت أهداف التنمية املستدامة من قبل كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة وعددها ١٩٣ بلدا وذلك يف ٢٥ سبتمرب/أيلول من عام 
٢٠١٥ كجزء ال يتجزأ من «تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠». وهي بدورها تُحّدد أهدافا إمنائية عاملية طويلة املدى 
من شأنها أن تُريس وسائل أكرث استدامة للتنمية االقتصادية واالجتامعية يف جميع البلدان، اعتامدا عىل الدروس املستفادة من األهداف 
اإلمنائية لأللفية التي تّم تنفيذها منذ عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠١٥.  وقد دخلت هذه األهداف العاملية الجديدة، ويشار إليها ُمجتمعة 
بخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، حيّز التنفيذ اعتبارا من ١ يناير/كانون الثاين من عام ٢٠١٦، ومن املُتوقّع أن تتحقق بحلول عام 

.٢٠٣٠

أهداف التنمية املستدامة
الهدف ١. القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.

الهدف ٢. القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ وتحسني التغذية املُحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
الهدف ٣. ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر.

الهدف ٤. ضامن التعليم الجيد املُنصف والشامل للجميع وتعزيز فُرص التعلّم مدى الحياة للجميع.
الهدف ٥. تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات.

الهدف ٦. ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصّحي للجميع.
الهدف ٧. ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة واملوثوقة واملستدامة.

الهدف ٨. تعزيز الّنمو االقتصادي املُطّرد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملُِنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع.
الهدف ٩. إقامة بُنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار.

الهدف ١٠. الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها.
الهدف ١١. جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة.

الهدف ١٢. ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة.
الهدف ١٣. اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرّي املناخ وآثاره١. 

الهدف ١٤. حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.
الهدف ١٥. حامية الُنظم اإليكولوجية الربيّة وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام،  

               ومكافحة التصّحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف فقدان التّنوع البيولوجي.
الهدف ١٦. التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحٌد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول 

               الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات.
الهدف ١٧. تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.

وقد تم اعتامد أهداف التنمية املستدامة من قبل كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإقرارها من قبل السلطة التنفيذية لحكومة 
كل بلد. ومن املُزمع أن يلعب الربملان دورا محوريا ومستنريا إذا قرر بلد ما تحقيق هذه األهداف، عىل اعتبار أن القوانني الالزمة إليجاد 
إطار قانوين بشأن أهداف التنمية املستدامة تحتاج إىل عملية بحث وُمصادقة من قبل الربملان، إضافة إىل أن موازنة الدولة السنوية التي 
تتضّمن ُمخصصات لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يتم إقرارها من قبل الربملان. كام يتوّجب عىل الربملان رصد تنفيذ أهداف التنمية 

١  من املعروف بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ هي املنتدى األسايس الدويل وعرب الحكومي فيام يتعلق بالتفاوض حول االستجابة الدولية لتغرّي املناخ.
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املستدامة من قبل الحكومة لضامن مواءمتها مع السياقات املحلية والوطنية، فضال عن دور الربملانيني يف متثيل ناخبيهم وتعزيز مشاركة 
املواطنني يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

إن الهدف من إعداد هذا الدليل تسليط الضوء عىل ثالثة محاور:

· إطالع الربملانيني بشكل أكرب عىل أهداف التنمية املستدامة.	

· تقديم أمثلة حول الكيفيّة التي يتسّنى بها للربملانات والربملانيني من أداء دورهم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.	

· توفري أداة للربملانات والربملانيني تسمح لهم بتقييم قدرتهم الحالية عىل االنخراط يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتطويرها.	

يستهّل الدليل بلمحة عامة عن أهداف التنمية املستدامة وإبراز صلتها بالربملانيني، موّضحا بأن أغلب القضايا التي تُعرض للبحث عىل 
الربملان تتعلق بأهداف التنمية املستدامة، والتأكيد بالتايل، عىل أن االنخراط يف تحقيق هذه األهداف يُعّد جزءا ال يتجزأ من العمل 

اليومي للربملان وموظفيه والربملانيني.

يتم  محددة  وأدوات  أساليب  الدليل  يُناقش  والتمثيل؛  والرقابة  القوانني  بسّن  املُتمثّلة  للربملان  األساسية  الوظائف  استعراض  ومع 
استخدامها من قبل الربملانيني يف مختلف أنحاء العامل بغية تحقيق النتائج املُبتغاة للناس الذين ميثلونهم والتي من شأنها دعم أهداف 

التنمية املستدامة، مع تسليط الضوء عىل املقاربات املبتكرة لهذه الوظائف األساسية.

وأخريا، يتطرّق الدليل إىل كيفية انخراط الربملان والربملانيني يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وعىل نطاق واسع ضمن النظام السيايس، 
ذة مثل محاسب عام الدولة ومكتب اإلحصاءات الوطنية. وعىل اعتبار أن الربملان يعمل  مع إيالء اهتامم للعمل مع مؤسسات أخرى ُمنفِّ
كجزء من نظام سيايس واسع النطاق، يسعى هذا الدليل أيضا إىل إيضاح كيفية إرشاك الجهات الفاعلة األخرى مبن فيهم موظفي الربملان 

واملجتمع املدين واألحزاب السياسية واإلعالم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل أفضل.

إن الربملان والربملانيني هم خري من يفهم السياق السيايس واالجتامعي الذي يعملون يف ظلّه، وهم أفضل من يقدر عىل تحديد ما ميكن 
وينبغي القيام به لتمكني الربملان من لعب دور فّعال يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.  ويف هذا الصدد، يعترب هذا الدليل فرصة 
لبدء النقاش بني الفاعلني الرئيسني داخل الربملان وخارجه بشأن أفضل الُسبل لتنفيذ املؤسسة الربملانية ملهامها عىل أكمل وجه، وذلك 

من خالل عرضه ملامرسات جيدة تتبّناها برملانات أخرى، ومناقشة تطبيق املعايري الدولية عىل عمل الربملان.

يتضمن الدليل مقاربات ابتكارية متعّددة تم تبّنيها من قبل برملانات معيّنة بهدف املشاركة يف الرقابة عىل عمل الحكومة، مبا يف ذلك 
إعداد املوازنات والنفقات. وقد تتمتع بعض هذه املامرسات الجيدة باحتاملية كونها ‹ُمغرّية لقواعد اللعبة› فيام يتعلق بدور الربملانات 
يف تحقيق املساءلة والتنمية املحليتني.  كام تُويل األمثلة املُقّدمة اهتامما للتجارب املتمّخضة عن األهداف اإلمنائية لأللفية (باعتبارها 
تجربة سابقة ذات صلة بأهداف التنمية املستدامة)، والرقابة املالية، والعمل املُبّكر عىل املشاركة الربملانية يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.

ويف نهاية كّل قسم تُطّرح مجموعة قصرية من األسئلة للتأمل يف األدوار والقدرات الربملانية الراهنة ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة، ولتعزيز النقاش حول كيفيّة تطوير الربملانات لقدرتهم عىل املشاركة االستباقية يف تنفيذ هذه األهداف.

 



12

. تقـــاطع عمل الربملانات مع أهداف التنمية املســــتدامة  أوالً
أ. الربملانات والتنمية املستدامة

وتعكس  الناس  محورها  يكون  بحيث  التنمية  عجلة  دفع  يف  حاسام  دورا  الربملانيون  يلعب  أناسهم،  من  املنتخبني  املمثّلني  باعتبارهم 
احتياجات ناخبيهم وتستجيب لها. وقد شهدت العقود األخرية اعرتافا متزايدا بأهمية انخراط الربملانيني يف الجهود الرامية إىل إحراز 
التقّدم بشأن الحساسية تجاه البيئة والنمو الشامل والتنمية املستدامة. وميكن للربملانيني من خالل صالحياتهم الدستورية، ومنها عىل 
ومتثيل  ورصدها -  الحكومة  موازنة  عىل  املُصادقة  ذلك  يف  مبا  وبرامجها -  الحكومة  سياسات  عىل  والرقابة  القوانني  سّن  املثال،  سبيل 
رضورة  تعد  والتي  وشّفافة،  وتشاركية  وشاملة  للمساءلة  خاضعة  حاكمية  ضامن  يف  ُمهّمني  رشكاء  يكونوا  أن  ناخبيهم،  نظر  وجهات 

لتحقيق تنمية مستدامة للجميع.

إن إدراك املساهمة القيّمة للربملانيني يف تحقيق التنمية املستدامة أمر بالغ األهمية، سيام وأن العامل يتجه نحو تنفيذ خطة التنمية 
وثيقة   ٢٠٣٠ لعام  املستدامة  التنمية  خطة  عن  فاإلعالن  لها.  الداعمة  املستدامة  التنمية  وأهداف  الجديدة   ٢٠٣٠ لعام  املستدامة 
ُملهمة تلتزم رصاحة «بعدم تهميش أّي أحد» وتسعى إىل أن تكون عملية التنمية بكاملها «محورها الناس». ومن شأن هذا االلتزام 
والحالة  والدين  واألصل  واإلثنية  والعرق  واإلعاقة  والجنس  العمر  عن  النظر  بغّض  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  الشمولية  نحو 
االقتصادية وغريها، أن يدعم هذه األهداف يف حّد ذاتها وُسبل تحقيقها عىل حد سواء. وميكن للربملانيني أن يكونوا سبّاقني يف دعم هذه 

الجهود.

يف شهر سبتمرب/أيلول من عام ٢٠١٥، اجتمع قادة العامل يف قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة التي ُعقدت يف نيويورك إلطالق 
خطة التنمية املستدامة الجديدة والطموحة التي ستعمل عىل توجيه املجتمع الدويل عىل مدى السنوات الخمسة عرش املُقبلة. 
وقد اعتمد القادة خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ املعّززة مبجموعة جديدة من ١٧ هدفا مرتابطا للتنمية املستدامة. وتسعى 
خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ إىل البناء عىل التقّدم املُحرز منذ املُصادقة عىل إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام ٢٠٠٠، 
واستكامل العمل عند نقطة توقّف األهداف اإلمنائية لأللفية عىل ضوء النجاحات املحّققة، يف انتظار تحديد إطار جديد من أجل 

تحقيق التنمية املستدامة واستيفاء االحتياجات التي مل تُلبَّ بعد.

تُعّد خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ رائدة يف رؤيتها 
واملساواة،  والرخاء  بالشمولية  يتّسم  عامل  عىل  تقوم  التي 
حيث تسعى إىل التصدي ملجموعة من التحديات التنموية 
التي تواجه البلدان واملجتمعات من خالل معالجة ثالثة 
أبعاد حاسمة للتنمية املستدامة وهي البُعد البيئي والبُعد 

االجتامعي والبُعد االقتصادي. 

 ٢٠٣٠ لعام  املستدامة  التنمية  خطة  شمولية  تُستكمل 
فبدال  عامليا.  للتطبيق  قابليتها  عىل  رصاحة  النص  بحقيقة 
من الرتكيز فقط عىل ما يُعرف بالبلدان النامية، تؤكد خطة 
التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ عىل أن تكون جميع البلدان 
سبّاقة يف التصدي لتحديات التنمية املستدامة يف ظّل عامل 
ُمرتبط ببعضه ويسري يف طريقه إىل العوملة. وتلتزم كل بلد 

أهداف
التنمية

املستدامة

الكرامة:
القضاء عىل الفقر

ومكافحة عدم املساواة
الرخاء:

تعزيز منو اقتصاد
قوي وشامل

وتحويل

الناس:
ضامن الحياة

الصحية واملعرفة
وإرشاك النساء

واألطفال

الكوكب:
حامية النظم

اإليكولوجية التي نقدمها
لجميع املجتمعات

وأطفالنا

العدل:
تعزيز املجتمعات
اآلمنة والسلمية
ومؤسسات قوية

الرشاكة:
تحفيز التضامن العاملي

من أجل التنمية املستدامة
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بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، كام يتعنّي عىل كل بلد رصد التقّدم املُحرز وتقديم تقرير إىل املجتمع الدويل بانتظام بشأن النجاحات 
التي تحققها والتحديات التي تواجهها.

وجدير بالذكر أنه يف الوقت الذي اقترصت فيه األهداف اإلمنائية لأللفية عىل مثانية أهداف فقط و٢١ مقصدا و٤٨ مؤرشا، تتطرّق 
أهداف التنمية املستدامة إىل نطاق أوسع من القضايا لتشمل اآلن ١٧ هدفا مدعومني ِبـ ١٦٩ مقصدا، عىل أن يتم رصد التقّدم املُحرز 
يف تحقيق هذه املقاصد من خالل مجموعة من املؤرشات الجديدة، يضعها ويرشف عليها فريق الخرباء العاملي املشرتك بني الوكاالت 
املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة، واملؤلَّف من مكاتب اإلحصاءات الوطنية إىل جانب قسم إحصاءات األمم املتحدة كأمانة 
ملساعدة  هذه  العاملية  املؤرشات  استخدام  املُزمع  من  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  تنفيذ  من  املستفادة  الدروس  عىل  وبناء  له٢.   عامة 
البلدان عىل تصميم املؤرشات الوطنية الخاصة بها.  فمن املُقّرر أن يكون كل بلد قادرا عىل تحديد املقاصد األولوية الخاصة به والتي 
تستدعي التدّخل، ومن ثم وضع املؤرشات املناسبة عىل الصعيد الوطني والتي تسمح بالرصد املحيل - مبا يف ذلك من قبل الربملانات - 

لتقييم التقّدم املُحرز مقابل الخطوط القاعدية الوطنية واملقاصد الوطنية املرجو تحقيقها.

لقد تم تصميم خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ لتشمل جميع الناس، مع تكثيف الجهود لتفصيل تنفيذها بشكل يضمن استهداف 
النشاطات للفئات التي هي يف أمّس الحاجة إليها. ويعترب الرتكيز عىل «توطني» أهداف التنمية املستدامة عنرصا جديدا بالغ األهمية يف 
تنفيذها، اعتمد يف تبّنيه عىل الدروس املستفادة من األهداف اإلمنائية لأللفية. ومع تطوير املؤرشات تبعا لكل حالة وطنية، يتم تكييف 
آليات التنفيذ والرصد تبعا للحالة الوطنية ومن ثم األخذ بها يف إطار نُظم الرصد العاملية. كام يتم ربط تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 
ورصدها بخطط وإسرتاتيجيات التنمية الوطنية لتعكس بذلك االحتياجات الخاصة بالناس داخل البلد، مع األخذ بعني االعتبار العوامل 

الدميوغرافية والجغرافية واالجتامعية واالقتصادية.

  http://www.scidev.net/global/sdgs/news/un-sdg-mdg-indicators-consultation.html ،٢  أنظر
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برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف مدغشقر
شباب يرفعون األهداف العاملية يف قّمة املصلحة االجتامعية يف مدغشقر يف سبتمرب/أيلول من عام ٢٠١٥.

خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية املستدامة:
إىل أي مدى تم تعزيز الشمولية واملُلكية واسعة النطاق

استجابة النتقادات بعض أصحاب املصلحة باعتبارهم األهداف اإلمنائية لأللفية خطًة دوليًة تتبع منهجية «من القمة إىل القاعدة» يف التنمية، 
فقد تّم وضع خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ بناء عىل عملية تشاركية مدروسة ومنفتحة وشاملة فيام بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
والربملانات واملجتمع املدين والقطاع الخاص والجمهور بشكل عام.  فبينام وضعت األهداف اإلمنائية لأللفية مجموعٌة صغريٌة نسبيا من خرباء 
التنمية، تم إعداد خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ بناء عىل مشاورات عامة شاملة ومع أصحاب املصلحة ُصّممت لتُعّربعن تطلعات 

واحتياجات الناس يف جميع أنحاء العامل.
عىل  للحصول  العامل  أنحاء  جميع  يف  املصلحة  أصحاب  من  أكرب  عدد  إىل  للوصول  الجهود  تكثيف  تم  سنوات،  ثالث  من  أكرث  مدى  وعىل 
مداخالتهم وأفكارهم وآرائهم بشأن األولويات التي ينبغي العمل ألجلها. عىل سبيل املثال، قام ما يقارب ١٠ ماليني شخصا حول العامل بتبادل 
وجهات نظرهم مع األمم املتحدة بشأن القضايا ذات األولوية ليتم تناولها من خالل أهداف التنمية املستدامة، وذلك عرب املنّصة اإللكرتونية 
الخاصة باستقصاء األمم املتحدة العاملي من أجل عامل أفضل (www.myworld2015e.org) . وقد بُذلت الجهود لدراسة النجاحات التي تم تحقيقها 
خالل تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل منهجي، وما ميكن تطويره وما يتعنّي القيام به عىل مدى السنوات الخمسة عرش املُقبلة.  وقد 

اعتمد طابع الشمولية واالنفتاح يف هذه العملية لتعزيز حّس امللكية تجاه خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وبشكل أكرب.

ب. إرشاك الربملانيني يف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠
ساعدت العديد من األصوات مبن فيها أصوات الربملانيني، عىل صياغة خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠. وحيث ذهب القول إىل 
بإرشاك  خاصا  اهتامما  فإن  نسبيا،  متأخر  وقت  يف  جاءت  ورصدها  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  تنفيذ  عملية  يف  الربملانيني  مشاركة  أن 
الربملانيني - بصفتهم واضعي القوانني وأيضا ممثلني منتخبني من أناسهم - جاء ظاهرا منذ البداية باعتباره أساسا يف تبّني أهداف التنمية 
املستدامة لضامن إرسائها وتنفيذها وتحقيقها بشكل فّعال، حيث تّم إرشاك الربملانيني يف تقييم الثغرات وتحديد فرص وأولويات العمل 
أثناء صياغة خطة التنمية الجديدة من خالل التجّمعات العاملية واإلقليمية والوطنية، ومن ثم األخذ بهذه اإلسهامات عند إعداد خطة 

التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ بصيغتها النهائية.
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املشاركة الربملانية العاملية يف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ 
انخرط الربملانيون من جميع أنحاء العامل بشكل فّعال يف عملية إعداد خطة التنمية املستدامة الجديدة لعام ٢٠٣٠. حيث شارك العديد 
منهم عرب تجّمعات إقليمية من خالل منظامت منها؛ الرابطة الربملانية للكومنولث، ورابطة الربملانيني األوروبيني من أجل أفريقيا، ومجموعة 

التنمية ألفريقيا الجنوبية. 

عىل الصعيد العاملي، دعم االتحاد الربملاين الدويل الربملانيني ملشاركة أفكارهم يف العمليات الرسميّة. ويف أوائل شهر مارس/آذار من عام ٢٠١٣، 
تبّنت الجمعية العامة لالتحاد الربملاين الدويل يف دورتها ١٢٨ بيان كيتو الذي نّص عىل أن: «الربملانات القويّة ستلعب دورا هاما يف تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة. وهذا يحتّم ضامن صياغة سياسات وخطط التنمية من خالل عمليات تشاركية وشاملة، مع تقارير دورية حول 

التقّدم املّحرز تتم إحالتها إىل الربملان ملراجعتها».

كام قام برملانيون ممثلون لـ ١٣٠ سلطة ترشيعية باملّصادقة عىل إعالن هانوي – أهداف التنمية املستدامة: االنتقال من األقوال إىل األفعال 
وذلك خالل انعقاد الجمعية العامة ١٣٢ لالتحاد الربملاين الدويل يف أبريل/نيسان من عام ٢٠١٥، حيث التزموا رصاحة بتبّني عملية تنفيذ 
التنمية  ألهداف  الوطنية  امللكية  ِحّس  تعزيز  يف  جهدنا  قصارى  ببذل  نلتزم  «[نحن]  ييل:  ما  ُمعلنني  قُدما  للميض  شمولية  وأكرث  منفتحة 
املستدامة، ال سيام عن طريق التوعية بها لدى ناخبينا. يجب أن يدرك الناس صلة هذه األهداف بحياتهم؛ وبصفتنا ممثلني عن الناس، نحن 

مسؤولون عن التأكد من أن كل صوت من األصوات مسموع يف العملية السياسية دون متييز وبغض النظر عن حالته االجتامعية». 

الحقا ويف أوائل شهر سبتمرب/أيلول من عام ٢٠١٥، صادق املؤمتر العاملي لرؤساء الربملانات الرابع عىل إعالن بشأن «وضع الدميقراطية يف 
خدمة السالم والتنمية املستدامة: بناء العامل الذي يريده الناس»، الذي أكّد عىل أهّمية ضامن تبّني خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ نهجا 

للتنفيذ قامئا عىل حقوق اإلنسان ويضمن نتائج أكرث شموليّة ومساواة بني الناس.

ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل: 
 www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm  ،إعالن كيتو

www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm ،إعالن هانوي
www.ipu.org/splz-e/speakers15/declaration.pdf ،إعالن املؤمتر العاملي لرؤساء الربملانات الرابع

وحيث تتطلّع البلدان اليوم إىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، أصبح أساسا للربملانيني التفكري مليّا وبشكل استباقي بدورهم يف تنفيذ 
ورصد هذه األهداف. ففي الوقت الذي انخرطت فيه السلطة الترشيعية الوطنية يف بعض البلدان بشكل وثيق يف تنفيذ األهداف 
اإلمنائية لأللفية، ظلّت املشاركة الربملانية عىل املستوى العاملي متباينة وبشكل ملحوظ. ومن الدروس املستفادة من تنفيذ األهداف 
اإلمنائية لأللفية الدور الجوهري الذي مُيكن بل يتوجب عىل الربملانيني القيام به للتأكد من أن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة إمنا 
مقارنة  املُستضعفة.   الفئات  فيهم  مبن  الناس  رشائح  جميع  عىل  بالنفع  وتعود  ميثلونهم،  الذين  الناخبني  احتياجات  مختلف  يعكس 
لتعزيز  هامة  فرصة  يُشّكل  مام  منتخبني،  ممثلني  بصفتهم  الجمهور  مع  مبارشة  بعالقة  الربملانيون  يرتبط  البلد،  مسؤويل  من  بغريهم 
املساءلة املحلية بشأن تحقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل يكون محوره الناس ويستجيب بجديّة إىل مختلف احتياجات املواطنني 

يف البلد (سواء الجغرافية أم االجتامعية أم الجنسية أم العرقية أم الثقافية أم االقتصادية) وتعود بالنفع عىل الجميع.
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ج. الهدف الخاص بالربملانيني: الهدف ١٦ من أهداف التنمية املستدامة

بينام يتحّمل الربملانيون مسؤولية دعم ورصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش برّمتها وضامن 
تكامل خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، يكتيس الهدف ١٦ املعروف بـ «استدامة السالم والحاكمية 
مجتمعات  إقامة  عىل  إىل «التشجيع  الهدف  هذا  يسعى  حيث  الربملانيني؛  لدى  خاصة  أهمية  الرشيدة» 
مساملة ال يُهّمش فيها أحٌد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، 
الربملانيون  سيلعب  املستويات».  جميع  عىل  للجميع  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فّعالة  مؤسسات  وبناء 
عىل مدى السنوات الخمسة عرش القادمة دورا قياديا يف تحقيق كافة جوانب الهدف ١٦، سواء من خالل 
صالحيات الربملان املتمثّلة بسّن القوانني والرقابة عىل الهيئة التنفيذية للحكومة ومتثيل مصالح املواطنني، أم بصورة أكرث مبارشة من 

خالل اعتباره أحد املؤسسات املسؤولة بشكل خاص عن تحقيق املساءلة والشموليّة.

ويف الوقت الذي تعترب فيه كافة مقاصد الهدف ١٦ ذات صلة بالربملانيني، يرتبط املقصدين ١٦-٦ و١٦-٧ بعمل الربملانيني بشكل مبارش؛ 
حيث يدعو املقصد ١٦-٦ عىل «إنشاء مؤّسسات فّعالة وشّفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات»،  بينام يسعى املقصد ١٦-٧ 
إىل «ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع املستويات».  ولتحقيق هذين 
املقصدين يتعنّي عىل الربملانيني استكشاف طرق جديدة من شأنها تحسني إجراءات عملهم وأنظمته؛ ويأيت ذلك، عىل سبيل املثال، من 
خالل جعل اللجان الربملانية منفتحة عىل الجمهور، واإلفصاح عن مزيد من املعلومات الربملانية، وتعزيز التواصل من قبل املُّرشعني 

بصورة أفضل، وتنفيذ إسرتاتيجيات ُمحّددة لتحسني وضع املرأة والفئات املُهّمشة واملُستضعفة. 

من املُرّجح حاليا استخدام مؤرشين عامليني لرصد هذا املقصد؛ املؤرش ١٦-٧-١ ويقوم عىل تناسبات الوظائف (حسب الجنس والعمر 
واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية) يف املؤسسات العامة (السلطة الترشيعية الوطنية واملحلية، والخدمات العامة، والسلطة 
القضائية) مقارنة بالتوزيعات القومية؛ بينا يقوم املؤرش ١٦-٧-٢ عىل نسبة السكان الذين يعتقدون بأن ُصنع القرار شامل ويستجيب 

لحاجاتهم حسب الجنس والعمر واإلعاقة والفئات السكانية.

أسئلة للتأمل 
· هل تم إعداد تقرير لتقييم الوضع النهايئ لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية والذي ميكن مشاركته مع الربملانيني لتمكينهم من 	

تقييم اإلنجازات والثغرات واالحتياجات واألولويات املستمرة؟

· هل تم عقد أي جلسات للربملانيني بهدف تقديم املعلومات أو رفع الوعي بشأن خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠؟ 	

· يف 	 قرار  أو  اقرتاح  ومترير  مناقشة  خالل  من  املثال،  سبيل  عىل  وذلك  املستدامة،  التنمية  أهداف  رسميّا  برملانكم  تبّنى  هل 
الجلسة العامة؟

· هل بدأ برملانكم مناقشات حول كيفية دعمه لتنفيذ الهدف ١٦ من أهداف التنمية املستدامة؟ عىل اعتبار أن الربملان هو 	
«مؤسسة حاضنة» للهدف ١٦ من أهداف التنمية املستدامة، هل وضع الربملان خطة محددة لدعم هذا الهدف؟
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ثانًيا. دور الربملـان يف ضــامن فعــالية التنمية وأهداف التنمية  
  املســــتدامة

عىل مدى السنوات الخمسة عرش املاضية، تّم تشجيع الحكومات عىل الرتكيز رصاحة عىل ما يعرف بـ «فعالية التنمية»،  والتي تعني 
ضامن استخدام البلدان لكافة مواردها بشكل أكرث فعالية يف مواجهة تحّديات التنمية املستدامة - سواء املوارد الوطنية املُتحّققة من 
دافعي الرضائب أم املساعدة اإلمنائية الرسمية املُقّدمة من رشكاء التنمية والتي تُعرف عادة باسم «املعونة». واسرتشادا بخطة فعالية 
التنمية ومساهمتها يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، تضّمنت خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ عىل وجه التحديد ترصيحات تُسلّط 
الضوء عىل أهمية بناء الرشاكات من أجل التأثري، وذلك تأكيدا عىل رضورة وجود متويل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واستخدامه 

عىل نحو أكرث فعالية.

تؤكد خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ رصاحة عىل أهمية تطوير إجراءات من شأنها أن: « ستكون طوعية ومتسك بزمامها  البلدان، 
وتأخذ بالحسبان اختالف الظروف الوطنية... ستساعد يف تعبئة وسائل التنفيذ والرشاكات الالزمة، ستقّدم الدعم لتحديد الحلول وأفضل 
املامرسات، وستعّزز ُعنُرصَي التنسيق والفعالية عىل صعيد املنظومة اإلمنائية الدولية...؛ ستكون مفتوحة وجامعة وتشاركية وشّفافة 
أمام جميع الناس، وستدعم قيام جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة باإلبالغ؛ ...سيكون محورها الناس، وسرتاعي االعتبارات الجنسانية، 

وستحرتم حقوق اإلنسان، وسرتكّز بوجه خاص عىل الفئات األشّد فقرا واألكرث ضعفا وتخلّفا عن الركب»٣.

بناء الرشاكات من أجل التنمية
تؤكد خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ بجالء عىل أهمية تحديد إجراءات التنفيذ وُسبله إلنجاح إطار العمل بأكمله.  لهذا الغرض، يُسلّط 
الهدف األخري من أهداف التنمية املستدامة - الهدف ١٧- الضوء عىل كيفية إحراز التقّدم يف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، مع إعطاء 
األولوية لـ «تنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية».  ويشدد الهدف ١٧ عىل أن التنمية ال تقترص فقط عىل املساعدة اإلمنائية الرسميّة، 

وإمنا يتعني اعتامد منهجية أوسع نطاقا لضامن استدامة الجهود واملسك بزمامها ومتلّكها محليّا.

وعىل وجه الخصوص، يُحّدد الهدف ١٧ مجموعة من األولويات العاملية رفيعة املستوى، مبا يف ذلك تعزيز تخفيض ديون البلدان املُثقلة 
بالديون، وضامن مامرسة تجارة ُمحّررة من العوائق، وتشجيع استثامرات القطاع الخاص، وتعزيز استقرار االقتصاد الُكّيل العاملي.  كام يُسلّط 

هذا الهدف الضوء عىل أهمية بناء القدرات لتمكني الجهات الفاعلة الوطنية من استخدام األطر الدولية بشكل أكرث فعالية.

غالبا ما مُتثّل املساعدة اإلمنائية الرسمية نسبة كبرية من نفقات الحكومات يف البلدان النامية والتي تشمل عددا ال يُستهان به من 
الغربية  البلدان  من  العديد  يف  املساعدات  فعالية  حول  الشكوك  زيادة  وتؤدي  النامية.  الصغرية  الجزرية  والبلدان  مناء  األقل  البلدان 
إىل زيادة الطلب يف إثبات فعاليتها. يف ذات الوقت، يثور التساؤل يف البلدان النامية حول إبقاء هذه األموال «خارج املوازنة» فتكون، 
بالتايل، بعيدة عن متطلبات الشفافية واملساءلة والتدقيق التي عادة ما تنطبق عىل مصادر املوازنة املحلية.  وباعتبارها مؤسسة أساسية 
يف تفعيل املساءلة، تلعب الربملانات دورا حاسام يف تعزيز فعالية التنمية؛ بيد أنه وحتى هذا الوقت، ال تسلم أموال املساعدة اإلمنائية 

الرسمية يف الغالب من خالل موازنة الدولة السنوية، مام يجعل الرقابة عىل إنفاقها مهمة أكرث تحديا للربملان. 

  http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm ،٣  أنظر
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من املهم مبكان أن يكون الربملانيون عىل دراية تامة بكافة املساعدات اإلمنائية الرسمية املُقّدمة إىل السلطة التنفيذية، وأفضل الُسبل 
وأنظمتها  املوازنة  قوانني  أن  من  والتأكد  املوازنة  بشفافية  استباقي  وبشكل  املطالبة  إىل  الربملانات  يستدعي  قد  مام  تنفيذها،  لرصد 
تنطبق رصاحة عىل املوارد الخارجية والداخلية عىل حد سواء.  وقد كان كل من إعالن باريس بشأن فعالية املعونة (امللكية، واملواءمة، 
والتنسيق، والعمل عىل تحقيق النتائج، واملساءلة املتبادلة)، وبرنامج عمل أكرا الذي تبعه، ومنتدى بوسان الرابع رفيع املستوى بشأن 
فعالية املعونة عالمة يف ترسيخ االلتزامات والتعهدات يف بناء الرشاكات ضمن إطار مساءلة متبادلة يؤكد عىل أن املساعدات الفّعالة 
يجب أن توائم إسرتاتيجيات التنمية التي تقودها البلد. وتهدف املساءلة املتبادلة إىل إقامة عالقة املساعدات عىل أساس تعاقدي ذي 
اتجاهني، تلتزم مبوجبه الجهات املانحة بتقديم املساعدات الفّعالة، ويلتزم املستفيدون باستخدام املساعدات كام يجب وبشفافية. وال 

ميكن تحقيق الحاكمية املرّجوة هنا إال من خالل آليات متجّذرة يف املساءلة العامة كام هو موّضح يف الرسم البياين أدناه٤:

وخالل العقد املايض متّت املُصادقة عىل عدد من االتفاقيات التي تُرّسخ آليات وبروتوكوالت أساسية ترمي إىل تعزيز فعالية التنمية. ويف 
سياق خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، يُوىص الربملانيون بتعزيز معرفتهم باإلجراءات واألُطر الرئيسة التالية بشأن فعالية التنمية:

· منتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة: منتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع املستوى املعني 	
وتُناط   .٢٠٣٠ لعام  املستدامة  التنمية  خطة  واستعراض  مبتابعة  املعني  األسايس  املتحدة  األمم  منتدى  هو  املستدامة  بالتنمية 
بهذا املنتدى مهمة القيادة السياسية والتوجيه ووضع التوصيات بشأن جميع جوانب تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ 
ومعالجة  وطنية،  وتجارب  بأدلة  ُمدّعمة  متاسكا  أكرث  سياسات  صياغة  وتشجيع  املُحرز،  التقّدم  تتبّع  خالل  من  وذلك  ومتابعتها، 
القضايا الناشئة حال ظهورها. وقد عقد هذا املنتدى جلسته السنوية األوىل يف عام ٢٠١٦ تضّمنت استعراضات طوعية شملت ٢٢ 
بلدا، واستعراضات مواضيعية عن التقّدم املُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك مدى إقامة البلدان للرشاكات 
الرامية إىل فعالية التنمية وعىل نحو فّعال. كام سيستضيف كل منتدى سيايس رفيع املستوى مجموعة من الفعاليات الجانبية، مبا 

فيها املنتديات التي ينبغي إرشاك الربملانيني فيها.

      http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness ،٤ أنظر

املساءلة عن املساعدات
إىل من توجه؟

الشـــــروط االقتصــــادية
مراجعة رشوط ما قبل 2005

املســـــاءلة املتبــادلة
إعالن باريس 2005

املســـــاءلة العـامة
أهداف تطلّعية

إىل الحكومة التنفذية
يف البلد املستفيد

إىل املؤسسات املالية
إىل الربملان واملجتمعالدولية والهيئات املانحة

املدين يف الدول املانحة
إىل دافعي الرضائب

يف الدول املانحة

إىل الربملان واملجتمع
املدين يف البلد املستفيد

إىل املستفيدين
املستهدفني
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اململكة املتحدة: ضامن القيمة مقابل املال
من خالل الرقابة الربملانية عىل املساعدة اإلمنائية الخارجية

اعتمدت اململكة املتحدة، بصفتها مساهم أساّيس يف املساعدة اإلمنائية الخارجية، نهجا استباقيا وُمبتكرا لتعزيز فعالية التنمية، يتضّمن دورا 
واضحا للربملان يف الرقابة عىل تسليم املساعدة اإلمنائية الرسمية وضامن القيمة مقابل املال. 

وقد أنشأ الربملان الربيطاين لجنة التنمية الدولية يف مجلس العموم، وهي لجنة مختارة تتألف من أحد عرش نائبا برملانيا، ومتلك صالحية 
الرشوط  فيه  تُدرج  تحقيق  بكل  خاص  صحفي  بيان  إصدار  يتم  للتحقيقات.   موضوعات  وتختار  الخاص  برنامجها  تضع  حيث  التحقيق؛ 
والصالحيات مع دعوة األطراف املُهتمة إىل تقديم مداخالتهم الخطية.  يف غالبية التحقيقات، تعقد لجنة التنمية الدولية كذلك جلسات علنية 

لالستامع إىل األسئلة واألجوبة «أدلة شفهية» وبحضور الشهود.
جهاز  اعتبارها  من  الرغم  وعىل  الدعم.   تأثري  أجل  املستقلة من  اللجنة  أيضا  املتحدة  اململكة  أنشأت  الدولية،  التنمية  للجنة  منها  ودعام 
تنفيذي إال أن اللجنة مستقلة وظيفيا عن الحكومة وترتبط مبارشة بلجنة التنمية الدولية الربملانية. تقوم اللجنة املستقلة من أجل تأثري 
الدعم مبراجعات مستقلة بشأن إنفاق مساعدات اململكة املتحدة ومساهمتها يف نتائج التنمية. وعندما تصدر اللجنة تقريرا ما، يتوجب عىل 
الحكومة نرش رد عليه تُبنّي فيه فيام إذا كانت توافق عىل التقرير والكيفية التي سيتم بها التعامل مع التوصيات الواردة فيه. وتقوم اللجنة 

الفرعية للجنة التنمية الدولية واملعنيّة باللجنة املستقلة من أجل تأثري الدعم بعقد جلسة بشأن التقرير ورد الحكومة عليه. 
متتد صالحية اللجنة املستقلة من أجل تأثري الدعم لتشمل كافة املساعدات اإلمنائية الرسمية الخارجية للمملكة املتحدة، أيا كانت الدائرة 
التي تُنفق األموال.  إضافة إىل دائرة التنمية الدولية، تُغطي مراجعات هذه اللجنة أيضا الدوائر املعنية بإنفاق املساعدة اإلمنائية الرسمية، 
كام هو الحال يف دائرة شؤون الطاقة وتغرّي املناخ، ووزارة الخارجية والكومنولث، والصناديق املشرتكة بني اإلدارات، مثل صندوق النزاع واألمن 

واالستقرار وصندوق املناخ الدويل.
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-com- أنظر  املعلومات،  من  :ملزيد 

/http://icai.independent.gov.uk/about-us � /mittee/role

· رشاكة بوسان من أجل تعاون إمنايئ فّعال (٢٠١١): رشاكة بوسان اتفاق دويل مُيثّل تحّوال جوهريا من عالقة املانح واملستفيد ذات 	
االتجاه الواحد نحو رشاكات متساوية وتقوم عىل أساس من املساءلة املتبادلة لضامن إحداث األثر املرجو من متويل التنمية.  وقد ألزمت 
رشاكة بوسان البلدان بأربعة مبادئ أساسية هي: (أ) ملكية أولويات التنمية من قبل البلدان النامية، و(ب) الرتكيز عىل النتائج واألثر 
املستدام، و(ج) بناء الرشاكات من أجل التنمية تُعّزز التّنوع والتكامل يف الوظائف، و(د) الشفافية واملساءلة واملسؤولية املشرتكة. 
كام أسفرت رشاكة بوسان عن إنشاء الرشاكة العاملية من أجل التعاون اإلمنايئ الفّعال كمنتدى لضامن املساءلة عن تنفيذ التزامات 
بوسان عىل املستوى السيايس.  تستّمد الرشاكة العاملية من أجل التعاون اإلمنايئ الفّعال توجيهاتها من منتديات رفيعة املستوى 
 تُعقد كل سنتني وتجمع القادة السياسيني مبن فيهم الربملانيني. وقد ُعقد االجتامع األول رفيع املستوى يف املكسيك يف عام ٢٠١٤ ٥

الرئيسة  املواضيع  بشأن  برملانية  نظر  وجهة  عن  للتعبري  العامل  أنحاء  مختلف  من  برملانيني  جمع  خاصا  برملانيا  منتدى  استضاف 
لالجتامع، مبا فيها حشد املوارد املحلية، وتحديد الُسبل للمشاركة الربملانية التي ميكن من خاللها تحقيق نتائج أفضل للتنمية. 

      http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness ،٥ أنظر
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· خطة عمل أديس أبابا٦ (٢٠١٥): خطة عمل أعامل أديس أبابا هي الوثيقة الختامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية الذي 	
ُعقد يف يونيو/حزيران من عام ٢٠١٥. واعرتافا منها بأن املساعدة اإلمنائية الرسمية ليست املصدر الدويل الوحيد -أو حتى األكرب- 
لتمويل التنمية، فقد سعت خطة عمل أديس أبابا إىل الرشوع يف دراسة أكرث شمولية حول كيفية حشد املوارد املُقّدرة مبليارات 

الدوالرات عىل نحو أكرث فعالية من أجل متويل خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠.  ويشمل هذا اإلطار العاملي الجديد التمويل 
من مصادر أخرى مثل التعاون اإلمنايئ، والرضائب الدولية، والتجارة، ومجموعة من اللوائح واإلصالحات املؤسساتية. وبوجه 

 خاص، ترتبط خطة عمل أديس أبابا بالوسائل األكرث فعالية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة تبعا للهدف ١٧ منها.  

· مبادرة شفافية املساعدات الدولية: مبادرة شفافية املساعدات الدولية (www.aidtransparency.net) هي مبادرة طوعية ُمتعّددة األطراف 	
من ذوي املصلحة تسعى إىل تعزيز الشفافية بشأن املساعدات والتنمية واملوارد اإلنسانية من أجل زيادة فعاليتها يف معالجة الفقر، 
ويستضيف أمانتها العامة مجموعة يقودها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.  تجمع مبادرة شفافية املساعدات الدولية بني البلدان 
املانحة واملستفيدة ومنظامت املجتمع املدين وخرباء يف مجال املعلومات املُتعلقة باملساعدات ممن يسعون إىل العمل معا عىل 
زيادة الشفافية واالنفتاح ورصد تدفّق املساعدات. يتوفّر معيار مبادرة شفافية املساعدات الدولية املُؤلّف من منوذج وإطار لنرش 
البيانات حول أنشطة التعاون اإلمنايئ، الستخدامه من قبل جميع املنظامت يف مجال التنمية مبا يف ذلك الجهات املانحة الحكومية 
ومؤسسات القطاع الخاص، واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية. ويُشّجع الربملانيون عىل مراجعة البيانات املُوفّرة عىل بوابة 
مبادرة شفافية املساعدات الدولية للتعرف أكرث عىل األموال املُخّصصة للتنمية والتي تُنفق وتُستلم من قبل حكوماتهم، إىل جانب 

مصدر هذه األموال. وميكن لهذه املعلومات أن تساعد الربملانيني عىل رصد املوازنة وأثرها بصورة أكرث فعالية.

أسئلة للتأمل
· إذا كان بلدكم مستفيد من املساعدة اإلمنائية الرسمية، فهل يتم إدراجها يف املوازنة السنوية كإيراد للحكومة؟	

· كيف يقوم برملانكم برصد توزيع املساعدة اإلمنائية الرسمية و/أو استخدامها، سواء كامنح أم كمستفيد؟	

· هل لديكم لجنة برملانية ُمكلّفة بالرقابة عىل تنفيذ حكومتكم لاللتزامات اإلمنائية، مبا يف ذلك تقييم أثر املساعدات املُستلمة 	
أو املمنوحة؟

· هل لدى برملانكم املعلومات والصالحيات الالزمة ملراجعة مدى فعالية إنفاق املساعدات بصورة فّعالة؟	

  https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda ،٦  أنظر
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ثالًثا. تنســيق الجهــود من أجل تنفيذ أفضــــــل
أ. جعل أهداف التنمية املستدامة أولوية وتنسيق تنفيذها عرب سلطات الحكومة  

السلطتني  هاتني  ومسؤوليات  صالحيات  بني  الدستوري  بالفصل  تبدأ  معّقدة،  للحكومة  التنفيذية  والسلطة  الربملان  بني  العالقة  إن 
يف معظم البلدان، إىل جانب القضاء كسلطة ثالثة للحكومة. عىل الرغم من أن السلطة التنفيذية هي املسؤولة عن تنفيذ القوانني 
واملوازنات، يقوم الربملان يف األصل بسّن تلك القوانني ومراجعة الخطط املالية. عالوة عىل ذلك، فإن الربملان مسؤول عن الرقابة عىل 

عمل السلطة التنفيذية وإخضاعها للمساءلة عن أعاملها.

عىل الرغم من التباينات السياسية حول أنجع الُسبل لتحقيق تنمية طويلة املدى يف بلد ما، هناك رغبة عالية بالسعي نحو التوافق بني 
جميع األحزاب السياسية فيام يخص تحقيق أهداف تنمية األُّمة وغاياتها يف إطارها الواسع، حتى بعد انتهاء املهلة املحددة ألهداف 

التنمية املستدامة يف عام ٢٠٣٠.

تُقّر السلطة التنفيذية بالتزام البلد بتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وتتوّىل بدورها صياغة جميع التقارير الخاصة بالتقّدم املُحرز يف 
هذا الشأن.  إال أن هذا ال يعني إقصاء الربملان عن هذه العملية، فمع الرشوع يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يتوّجب إرشاك الربملان 
يف مختلف جوانب التخطيط والتنفيذ، ليس بهدف املنفعة السياسية فقط وإمنا لتعزيز ِحّس امللكية ألهداف التنمية املستدامة من 
قبل الربملان والربملانيني. وعند سّن القوانني أو تعديلها أو ضبط املوازنات، ال بد أن يكون الربملان قادرا عىل مناقشة مثل هذه التغيريات 

مع دراية تاّمة للسياق.

يعتمد أسلوب الحكومة يف تنسيق تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عرب كافة مجاالت عملها عىل مجموعة من العوامل مبا فيها السياق 
السيايس للبلد املعني، بيد أن هناك مامرسات جيّدة معيّنة ميكن استقاؤها من تجارب سابقة لبعض البلدان عىل النحو اآليت:

· فريق العمل أو اللجنة التوجيهية الوطنية للتنمية: ميكن أن تنشئ الحكومة فريق عمل أو لجنة توجيهية للرقابة عىل وتوجيه 	
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. عىل الرغم من أن إنشاء هذا الجهاز عادة ما يتم من قبل السلطة التنفيذية، تذهب املامرسات 
الجيدة إىل تبّني عضوية شاملة ليس فقط من خالل إرشاك ُممثّلني من الربملان (من الحزب الحاكم واملعارضة) فقط، وإمنا أيضا 
من القطاع الخاص واملجتمع املدين. يف حال متثيل الربملان يف هذه اللجنة ال بد عندئذ من إيجاد آلية رسميّة لرفع التقارير من قبل 

ُممثّليه؛ وقد يكون ذلك من خالل لجنة ُمكلّفة بشكل مناسب إىل الجلسة العامة كمثال مناسب.

· صياغة خطة التنمية الوطنية: خطة التنمية الوطنية هي خارطة طريق إسرتاتيجية متعّددة السنوات ترسم آمال البلد يف تحقيق 	
تنمية برشية مستدامة، كام تُحّدد هذه الخطة األولويات األساسية ومؤرشات قياس النجاح.  تستوجب خطط التنمية الوطنية 
مراجعتها ومواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة تحديدا إليجاد مخطّط وطني واحد للتنمية يتضّمن االلتزامات العاملية الخاصة 
بأهداف التنمية املستدامة وتوطينها ملعالجة األولويات الوطنية واملحلية. وينبغي إرشاك الربملان يف صياغة خطة التنمية الوطنية 
(أو غريها من صيغ خطط تنفيذ أهداف التنمية املستدامة)، ومن ثم عرضها - ومناقشتها واملوافقة عليها - من قبل الربملان قبل 

الرشوع يف تنفيذها.
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إندونيسيا: دعم تنفيذ شامل ألهداف التنمية املستدامة من خالل أمانة عامة مشرتكة 
تبّنت إندونيسيا الحاجة إىل تنفيذ أهداف التنمية العاملية بصورة كاملة، حيث تعمل الحكومة منذ رشوعها يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية 
وحاليا أهداف التنمية املستدامة، عىل وضع إجراءات شاملة لتحقيق هذه األهداف. ويشمل ذلك إنشاء أمانة عامة مشرتكة مبوجب قرار 
رئايس، مؤلفة من كبار املسؤولني من السلطة التنفيذية ومنظامت مجتمع مدين وطنية وقطاع خاص وأكادمييني، إىل جانب دعوات مفتوحة 
تشمل الربملان. وسيُناط باألمانة العامة صالحية صياغة أهداف التنمية وتنفيذها عىل املستوى اإلسرتاتيجي.  وهي كذلك وسيلة هامة لتخطّي 

أي حواجز سياسية أو تنظيميّة تُعيق تحقيق هذه األهداف.

· تنفيذ خطة التنمية الوطنية: عقب اعتامد خطة التنمية الوطنية، تلتزم السلطة التنفيذية برفع تقريرها إىل الربملان بشكل دوري، 	
وعادة ما يكون عىل أساس سنوي، حول التقّدم املُحرز والتحديات التي تواجهها أثناء تنفيذ الخطة.  يجب أن يسمح النظام الداخيل 
للربملان بإحالة تقارير الحكومة إىل لجنة برملانية ُمكلّفة بشكل مناسب للنظر فيها بالتفصيل، مبا يف ذلك االستامع إىل آراء الجمهور 
بشأن محتواها، ورفع التقارير من قبل اللجنة إىل الجلسة العامة مع السامح بعرضها وطرحها للمناقشة العامة هناك.  عىل الصعيد 
العاملي، ميكن للبلدان أن تُصدر طوًعا تقاريرا دورية عن التقّدم املُحرز يُنظر فيها من قبل ُمنتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع 

املستوى، عىل أن تُطرح هذه التقارير وتناقش يف الربملان.

· التنسيق مع الوزارات الرائدة: يف بعض البلدان، تتوىل وزارة واحدة الرقابة عىل تنفيذ خطة التنمية الوطنية، كام يف وزارة التخطيط 	
أو وزارة املالية أو وزارة التنمية.  ويجب أن يَنّص النظام الداخيل للربملان عىل إجراء مراجعة دورية (يُفّضل سنويا) ألداء هذه 
الوزارات من قبل لجنة ُمكلّفة بشكل مناسب مع رفع التقارير وعرضها عىل الجلسة العامة وطرحها للمناقشة العامة؛ تضمن هذه 

اآللية وعي الربملانيني والجمهور بالقضايا والتحديات املُتعلقة بتنفيذ التنمية.

أسئلة للتأمل
· هل يشرتك الربملان يف إعداد خطة التنمية الوطنية أو غريها من صيغ خطط تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وذلك من خالل، 	

مثال، مجموعة توجيهية ُمتعّددة األطراف من ذوي املصلحة؟

· هل يشارك الربملانيون، مبن فيهم من هم من األحزاب املعارضة، يف تنفيذ خطة التنمية الوطنية والرقابة عليها، سواء من خالل 	
املشاركة يف إطار فريق عمل ُمتعّدد القطاعات أم من خالل نهج برملاين، كام هو الحال يف نظام اللجان؟

· هل تتطلب خطة التنمية الوطنية طرحها ومناقشتها يف الربملان قبل الرشوع يف تنفيذها؟	

· هل تقدم السلطة التنفيذية تقاريرا دورية إىل الربملان حول تنفيذ خطة التنمية الوطنية، مبا يف ذلك تنفيذ أهداف التنمية 	
املستدامة؟
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ب. العمل مع أجهزة الرقابة األخرى

سيتم التطرّق الحقا يف هذا الدليل إىل دور الربملان كمؤسسة أساسية تُعنى بالرقابة عىل تنفيذ القوانني والنفقات من قبل الحكومة 
بالتفصيل. بيد أنه من الجدير باإلشارة إىل أن هناك أجهزة رقابة أخرى تقوم أيضا بالرقابة عىل عمل الحكومة، بعضها قد يرتبط بالسلطة 
التنفيذية، يف حني ترتبط أجهزة أخرى مبارشة بالربملان. وبغض النظر عن التفاصيل املُحّددة لصالحياتها وهيكلية تبعيتها، يظل تنسيق 

الجهود مع هذه األجهزة أمرا رضوريا لضامن رقابة فّعالة عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

تاليا قامئة بأجهزة الرقابة الحكومية التقليدية:

· األجهزة الُعليا للرقابة املالية واملحاسبة: األجهزة الُعليا للرقابة املالية واملحاسبة هي جهاز الحكومة الذي يتوّىل إجراء التدقيق املايل 	
واألداء التفصييل ألجهزة الحكومة املعنيّة ونرشها. تُعرف هذه األجهزة يف بعض البلدان باملراجع العام للحسابات، بينام تُعرف يف 
بلدان أخرى بديوان املحاسبة.  وبغض النظر عن التسمية، يبقى الدور الذي تلعبه هذه األجهزة يف الرقابة عىل النفقات الحكومية 
بالغ األهمية، كام أن تحليالتها املُفّصلة تُفيد الربملان أثناء قيامه بأعامله. وعادة ما يُطلب من هذه األجهزة عرض تقاريرها سنويا 
عىل الربملان، لتُكلِّف عندئذ لجنة بإجراء مراجعة ُمعّمقة للنتائج ورفع تقاريرها إىل الجلسة العامة ملناقشتها. وميكن اللجوء إىل 
هذه العملية للنظر بإمعان يف كيفية وما إذا تم استخدام النفقات الحكومية يف إحراز تقّدم يف تنفيذ خطة التنمية الوطنية (مبا يف 

ذلك أهداف التنمية املستدامة).

الربازيل: تعزيز التعاون بني الربملان ومحاسب عام الدولة 
تنص املادة ٧٢ من دستور الربازيل عىل أن ديوان الرقابة املالية االتحادي واللجنة املشرتكة املعنية باملوازنة التابعة ملجلس الشيوخ، لديهام 
طلب  صالحية  املشرتكة  اللجنة  ومتلك  وتنفيذها.  السنوية  الدولة  موازنة  يف  القامئة  املخالفات  يف  بالتحقيق  يتعلق  فيام  مشرتكة  صالحيات 
الشهادة والوثائق الالزمة من الوزارات واألجهزة الحكومية، وإن تعذر عليها ذلك، يتعنّي عىل ديوان الرقابة املالية االتحادي إعطاء الرأي حول 
ما إن كان طلب اللجنة املشرتكة مناسبا أم ال وذلك يف غضون ٣٠ يوما. وإذا اتفق الديوان مع اللجنة، عىل الوزارة أو الجهاز عندئذ االمتثال 

لطلب اللجنة والخضوع لتحقيقها.
http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution ،أنظر دستور الربازيل

· الجهاز الوطني لحقوق اإلنسان: يوجد لدى معظم البلدان جهاز مستقل يُعّزز – ويرصد ويحقق يف انتهاكات - حقوق اإلنسان. 	
وبالنظر إىل أن عددا من أهداف التنمية املستدامة يتعلّق باملساواة وتعزيز حقوق الناس واحتياجات الفئات املُهّمشة، ينبغي عىل 
الربملان إيالء اهتامم خاص لعمل هذا الجهاز.  عادة ما يُطلب من الجهاز الوطني لحقوق اإلنسان برفع تقاريره سنويا إىل الربملان 
مام يُتيح الفرصة للربملان بالتمحيص أكرث – غالبا من خالل لجنة برملانية ُمكلّفة بشكل مناسب -  يف نتائجه وبحث كيفية وما إذا 

تم األخذ مبنهجية قامئة عىل الحقوق يف مجال التنمية (مبا يف ذلك تنفيذ أهداف التنمية املستدامة). 

· الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد: يف بعض البلدان قد يكون جهاز واحد هو املسؤول عن جميع جوانب مكافحة الفساد - الرتبية 	
املدنية، والتحقيق، واملالحقة القضائية - بينام يف بلدان أخرى قد تكون لعدة هيئات صالحية القيام بهذه املحاور املُتعّددة.  يف كلتا 
الحالتني، ميارس الربملان، وخاصة لجان الرقابة كام يف لجنة الحسابات العامة واملوازنة واملالية أو لجان ضامنات الحكومة، التدقيق 
عىل عمل الجهاز أو األجهزة املعنيّة، كام هو الحال يف بعض الربملانات كهونغ كونغ ونيوساوث ويلز حيث تقوم لجان محددة 

ملكافحة الفساد برصد عمل أجهزة مكافحة الفساد املُستقلة. 
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· أجهزة الرقابة األخرى: هناك العديد من األجهزة األخرى التي تتوّىل أعامل الرقابة، كام هو الحال يف مفوض البيئة، وأمانة املظامل، 	
واملجلس االستشاري لوضع املرأة، ومدير النيابات العامة.

تونس: هيئة دستورية ُمستقلة للتنمية املستدامة
يَنصُّ دستور الجمهورية التونسية لسنة ٢٠١٤ عىل إنشاء العديد من الهيئات الدستورية املُستقلة، من بينها هيئة التنمية املستدامة وحقوق 
األجيال القادمة.  ويتم تعيني األعضاء من قبل الجمعية الوطنية ملجلس نواب الشعب (مجلس النواب يف الربملان) بالصالحيات التالية سندا 

لنص املادة ١٢٩ من الدستور:

يتعني استشارة هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة يف مشاريع القوانني املُتعلقة بالقضايا االقتصادية واالجتامعية والبيئية، إضافة 
إىل خطط التنمية. ويجوز للهيئة إبداء الرأي يف القضايا التي تقع ضمن مجاالت اختصاصها.

تتألف الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، وتكون واليتهم لفرتة واحدة مدتها ست سنوات.
http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-tunisia-independent-constitu- التونسية  الجمهورية  دستور  ،أنظر 

tional-bodies-2

ينبغي عىل الربملان - حيثام يكون مناسبا- تشجيع تبادل األدلة والتحليالت التي تُجريها أي من األجهزة الرقابية مع األجهزة األخرى. وله 
أيضا أن يُشّجع عىل تبادل الخربات الفنية، كام هو الحال يف انتداب أو طلب شهادة خرباء موظفني من قبل األجهزة الرقابية لدى لجنة 
برملانية. ويبقى األساس يف إدراك أن لكل مؤسسة نقاط قوة ونقاط ضعف قامئا، مع وجوب تعزيز التعاون عىل نحو يكفل االستفادة 

القصوى من قدرات كل جهاز وتفادي اإلزدواجية يف الوظائف واملوارد.

أسئلة للتأمل
· ما هي أجهزة الرقابة املستقلة يف بلدكم؟	

· ما هي لجان الرقابة يف برملانكم؟	

· هل هناك عالقة واضحة وفاعلة بني برملانكم وأجهزة الرقابة يف بلدكم؟	

· ما هي العوائق التي تؤثر يف هذه العالقة، وكيف ميكن الحّد منها أو إزالتها؟	
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ج. العمل مع أجهزة اإلحصاءات الوطنية
يف العديد من الدول، هناك جهاز حكومي أو وزارة واحدة مسؤولة عن جمع اإلحصاءات األساسية وتفسريها ونرشها، كام يف معدالت 
األجهزة  هذه  إىل  يشار  الدليل،  هذا  وألغراض  الصحية.  واملؤرشات  املعيشة،  وتكلفة  السنوية،  والوفيات  املواليد  ومعدالت  البطالة، 
التنمية  أهداف  تنفيذ  يف  األهمية  بالغ  دورا  يلعب  الوطنية  اإلحصاءات  مكتب  أن  بالذكر  وجدير  الوطنية».  اإلحصاءات  «مكتب  بـ 
املستدامة، نظرا لكونه مركز جمع البيانات التي تحّدد فيام إذا، ومتى، وإىل أي مدى يتم تحقيق مؤرشات ومعايري كل هدف من أهداف 
التنمية املستدامة.  تتوّىل بعض مكاتب اإلحصاءات الوطنية مهمة إعداد املؤرشات العاملية ألهداف التنمية املستدامة املتعّددة وذلك 

من خالل فريق الخرباء املتخصصني يف مؤرشات أهداف التنمية املستدامة.

منغوليا: مكتب اإلحصاءات الوطنية وأهداف التنمية
يف منغوليا، يتوّىل مكتب اإلحصاءات الوطنية زمام املبادرة يف تطوير مؤرشات تُعنى بأهداف التنمية املستدامة.  وقد تم تكليف هذا املكتب 

من قبل الحكومة مبا ييل:

-  تطوير منهجيات للمؤرشات الوطنية ألهداف التنمية املستدامة بالتعاون مع األجهزة ذات الصلة.
-  تجميع اإلحصاءات عىل املستوى الوطني باستخدام بيانات مكتب اإلحصاءات الوطنية، وتلك البيانات الواردة من األجهزة ذات الصلة.

-  تقديم املؤرشات األساسية الوطنية.

بناء عىل ذلك، يعمل مكتب اإلحصاءات الوطنية كجزء من فريق من الوزارات، مبا فيها وزارة املالية، عىل رصد تنفيذ األهداف.

http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20%5bCompatibility%20Mode%5d. :املصدر
pdf

يجب أن تُسند مهمة جمع البيانات املُتعلقة بالتقّدم املُحرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية الوطنية تحديدا إىل 
مكتب اإلحصاءات الوطنية.  كام ينبغي عىل الربملان من خالل وظيفته الرقابية التوثّق من أن البيانات الالزمة قد تم جمعها ومعالجتها 
ومشاركتها، وأن مكتب اإلحصاءات الوطنية ميلك املوارد واملؤهالت التي متّكنه من القيام بذلك. متى تم جمع البيانات وتبادلها، فإنها 
تُوفّر أدلة ميكن استخدامها من قبل الربملان أثناء رقابته عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. عىل سبيل املثال، إذا مل تنخفض الوفيات 
الناجمة عن املالريا، قد يتعنّي عىل الربملانيني محاولة توفري املزيد من التمويل للوقاية من هذا املرض. وعىل غرار ذلك، إذا مل تزد نسبة 
الفتيات يف املدرسة الثانوية، يتوّجب عىل الربملان عندئذ إعادة النظر فيام يجب القيام به لضامن زيادة هذه النسبة، كام هو الحال يف 

وضع ترشيعات جديدة أو تفعيل إنفاذ القانون، أو تخصيص املزيد من التمويل.

أسئلة للتأمل
· هل هناك مكتب إحصاءات وطنية يف بلدكم؟	

· هل لدى برملانكم آلية – كام هو الحال يف املراجعة الدورية من قبل لجنة ُمكلّفة بشكل مناسب، للتأكد من تَوفّر املوارد 	
الكافية لدى مكتب اإلحصاءات الوطنية للقيام بعمله، وأن عمله الفني بعيد عن أي تدخالت سياسية؟

· هل ميلك برملانكم إمكانية الوصول إىل البيانات التي تم جمعها من قبل مكتب اإلحصاءات الوطنية؟	

· كيف ميكن للربملان استخدام البيانات التي يحصل عليها من مكتب اإلحصاءات الوطنية عىل أفضل وجه؟	
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د. العمل مع الهيئات الدولية واإلقليمية

من الجدير للربملانات والربملانيني أن يعوا بأنهم ليسوا الوحيدين الذين يبذلون الجهود يف رصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة تحقيقا 
ألهداف إمنائية أساسية، فهناك العديد من املنظامت اإلقليمية والعاملية التي تعمل عىل تعزيز تحقيق هدف أو أكرث من أهداف التنمية 
املستدامة. وقد تكون بعض هذه املجموعات عىل تعاون مسبق مع برملانكم، فإن مل يكن الحال كذلك، ميكن مشاركتها يف دعم عمل 

الربملانيني والربملان لبناء القدرات ودعم جهودكم لتكونوا رشكاء كاملني وناشطني يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف بلدكم.

ورشة عمل إقليمية بشأن الربملانات وأهداف التنمية املستدامة، ٣٠-٣١ أغسطس/آب من عام ٢٠١٦، جاكرتا، إندونيسيا.

تاليا ستة فئات واسعة النطاق من املنظامت التي تدعم الربملانات يف بناء قدراتها، والتي ميكن للربملانات العمل معها لتنفيذ وظائفهم 
األساسية فيام يخص أهداف التنمية املستدامة وبشكل أفضل:

· من 	 عاملية  أو  إقليمية  شبكة  يف  عضوا  برملانكم  يكون  أن  املُرّجح  من  مؤسسة،  بصفته  الربملانات:  وشبكات  الربملانية  الجمعيات 
املؤسسات املامثلة (مثل االتحاد الربملاين الدويل، والربملان العريب، والرابطة الربملانية لدول الكومنولث، والجمعية الربملانية املشرتكة 
هذه  وتلتقي  لألمريكيتني).  الربملاين  واالتحاد  أفريقيا،  جنوب  مجتمع  لتنمية  الربملاين  واملنتدى  آسيا،  رشق  جنوب  أمم  لرابطة 
املجموعات بشكل دوري ملناقشة القضايا ذات االهتامم املشرتك، كام تقوم بتنظيم ورشات عمل وتوفري كتيّبات وغريها من املواد 

الرامية إىل تثقيف الربملانيني واملوظفني حول قضايا التنمية الرئيسة ودور الربملان بصددها.

· اإلقليمي 	 الصعيدين  وعىل  األحزاب  متعددة  وطنية  فروع  خالل  من  تعمل  الربملانيني  لألفراد  شبكات  هناك  الربملانيني:  شبكات 
والعاملي عىل تعزيز قضايا التنمية الرئيسة، مبا فيها تغري املناخ (منظمة املرشعني العامليني من أجل بيئة متوازنة)، والطاقة املتجّددة 
(منظمة برملان املناخ)، ومكافحة الفساد (املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد). وال تعتمد هذه املنظامت عىل ُمصادقة مؤسسية  

من أجل عملها، وإمنا تقوم ببناء الروابط بني األفراد الربملانيني إلحداث إجامع بشأن التغيري.
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· املنظامت متعّددة األطراف: هي املنظامت التابعة عادة إىل األمم املتحدة والتي تقوم عىل دعم عمل الربملانات (مثل برنامج األمم 	
املتحدة اإلمنايئ، وهو أكرب ُمنفّذ لربامج الدعم الربملاين يف العامل)، أو تلك التي لها مهام محددة (مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة، 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان). وقد تشمل هذه املجموعة أيضا البنك الدويل وبنوك التنمية 
اإلقليمية أو املواضيعية (مثل البنك اإلسالمي للتنمية). تتبّنى هذه املنظامت خطط طويلة املدى من أجل دعم التنمية يف بلد ما 

وقد تشمل دعم قدرات الربملان.  ومن شأن هذا الدعم أن يجلب معه أفضل الخربات واملعرفة العاملية.

· هيئات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان: تسعى خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ إىل تحقيق حقوق اإلنسان للجميع. يتقاطع 	
دور الربملانيني يف الرقابة عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة مع دورهم يف تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها، وذلك من خالل 
توطني االتفاقيات واملواثيق الدولية يف السياق املحيل، وضامن االمتثال مبفاهيم حقوق اإلنسان الدولية مبوجب القانون والتطبيق. 
ومن شأن تقديم التقارير إىل الهيئات املعنية مبواثيق حقوق اإلنسان وإىل االستعراض الدويل الشامل توفري سبيل جيّد ملشاركة 

الربملانيني٧. 

· املنظامت الدولية غري الحكومية: تقوم بعض املنظامت الدولية غري الحكومية بالعمل مع الربملانات من أجل بناء قدراتها، ومنها 	
عىل سبيل املثال املعهد الدميقراطي الوطني للشؤون الدولية، واملعهد الجمهوري الدويل، ومؤسسة وستمنسرت للدميقراطية، إىل 
جانب بعض املؤسسات السياسية الوطنية واملعاهد الدميقراطية ُمتعّددة األحزاب. بينام تقوم منظامت أخرى عىل أساس قطاعي 
يشمل العمل مع الربملانات لتحقيق أهدافهم، ومنها منظمة الشفافية الدولية التي تُركّز عىل مكافحة الفساد، ومبادرة الشفافية 

للصناعات االستخراجية التي تُعنى بتعزيز الشفافية يف الصناعات االستخراجية والرقابة عليها بشكل أفضل. 

· رشكاء التنمية: تُقّدم بعض البلدان التمويل إىل الربملانات من خالل مشاريع ثنائية تُعنى ببناء القدرات والبُنية التحتيّة، ويشمل 	
ذلك الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية الدولية الربيطانيّة، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية 
مع  معيّنة  مشاريع  لتمويل  تُستخدم  سياديّة  ثروة  صناديق  بإدارة  الكويت،  ومنها  أخرى  بلدان  تقوم  حني  يف  الدويل.  للتعاون 

الربملانات.

أسئلة للتأمل
· هل تم الرشوع يف مناقشات بشأن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف الجمعيات واالتحادات والشبكات الربملانية التابعة 	

لربملانكم؟

· ما هي املشاريع الثنائية أو ُمتعّددة األطراف التي تدعم عمل برملانكم؟	

· هل ينبغي أن تُركّز جهود هذه الشبكات واملشاريع بشكل أكرث تحديدا عىل أهداف التنمية املستدامة؟	

· كيف يساهم الربملانيون يف بلدكم يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان؟ عىل سبيل املثال، هل يشاركون يف تقارير بلدكم املُقّدمة 	
إىل االستعراض الدوري الشامل والهيئات املعنيّة مبواثيق حقوق اإلنسان؟

٧  أنظر، عىل سبيل املثال، قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم ٢٩/٢٦ بشأن إسهام الربملانات يف أعامل مجلس حقوق اإلنسان واستعراضه الدوري الشامل.
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رابًعا. ســــّن القوانيـن: تعزيز البيئة املالمئة من أجـــل أهداف 
        التنمية املســـــتدامة

السياسات  من  واسعة  ملجموعة  البلدان  انتهاج  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  يستدعي 
واملقاربات الربامجية. ويف الوقت الذي قلاّم يُنظر فيه إىل الترشيعات عىل أنها استجابة كاملة 
للتصّدي لقضية معينة، إال أنها خطوة أوىل وحاسمة يف ضامن بيئة مالمئة تدفع إىل العمل. 
إكساء  شأنه  من  الربملان،  يسّنه  قانونا  السنوية  الدولة  موازنة  اعتبار  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
وظيفة الربملان يف سّن القوانني أهمية حاسمة إضافية من حيث ضامن توجيه األموال نحو 

معالجة األولويات الوطنية ألهداف التنمية املستدامة األكرث أهمية.

أ. تحديد أولويات اإلصالح القانوين 
تتطلب العديد من مقاصد أهداف التنمية املستدامة إصالح قانوين لضامن تحقيقها؛ إذ أن 
أحد الدروس املستفادة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية هو الحاجة إىل نهج منتظم مُيّكن 

الربملانيني من القيام بإصالح قانوين شامل مُيّهد لتنفيذ أولويات التنمية الوطنية. 

تونس: حامية البيئة واملناخ دستوريا
أهم  من  واحدا  يَُعّد  كام  معنّي،  لحق  ممكنة  قانونية  حامية  أقوى  الوطني  الدستور  يُعترب 
اإلجراءات يف عملية سّن القوانني التي قد يتخذها أي بلد . عىل الرغم من أن اإلصالح الدستوري 
ال يُشــــــّكل جانبا شـــائعا من عمل الربملانيني يف العديد من األنظمة القانونية، إال أن املُصادقة 
عىل التعديالت الدسـتورية تتّم من قبل الربملانيني مام يجعل منها أداة فاعلة لرتسيخ أولويات 

التنمية يف القوانني األساسية للبلد. 

    عىل سبيل املثال، يف تونس، تبّنى املُّرشع دستورا جديدا يف أعقاب ثورة عام ٢٠١١ ضّمنه أحكاما 
   قويّة ترمي إىل دعم البيئة والتصدي لتغرّي املناخ، يف محاولة منه للتأكد من دمج هذه القضايا 

الحاسمة ضمن أولويات أية حكومة الحقة.

مع تبّني الدستور الجديد أصبحت تونس أول بلد عريب - وثالث بلد يف العامل - يتبّنى التزاما دستوريا رصيحا للحفاظ عىل البيئة ومناخ آمن. 
وقد أُدرج هذا النص يف الدستور الجديد بعد ضغط كبري من مجموعة من الربملانيني الذين عملوا عىل ذلك بدعم من منظمة غري حكومية تُدعى 
برملان املناخ وبالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، والذين التزموا بتّكثيف جهودهم يف سبيل إصالح القانون والسياسات لدعم القضايا 
البيئية. ويُلزم النص الجديد البلد بضامن «الحق يف بيئة سليمة متوازنة واملساهمة يف سالمة املناخ»، وعىل «توفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل 

التلوث البيئي». 

من هذا املنطلق، متّكنت ذات املجموعة من الربملانيني من الضغط عىل الحكومة لسّن قانون جديد بشأن الطاقة املتجّددة، حيث متّت صياغة 
هذا القانون مؤّخرا من قبل وزارة الطاقة، حّددت بنوده أهدافا وطنية للطاقة املتجّددة إضافة إىل إنشاء صندوق لتحّول الطاقة يُسهم يف متويل 
مشاريع الطاقة املتجّددة من خالل إعادة توزيع الدعم عىل الوقود األحفوري. وبعد أن ساهموا يف صياغة القانون الجديد، قادت مجموعة 

الربملانيني حملة منارصة لتوجيه مرشوع القانون من خالل الربملان، حيث متّت املصادقة عىل هذا القانون يف أبريل/نيسان من عام ٢٠١٥.
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بأهداف  ذات الصلة  بشأن إصالح القوانني  لتقييم االحتياجات  ميكن إيالء االهتامم  املستدامة،  التنمية  تنفيذ أهداف  يف  مع الرشوع 
التنمية املستدامة، مام يسمح مبراجعة جميع هذه األهداف ومقاصدها.  ويأيت ذلك بهدف (أ) تحديد املقاصد التي تتطلب قوانني 
و(ج) وضع خطة عمل متوسطة إىل  و(ب) إيالء األولوية الحتياجات إصالح القوانني والتعديالت تلك،  جديدة أو تعديالت قانونية، 
طويلة املدى بشأن اإلصالح الترشيعي لتوجيه عملية صياغة القوانني وسّنها. وقد تُسهم هذه اإلجراءات أيضا يف تعزيز تنسيق عملية 
إصالح القوانني بشكل أفضل من أجل دعم أهداف التنمية املستدامة؛ عىل سبيل املثال، ترد الدعوة إىل املساواة بني الجنسني عىل 
عىل  األخرى.  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  مع  أيضا  تتقاطع  أنها  إال  املستدامة،  التنمية  أهداف  من   ٥ الهدف  يف  التحديد  وجه 

هذا النحو، من املستحسن تقييم مجموعة كاملة من القوانني يف ذات الوقت 
من أجل تحديد القضايا التي ميكن أن تشملها نفس اإلصالحات القانونية، بدال 
من معالجة كل هدف من أهداف التنمية املستدامة عىل حدة، ومن ثم سّن 

تعديالت أو قوانني جديدة ُمنفصلة.

ويف مثال آخر، يدعو الهدف ١٦، املقصد ١٦-٥، البلدان إىل «الحد بدرجة كبرية 
من الفساد والرشوة بجميع أشكالها» إىل جانب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد التي تُوفّر اإلطار التوجيهي لتنفيذ هذا املقصد. من هذا املنطلق، فإن 
معالجة الفساد وتعزيز املساءلة العامة تدعم تحقيق خطة التنمية املستدامة 
والجهود  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  أن  كام  بأكملها.   ٢٠٣٠ لعام 
القيام  ضامن  خاصة،  بصفة  شأنها،  من  للفساد  التصّدي  إىل  الرامية  املُضاعفة 
بعملية إصالح ترشيعي مُتّكن من الوقاية من ظاهرة الفساد إىل جانب املالحقة 
القضائية والتحقيق عىل نحو أكرث فعالية. ناهيك عن أن مراجعة كل الثغرات 
اإلصالحات  أن  ضامن  يف  تساهم  أن  شأنها  من  بالفساد  الصلة  ذات  الترشيعية 
الهادفة إىل محاربة الرشوة والفساد تُعالج جميع جوانب هذه القضايا يف حزمة 

ترشيعية واحدة شاملة.

ب. وضع مشاريع القوانني ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة 
لكل سلطة ترشيعية إجراءاتها الخاصة يف صياغة القوانني وتقدميها وسّنها. عىل الرغم من ذلك، يُدعى الربملانيون بصفة عامة إىل التدخل 
يف سّن ثالثة أنواع من مشاريع القوانني (كام هو موّضح أدناه)، والتي من شأنها أن تكون أداة فّعالة يف تعزيز إصالح القوانني ذات 

الصلة بأهداف التنمية املستدامة:

· مشاريع القوانني التي تدعمها الحكومة: يف أغلب األحيان، تكون الحكومة هي املسؤولة عن صياغة القانون املُقرتح قبل إرساله إىل 	
الربملان للنظر فيه. مع ميض الحكومة يف تنفيذ خطتها الخاصة بتوطني أهداف التنمية املستدامة يف السياق املحيل، ال بد عندئذ من 
تبّني برنامجا ُمنّسقا من اإلصالحات الترشيعية املُتعلقة بهذه األهداف. وميكن للربملانيني تحقيقا لذلك، أن يكونوا سبّاقني يف دفع 
الحكومة إىل اتخاذ إجراءات بشأن صياغة القانون. هناك العديد من األدوات املوجودة لذلك، منها "وقت السؤال"، واالستجواب، 
واألسئلة الخطّية إىل الوزراء، وتقديم حلول أو مترير اقرتاح غري ُملزم يُلفت االنتباه إىل قضايا ذات شأن عام. كام قد يكون للجنة 
إىل  حاسمة  توصيات  تقديم  من  الربملانيني  ومتكني  القضايا،  هذه  بشأن  العامة  املشاورات  تكامل  تعزيز  يف  هاما  دورا  التحقيق 

الحكومة يف القضايا التي تتطلب إصالح قانوين، وكيفية التعامل معها.
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· شبه 	 الربملانية  النظم  ويف  السلطات،  فصل  عىل  تقوم  التي  الرئاسية  النظم  من  كثري  يف  الربملانيني:  من  املُقّدمة  القوانني  مشاريع 
الرئاسية، يقوم أعضاء مجلس ترشيعي أو برملان ما يف كثري من األحيان بصياغة وتقديم مقرتحات قوانني. وقد يكون إدراج مثل 
هذه املشاريع للنظر فيها أمرا صعبا حسب النظام الداخيل، بيد أنها تبقى وسيلة فاعلة يف الضغط عىل الحكومة التخاذ إجراءات 

ترشيعية بشأن قضايا أهداف التنمية املستدامة، ومتكني الربملانيني من تسليط الضوء عىل قضايا معيّنة ذات عالقة بالتنمية. 

· املبادرات الترشيعية التي يُقّدمها املواطن: يف بعض الحاالت، قد يقوم املواطنون و/أو مجموعات املجتمع املدين أنفسهم بأخذ 	
زمام املُبادرة لصياغة الترشيع، ومن ثم الطلب من الربملانيني رفعه وتقدميه إىل الربملان للنظر فيه (أنظر الجزء السابع أدناه)٨. ويف 
بعض الُنظم، وإن بشكل نادر، ميكن للمواطنني الدعوة إىل إجراء «استفتاء املواطن» الخاص بهم بشأن قضية معيّنة، إذ ميكن ملثل 

هذه االستفتاءات يف حال نجاحها أن تُستخدم لسّن القوانني أو تغيريها.

لبنان واملغرب: سّن الترشيعات لوضع إطار قانوين أقوى ملكافحة الفساد 
نشط الربملان اللبناين يف الضغط نحو سّن إطار قانوين متني ملكافحة الفساد يتواءم واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ففي عام ٢٠١٢، 
أنشأ الربملان لجنة فرعية ملكافحة الفساد كُلّفت بالعمل عىل مشاريع قوانني معيّنة متعلقة بقضايا الفساد، حيث عملت هذه اللجنة بالرشاكة 
مع منظمة برملانيون لبنانيون ضد الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. وقد أعّدت اللجنة الفرعية أربعة مشاريع قانونية، جاء يف مقدمتها 
تعديل قوانني تتعلق باإلثراء غري املرشوع واإلفصاح عن املوجودات الذي وضعته اللجنة الفرعية بالتعاون مع مجموعة عمل متعّددة األطراف 
من ذوي املصلحة مؤلّفة من ُممثّلني عن وزارات العدل والقضاء اإلداري والداخلية واملالية والبنك املركزي وغريها من الهيئات التنظيميّة 
الرئيسة، إضافة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. كام عملت اللجنة الفرعية أيضا بشكل وثيق مع الشبكة الوطنية للحق يف الحصول عىل 
املعلومات، وهي مجموعة منارصة متعّددة األطراف من ذوي املصلحة يرأسها نائب لبناين، عىل وضع مشاريع قوانني ُمتعلقة بحامية املُبلّغني 

عن املخالفات، والحق يف الحصول عىل املعلومات وإنشاء هيئة ملكافحة الفساد. 

ويف املغرب، تم إطالق إسرتاتيجية وطنية جديدة ملكافحة الفساد يف عام ٢٠١٥، حيث يعمل الربملان حاليا عىل طرح مجموعة من الترشيعات 
الهامة لتعزيز البيئة املالمئة ملكافحة الفساد.  ويوجد حاليا قانون جديد لحامية املُبلّغني عن املخالفات وقانون حرية املعلومات وقانون 
تضارب املصالح ضمن خّط السري الترشيعي املُتّبع، مام يُعطي الربملانيني فرصة لتحقيق املقصد ١٦-٥ من أهداف التنمية املستدامة عن طريق 

مترير قوانني حاسمة للمساءلة ورصد تنفيذها.

http://www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0 ،أنظر

https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Pages/default.aspx :٨  أنظر مبادرة املواطن يف فنلندا
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برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف تونس
نقاشات بشأن الدستور التونيس، ٢٠ يناير/كانون الثاين من عام ٢٠١٤. الصورة: أوليفييه بيري-لوفو

من املحبّذ أن تُحّدد مشاريع القوانني املُقرتحة واملُتعلقة بقضايا التنمية رصاحة حول ما إذا كان وكيفية دعمها لخطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠٣٠ وألهداف ُمحّددة من أهداف التنمية املستدامة واملقاصد املرتبطة بها. وميكن إدراج ذلك يف املُذكرة اإليضاحية والخطاب 
التقدميي ملرشوع القانون، عىل الرغم من أن هذه املامرسة مل تعد شائعة يف الوقت الحايل.  وللتعامل مع ذلك، قد تطلب الربملانات 
بذاتها من أمانتها العامة إجراء تحليل ألثر أهداف التنمية املستدامة لتحديد كيفية انعكاس أثر مرشوع القانون املقرتح عىل تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة؛ كام ميكن من ناحية أخرى، تعديل النظام الداخيل بحيث تُلزَم أي جهة داعمة للقانون بتوفري مثل هذا 
التحليل عند تقديم مرشوع القانون. وقد سارعت بعض البلدان بالفعل إىل إجراء تقييامت ألثر مشاريع القوانني من الناحية االجتامعية 
- االقتصادية والبيئية والنوع االجتامعي. ومن الدروس املستفادة يف هذا اإلطار إمكانية تنظيم مثل هذه العملية من خالل وضع قامئة 
مرجعية بسيطة، بحيث ميكن تطبيقها الحقا من قبل األمانة العامة للربملان عىل كل مرشوع قانون يُطرح للنظر فيه، كام ميكن للربملانيني 

عندئذ استخدام هذه املعلومات لتحديد املجاالت التي تحتاج إىل تعديل.

أسئلة للتأمل
· هل ميلك الربملانيون الُسبل القانونية واإلجرائية الكافية والقدرات الترشيعية الالزمة للرشوع يف وضع الترشيعات والنظر فيها 	

وتعديلها بغية دعم أهداف التنمية املستدامة؟

· هل قامت الحكومة أو الربملان (أو تخطط للقيام) باستعراض اإلصالحات القانونية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، 	
والتي ميكن أن تستنري بها خطة العمل الترشيعية للربملان عىل مدى األشهر والسنوات املقبلة؟

· هل تتطلب املذكرة اإليضاحية املرفقة بكل مرشوع قانون إيضاحا حول ما إذا كان وكيفية مساهمة مرشوع القانون يف تحقيق 	
أهداف التنمية املستدامة؟

· هل يتطلّب النظام الداخيل للربملان من اللجان الربملانية النظر يف جميع مشاريع القوانني لتقييم مساهمتها يف تحقيق أهداف 	
التنمية املستدامة؟ وهل يطبّق هذا يف الواقع؟
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خامًسا. إعداد املوازنة من أجل تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة
يتطلب تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عىل نحو فّعال متويل هذا التنفيذ مع توجيه هذا 
التمويل بشكل يضمن وصول الجهود املبذولة إىل املجتمعات األكرث تهميشا واحتياجا. هناك 
أشكال مختلفة من التمويل املُخّصص لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وتشمل؛ التمويل 
واالستثامر  الرسمية،  اإلمنائية  واملساعدة  الخريية،  الجمعيات  ومتويل  الخاص،  القطاع  من 
األجنبي املبارش، وإيرادات الدولة كام يف اإليرادات الرضيبية والجامرك. وينبغي أن يكون 
الربملانيون عىل بيّنة من أشكال التمويل هذه، وتشكيل تصور فيام إذا تم تنسيق مختلف 

أشكال التمويل بشكل جيّد تجنبا لالزدواجية والتكرار. 

تعترب موازنة الدولة السنوية أداة التمويل األساسية التي يحتاجها كل بلد لتوجيه املوارد نحو 
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. عىل هذا النحو، من الرضوري أن يُصّمم املزج بني عمليتي 
مُتّكن  بصورة  ويُنّفذ  املوازنة  إعداد  يف  الربملانية  لإلجراءات  املرافقتني  والرقابة  القوانني  سّن 
ويبقى  عليها.  واملصادقة  املوازنة  صياغة  عملية  يف  فّعال  نحو  عىل  املشاركة  من  الربملانيني 
السؤال الرئيس حول نجاعة إجراءات املوازنة يف ضامن تحقيق املوازنة ذاتها ملخرجات ضمن 
إطار تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، مع مراعاة الهدف الشامل يف بذل جهود «محورها 

الناس» وال يهّمش فيها أحٌد - سيام الفئات املُهّمشة واملُستضعفة.

مقاربة دورة املوازنة

مـع  بالتعـــــــاون 
العليـــــا  الهيئـــــة 
املاليـــــة  للرقابــــــة 
واملحاســــــبة، بتدقيــق 
إيرادات الحكومــة ونفقاتها 
للســـنة املنقضية محدًدا بذلك 
نقاط الضعف والتوصيــات بشـــأن 
األمـــر  اقتىض  وإن  التطبيق.  يف  التغيريات 
فإنه يصادق عىل حســــابات السنة املنقضية ممهًدا 

بذلك لخط األساس لحسابات الســــنة املقبلة.

الدامئــة  ولجــــانه 
وذلك  املوازنة،  تنفيذ 

ســبيل  عىل  خالل،  من 
املثال، توجيه أســـئلة إىل 

بعثــــات  وارســــال  الوزراء 
للرقابـــة، وال يقــــــوم الربملـــان 

ذلك  أن  حيث  بنفسـه،  املوازنــة  بتنفيذ 
من اختصـــاص الحكومــــــة.

واملجموعـــات  الجمهور  رأي  اإلعتبار 
ورقة  وتقدم  اإلهتمـــام،  ذات 
السلطة  ملســــاعدة  توصية 
صيــــاغة  يف  التنفيذيــة 

املوازنــــة.

لجان  إىل  املقرتح  يف  النظر  بدوره  يحيــل  الذي 
اللجنة  من  بالتنسـيق  مختصة  ترشيعية 

املالية يف كثري من األحيـــان. بعد 
وإجـــــراء  املقرتح  يف  النظر 

ترفع  املمكنة،  التعديالت 
املوازنــة اىل الجلســــة 

العامـــة للمصــادقة 
عليها.

النظر يف
املوازنة و
املصادقة

عليها

مقاربة دورة املوازنة

إعداد
املوازنة

الرقابة عىل
تنفيذ املوازنة

تدقيق
املوازنة



33

أ. موازنة الدولة السنوية
النفقات  تقدير  يف  والترشيعية  التنفيذية  السلطتان  فيها  تشرتك  منتظمة  سنوية  دورة  هي  الوطنية  املوازنة  عىل  املصادقة  عملية  إن 
واإليرادات، وتخصيص األموال املتاحة للربامج ذات األولوية، والرقابة عىل التنفيذ والنفقات. كام يُوّضح رسم دورة املوازنة أعاله، فإنه 
عىل الرغم من أن السلطة التنفيذية هي املسؤولة رسميّا عن إعداد املوازنة، ميكن للربملانيني مع ذلك القيام بدور هام يف مامرسة الضغط 
بشأن أولويات املوازنة وذلك قبل (وأحيانا أثناء) الرشوع يف عملية إعداد املوازنة. يف بعض البلدان ميكن للربملانيني استخدام سلطاتهم 

يف سّن القوانني والرقابة القرتاح تعديالت رسمية عىل املوازنة حال طرحها للمناقشة يف الربملان.

متتلك معظم الربملانات شكال ما من أشكال تقديرات ُمخّصصات املوازنة أو إجراءات مراجعة من قبل لجنة يُقصد منها تسهيل مراجعة 
املوازنة املُقرتحة. ويشمل ذلك عقد جلسات استامع علنية مع مسؤولني حكوميني للتمحيص يف تفاصيل مقرتح املوازنة وفهم الغاية من 
وضعها بشكل أفضل. يف بعض البلدان، ميكن أيضا إرشاك املجتمع املدين يف هذه العملية، وحضورهم جلسات االستامع إلبداء رأيهم 
حول فعالية إنجاز الربنامج الحكومي و/أو الدروس املستفادة بشأن الهدر يف النفقات أو القصور يف الوصول إىل املستفيدين. وميكن 
للربملانيني، ولو بصورة غري رسمية، البناء عىل تحليل املجتمع املدين للموازنة أو حتى االنخراط بشكل مبارش مع ناخبيهم لتحديد أي من 

الربامج الحكومية قد نجحت وتلك التي فشلت يف تحقيق الفائدة لذوي الحاجة. 

إضافة إىل ذلك، فإن متابعة األجهزة الحكومية والوزارات املعنية فيام يتعلق بالتوصيات الواردة يف تقارير محاسب عام الدولة، من شأنه 
أن يُغني مساهمة الربملانيني يف جميع مراحل دورة املوازنة. يف بعض الربملانات يتم القيام بذلك بصورة ممنهجة من خالل إجراءات 

اللجان بقيادة لجنة الحسابات العامة ومبشاركة اللجان القطاعية.

بنغالديش: إعداد املوازنة لدعم الطاقة املتجّددة
يف بنغالديش، يعيش قرابة ٧٢٪ من السكان يف املناطق الريفية وأكرث من ثلثي البيوت ال تتوفر لديها الكهرباء. وقد التزمت حكومة بنغالديش 
بتوفري الكهرباء للجميع مع حلول عام ٢٠٢٠. حاليا، يتم الحصول عىل معظم إمدادات الكهرباء يف بنغالديش من واردات الغاز الطبيعي 
والوقود، ومن املُزمع الحصول عىل نسب أكرب من الطاقة اإلنتاجية الجديدة بفضل محطّات الكهرباء التي تعمل بالفحم. وكانت بنغالديش 
قد قطعت أشواطا كبرية يف وضع خطة طويلة املدى لتمويل الطاقة املتجّددة. كام أعلنت حكومة بنغالديش ويف يونيو/حزيران من عام 
٢٠١٤ عن بندين أساسيني يف املوازنة لتطوير مجال الطاقة املتجّددة يف البالد هام؛ (أ) ُمخّصص موازنة قدره ١٥ مليون تاكا (١٩٠٫٠٠٠ دوالر 
أمرييك) لتمويل سلطة تطوير الطاقة املتجّددة واملستدامة، و(ب) ُمخّصص إنشاء صندوق الطاقة املتجّددة قدره ٤٠٠ مليون تاكا (٥١٫٦٥ 

مليون دوالر أمرييك).

جاءت مخرجات هذه املوازنة الحاسمة والداعمة لتنفيذ الهدف ٧ من أهداف التنمية املستدامة (الطاقة املتجّددة) مثرة حملة املنارصة 
الطويلة التي قادها الربملانيون.  ففي سبتمرب/أيلول من عام ٢٠١٢، شّكل الربملانيون من مختلف األحزاب السياسية مجموعة برملان املناخ 
املحلية بدعم من منظمة برملان املناخ وبالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. وقد اتفق هؤالء الربملانيون عىل مجموعة من األولويات، 
مبا فيها الضغط عىل الحكومة من أجل رفع مساهامت الطاقة املتجّددة يف إنتاج الكهرباء، وإيجاد بيئة مالية وتكنولوجيّة وسياسات مواتية 

لتشجيع استخدام مصادر الطاقة املتجّددة. 

يف نوفمرب/ترشين الثاين من عام ٢٠١٢، لعبت مجموعة برملان املناخ املحلية دورا هاما يف إقرار القانون املُنظِّم لسلطة تطوير الطاقة املتجّددة 
واملستدامة، الذي يُشّكل قفزة نوعية أنشئت مبوجبها سلطة تطوير الطاقة املتجّددة واملستدامة الجديدة كحلقة وصل وطنية لتعزيز وتطوير 

الطاقة املستدامة. 
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ويف نوفمرب/ترشين الثاين من عام ٢٠١٣، بدأت مجموعة برملان املناخ املحلية جديّا بحملة منارصة بشأن تخصيص املوازنة، حيث اجتمع 
الربملانيون مع وزراء رئيسني وقّدموا إليهم مذكرة متعددة األحزاب يطالبون من خاللها بتخصيص موازنة مناسبة وغريها من املوارد لدعم 
سلطة تطوير الطاقة املتجّددة واملستدامة وإنشاء صندوق الطاقة النظيفة. واستمرت هذه الحملة عىل مدى األشهر الستة السابقة لفرتة 
إعداد املوازنة، زامنتها عدة اجتامعات عقدها أعضاء برملان املناخ املحلية مع وزراء الطاقة واملالية. وبفضل حملتهم املتواصلة، مبا يف ذلك 
تدخالتهم أثناء عملية إعداد املوازنة ويف الوقت املناسب، متّكنت مجموعة برملان املناخ املحلية من تحقيق النتائج املشار إليها يف الفقرة 

األوىل أعاله. 
أنظر، «نجاح أعضاء برملان املناخ يف إنشاء صندوق خاص بالطاقات املتجّددة وسلطة تطوير الطاقة املتجّددة واملستدامة» بيان صحفي، بليتز، 
http://www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-successful-creating-special-fund-sre- ةصحيفة تابلويد شاملة أسبوعي
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والجدير بالذكر أن الترشيعات والقواعد التي توّجه عملية إعداد املوازنة عادة ما تحّد من قدرة الربملانات يف إجراء تغيريات عىل املوازنة 
املقرتحة. ففي العديد من البلدان، قد يؤدي فشل الربملان يف املُصادقة عىل املوازنة كام اقُرتحت إىل تقصري الحكومة؛ يف حني ميكن 
للربملان يف بلدان أخرى خفض مخّصصات املوازنة املقرتحة من خالل إجراء تعديل عىل مرشوع قانون املوازنة، دون أن يكون له الحق 
يف التصويت عىل زيادة اإلنفاق. وقد يكون لدى الربملان يف غريها من البلدان مجال أكرب لنقل املخّصصات عرب بنود املوازنة دون تجاوز 

السقف الُكّيل للموازنة، إال أن ذلك عادة ما يكون ُمقيَّدا بقواعد تعديل صارمة. 

عالوة عىل مشاركة الربملانيني يف العملية الدورية إلعداد املوازنة واملصادقة عليها، يستطيع الربملانيون أيضا - من خالل حمالت املنارصة 
وإيجاد بيئة ترشيعية مواتية - دعم إصالحات املوازنة مبا يسمح بتحقيق أهداف التنمية املستدامة وبشكل أفضل. ويتطلب تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة تبّني نهجا يشمل جميع مؤسسات الحكومة، مام يسمح للربملانيني هنا دعم الطُرق املبتكرة يف إعداد املوازنة 

بشكل يُسّهل القيام مبختلف أشكال العمل عرب الحكومة. 

يختلف التحليل املايل املُفّصل وحسابات التكلفة املُقدمة لدعم املوازنة الوطنية باختالف االختصاصات؛ ففي بعض البلدان، ال يُوفَّر 
سوى معلومات ضئيلة جدا بشأن إيضاح أثر تدابري املوازنة املُقرتحة. ومع الرشوع يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف 
التنمية املستدامة، من املُمكن إيالء اهتامم بشأن مراجعة وثيقة املوازنة الحالية والتي تحال إىل الربملان لتقييم مدى مالءمتها من حيث 
توجيه تصميم املوازنة من أجل إحراز التقّدم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ ومن هنا ميكن للربملانيني، وبصفة خاصة أعضاء 
اللجنة الربملانية للموازنة، استباق العمل مع وزارات املالية لالتفاق عىل شكل مبّسط ألهداف التنمية املستدامة من أجل وثيقة املوازنة.

رواندا: تعزيز الرقابة الربملانية عىل املساعدة اإلمنائية الرسمّية
بخصوص  قيّمة  معلومات  تقديم  لضامن  املوازنة  عملية  عىل  تغيريات  الربملان  أدخل  املايض،  العقد  مدى  وعىل  رواندا  يف  املثال  سبيل  عىل 
املوازنة عند رفع الحكومة ملرشوع قانون املالية إىل الربملان، حيث يُوفّر قانون املالية حاليا تصّورا متكامال عن اإلنفاق املنظّم عىل أساس برامج 

تنفيذية ال عىل أساس املؤسسات الحكومية.
منذ عام ٢٠٠٨ والربملان الرواندي يُطالب أيضا بتقديم املزيد من املعلومات السياقية مع املوازنة، وتحديدا تلك ذات الصلة بُسبل تأثري املوازنة 
عىل الرجال والنساء بشكل مختلف، عىل الرغم من أن هذه املعلومات يتم إدراجها فقط يف وثائق تكميليّة. وقد جمعت الحكومة أيضا قامئة 
موّحدة للحسابات القوميّة شملت كافة املساعدات التي وصلت إىل القطاع الحكومي يف عام ٢٠٠٧، سواء كانت تدار من قبل الحكومة أم 
من الجهات املانحة أم من طرف ثالث، حيث ساهم ذلك يف الكشف عن قصور يف اإلبالغ عن املساعدات يف املوازنة وكذلك عن تناقضات يف 
قواعد البيانات الخاصة باملساعدات. لقد مّكن هذا التمرين الحكومة من إمعان النظر يف إدراج املساعدات يف دورة املوازنة، بحيث تشمل 

جميع أنواع املساعدات املُقّدمة للقطاع الحكومي سواء كانت تدار من خالل أنظمة الحكومة أم ال.

http://paperroom.ipsa. 12-13 املصدر: باالش، جي أند هايم، يك (غري مؤرخ) افتقار للرقابة الربملانية عىل املساعدة اإلمنائية الرسمية، صفحات
org/papers/paper_2894.pdf
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ومن املهم أيضا أال تقترص وثائق املوازنة عىل اإليرادات املحلية املُحّصلة، وإمنا أيضا املُساهامت املُقّدمة من خالل املساعدة اإلمنائية 
املوازنة»، أو يتم  هذه األموال «خارج  تبقى  املساعدة اإلمنائية الرسمية،  من  املستفيدة  بعض البلدان  يف  والقروض الدولية.  الرسمية 
إدراجها يف «موازنة تنمية» ُمنفصلة؛ بيد أن إدراج املساعدة اإلمنائية الرسمية يف املوازنة الوطنية أمر بالغ األهمية إذ ميّكن الربملانيني من 
تقييم مجموع املوازنة املُخّصصة نحو تحقيق أولويات التنمية الوطنية، وإخضاع املوازنة بأكملها، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرسمية، 
بعض  يف  مستدامة  غري  مبوازنات  االنتهاء  حيث  من  خطورة  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  تُشّكل  قد  ذلك،  وبعكس  مالمئة.  مساءلة  إىل 
القطاعات، بينام تبقى قطاعات أخرى ُمفتقرة للتمويل الكايف؛ فضال عن صعوبة تطبيق املساءلة العامة عىل إنفاق املساعدة اإلمنائية 

الرسمية يف حال عدم تضمينها يف املوازنة.

لقد ذُكر الدور الذي تلعبه الربملانات يف البلدان الرشيكة يف تعزيز فعالية تدفق املساعدات بوضوح يف إعالن باريس لسنة ٢٠٠٥ والذي 
يُويص رصاحة بـ؛ (١) التزام البلدان الرشيكة بتعزيز دور برملاناتها يف إسرتاتيجيات وموازنات التنمية، و(٢) التزام البلدان املانحة بتقديم 
معلومات شّفافة وشاملة يف الوقت املناسب لتمكني السلطات التنفيذية يف البلدان الرشيكة من توفري تقارير شاملة عن املوازنة إىل 
مواطنيهم وسلطاتهم الترشيعية.  ومع ذلك، فإن الجهود الرامية إىل تضمني املساعدة اإلمنائية الرسمية يف املوازنة الرسمية جاءت متباينة 

عىل الرغم من وجود بعض األمثلة الجيّدة عىل الرقابة عىل املوازنة بخصوص املساعدة اإلمنائية الرسمية.

أسئلة للتأمل

· إلحراز 	 املوازنة  تدابري  سعي  كيفية  حول  ُمقنعا  تفسريا  تُقّدم  عليها  واملصادقة  للمراجعة  الربملان  إىل  تُرفع  التي  املوازنة  هل 
التقّدم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟ إذا مل يكن الحال كذلك، ما هي املعلومات التي ميكن أن تُضاف بغية تقديم 

صورة أفضل إىل الربملانيني؟

· هل يستّدعي النظام الداخيل من اللجان املسؤولة عن تقييم املوازنة املقرتحة القيام بـ؛ (أ) تقييم إمكانية وكيفية مساهمة 	
املوازنة املُقرتحة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، و(ب) تقديم توصيات بشأن تعزيز املوازنة من أجل املساهمة بصورة 

أكرث فعالية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟

· هل يستّدعي النظام الداخيل أو االتفاقيات أو املامرسات األخرى من الحكومة النظر يف النصائح والتوصيات الصادرة عن 	
استجابة  تستّدعي  إجراءات  توجد  هل  التوصيات؟  لهذه  استجابتها  بشأن  الربملان  إىل  إيضاحات  وتقديم  الربملانية،  اللجان 

الحكومة إىل نصائح الربملان وتوصياته بشأن املوازنة؟
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ب. الرقابة عىل املوازنات والنفقات الخاصة بأهداف التنمية املستدامة
لعل أحد أهم األدوار التي يقوم بها الربملانيون لدعم التنفيذ الفّعال ألهداف التنمية املستدامة يتمثّل يف التأكد بأن التمويل املخّصص 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يتم استخدامه بطريقة فّعالة وخاضعة للمساءلة وتضمن نتائج مستدامة وذات تأثري. وتتوافق هذه 
املهمة مع خطة فعالية التنمية (كام نوقش يف القسم الثاين) من ناحية الهدف العام بضامن إنفاق كل من األموال املحلية واملساعدات 
الدولية بأنجع طريقة ُممكنة، حيث تنظر فعالية التنمية هنا إىل كل من القيمة مقابل املال والنتائج الفعلية املُتحّققة للناس، سيام 

الفئات األكرث تهميشا واحتياجا يف املجتمع٩.

يف معظم الربملانات، تتم الرقابة عىل املوازنة من قبل اللجان الربملانية املُختصة واملُكلّفة مبراجعة نفقات الحكومة يف نهاية دورة املوازنة. 
عىل الرغم من أن هذه اللجان تلعب دورا يف غاية األهمية كجزء من إطار املساءلة املحيل يف أي بلد، إال أنها عادة ما تُعاين من نقص يف 
املوارد، مع كل ما يصاحب ذلك من النقص يف األموال الكفيلة بعقد جلسات االستامع والقيام بأنشطة الرصد امليداين، إضافة إىل قُدرات 

املوظفني املحدودة ملساعدتها يف إعداد التحليالت الخاصة بها وإعداد التقارير.

يف بعض البلدان، بُذلت عّدة محاوالت إلنشاء ما يشبه املكتب املُستقل للموازنة الربملانية أو عىل األقل وحدة موازنة داخل األمانة 
العامة للربملان لتوفري الدعم لهذه املهام الحيوية وعىل قدر من الجودة؛ ويجب تزويد هذه الوحدات باختصاصيي موازنة ومالية ممن 

هم قادرون عىل تقديم املشورة االقتصادية واملالية املختصة والتحليل إىل الربملانيني. 

املغرب واألردن: دعم التحليل الربملاين للموازنة 
يف املنطقة العربية، يرد إىل الذهن مجموعة من املامرسات الجيدة لحصول الربملانيني عىل دعم من وحدات املوازنة املُخّصصة. 

املوازنة  تقييم  يف  الترشيعية  السلطة  دور  من  املكتب  وّسع  وقد  املغريب؛  الربملان  مجليس  من  كُّال  املوازنة  تحليل  مكتب  يدعم  املغرب،  يف 
الوطنية وتنفيذها من خالل إصدار أوراق تحليل للموازنة متّكن الربملانيني من فهم املوازنة بشكل أفضل وتقديم تحليالت أكرث فعالية. ويرفع 
املكتب تقاريره لجهاز ُصنع القرار يف املجلس حيث تكون جميع املجموعات السياسية ُممثّلة، مبا يف ذلك لجنة املوازنة. واملكتب ُمكلّف 
للترشيعات  املايل  األثر  وتحليل  العام،  الدين  إدارة  مجال  يف  التنفيذية  السلطة  سياسات  وتقييم  تنفيذها،  وتقييم  الوطنية  املوازنة  بتحليل 
وإجراء البحوث حول شمول الربملان يف عملية املوازنة؛ وقد تّم مؤخرا متديد فرتة شمول الربملان يف دورة املوازنة من ٧٠ يوما إىل ٦ أشهر. يقوم 
املكتب باالستجابة لطلبات الربملانيني، ويعّد مرجعا ألولئك املعنيّني بصياغة الترشيعات مبا يف ذلك التعديالت عىل املوازنة الوطنية. وتستند 

لجنتا املوازنة يف مجليس الربملان إىل مخرجات عمل مكتب تحليل املوازنة.

يف األردن، يرفع مكتب املوازنة الربملاين تقاريره أوال إىل اللجنة املالية واالقتصادية، ويشمل عمله إعداد تقارير تحليل املوازنة وإدارج األسئلة 
حول كل جزء من املوازنة (التي تستخدمها اللجنة املالية واالقتصادية). كام يُقّدم مكتب املوازنة الربملاين أيضا تقاريرا تحلّل أداء الحكومة بناء 
عىل بيانات املوازنة املستخدمة من جميع الربملانيني املُهتمني. وتتضّمن النشاطات اليومية تحليل األخبار االقتصادية، ووضع مؤرشات االقتصاد 

الُكّيل، وتدريب املوظفني الربملانيني، واإلجابة عىل استفسارات الربملانيني، وإعداد التقارير حول األداء املايل والنقدي للحكومة.

املصدر: تم اقتباس هذه األمثلة من الدورة عرب اإلنرتنت املُنظّمة من قبل ماكجيل والبنك الدويل يف مجال التنمية الربملانية، الوحدة الخامسة: 
http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit%205.pdf أمثلة عىل وحدات املوازنة املُستقلة ُمتوفّرة عىل هذا الرابط

http://www.awepa.org/wp-content/uploads/2013/06/Safeguarding-the-Interests-of-the-People-Parliamentarians-and-Aid-Ef-٩ أنظر
.fectiveness.pdf
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يف حال مل يتمكن الربملان من توفري هذه املهارات من بني موظفيه، ميكن النظر يف انتداب موظفني من مؤسسات مساءلة أخرى. يف بعض 
البلدان عىل سبيل املثال، يقوم مكتب التدقيق الوطني بانتداب موظفني لدعم لجنة الحسابات العامة الربملانية خالل جلسات االستامع 
السنوية. ميكن ملثل هذه الرتتيبات أن تكون فاعلة عمليّا خاصة يف االختصاصات الصغرية حيث يصعب توفري مثل هذه الخربة. وميكن 

أيضا النظر يف االعتامد عىل املجتمع املدين لتقديم مثل هذا التحليل أو التعاقد مع املؤسسات األكادميية لتقديم الخربات االقتصادية.

ويف سياق رصد موازنة أهداف التنمية املستدامة تحديدا، يواجه الربملان عّدة تحديات تأيت عىل رأسها الحاجة إىل بيانات ُمفّصلة لتقييم 
أثر اإلنفاق يف تحقيق الهدف الشامل ألهداف التنمية املستدامة، أي أن يكون «محورها الناس» وأن تستهدف بشكل خاص الجهود 
الرامية إىل تلبية احتياجات الفئات املُهّمشة واملُستبعدة. والجدير بالذكر كام نوقش مسبقا، أن توطني أهداف التنمية املستدامة يف 
السياق املحيل يعترب أمرا أساسا للنجاح وضامن استهداف التمويل والربامج ملن هم يف أمس الحاجة إليها وبالشكل الصحيح. من هذا 
املنطلق، يلعب الربملانيون دورا حاسام يف املساعدة يف جمع البيانات املُتعلقة باحتياجات دوائرهم االنتخابية الخاصة بغرض االستعانة 
بها عند التخطيط املُوّسع للتنمية الوطنية وعمليات املوازنة. كام أن تسهيل حلقات التغذية الراجعة ذات االتجاهني يساعد كثريا يف 

جمع املعلومات مبارشة من الناس.
 

قد يكون لهذا األمر قيمة خاصة يف العديد من البلدان التي يتم فيها جمع بيانات املوازنة وإصدارها بطريقة ضعيفة. فمع الرشوع 
يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية املستدامة، قد يرغب الربملانيون، وبصفة خاصة أعضاء اللجنة الربملانية 
للحسابات العامة أو املوازنة واملالية، العمل عىل نحو استباقي مع وزارات املالية أو مكتب اإلحصاءات الوطنية لتحديد الثغرات يف 
عملية جمع البيانات وإعداد التقارير الحالية، والعمل عىل تحسني كيفية جمع املعلومات وتصنيفها وتوفريها إىل الربملان. كام ميكن 
ُمخّصصات  يف  عكسها  ينبغي  التي  الخاصة  واحتياجاتهم  االنتخابية  بدوائرهم  الخاصة  املعلومات  إىل  الوصول  عىل  العمل  للربملانيني 
املوازنة والنفقات. قد يعود جمع املعلومات عىل هذا النحو االستباقي بالنفع عىل مجمل التقارير الخاصة بأهداف التنمية املستدامة، 

والتي بدورها تَلزَم لتتبع التقدم املُحرز يف تنفيذ الخطط الوطنية ألهداف التنمية املستدامة وتغذية أنظمة الرصد العاملية.

لعل من أهم التحديات التي تصادف عملية الرقابة عىل املوازنة تتبّع كيفية إنفاق األموال واألثر الذي يحدثه يف حياة املواطنني، سواء 
أكان جيدا أم ضعيفا. يف الوقت الذي ميكن فيه ملؤسسات التدقيق املساعدة يف تدقيق فيام إذا تم إنفاق التمويل وفقا للقوانني واللوائح، 
يبقى تقييم األداء أقل شيوعا؛ وقد تجد الربملانات أهمية للنظر يف إمكانية منح هذه الصالحيات إىل جهاز الرقابة املالية واملحاسبة يف 
بلدهم من خالل اإلصالح القانوين. ويف هذا الصدد، أضحى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متزايدا للمساعدة يف الرقابة 
عىل املوازنة وإخضاعها للمساءلة، وبذلك دعم الرقابة الربملانية.  فمن خالل جمع البيانات املالية والنفقات ونرشها، تسمح أدوات 
التكنولوجيا الحديثة حاليا بتصنيف البيانات بشّكل أفضل (مثال، بأن يتم تصنيفها حسب الجنس، ودميوغرافيا، وجغرافيا) والتحّقق منها 

من قبل الربملانيني وغريهم من املهتمني يف تقييم كيفية رصف املال.
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رصبيا: استعامل أدوات مبتكرة لرصد املوازنة لتتبع نفقات أهداف التنمية املستدامة وأثرها
عىل سبيل املثال، يف رصبيا تعمل الجمعية الوطنية مع املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد يف رصبيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل 
تطوير بوابة للموازنة والنفقات من شأنها متكني الرقابة عىل نفقات املوازنة العامة عىل نحو أفضل. وتعتمد البوابة عىل املامرسات الجيدة 
املستوحاة من بوابة نظام معلومات املوازنة االتحادية للربملان الربازييل، والتي تُعّد واحدة من أفضل أنظمة معلومات املوازنة العامة، التي 
عرب  واحدة  إستعالم  أداة  خالل  من  وذلك  بسهولة،  العامة  واملوازنات  الخطط  بوضع  املُتعلقة  الحكومية  البيانات  قواعد  إىل  الوصول  تُتيح 
االنرتنت. وقد عملت لجنة املالية وموازنة الدولة والرقابة عىل اإلنفاق العام التابعة للجمعية الوطنية الرصبية يف تعاون وثيق مع وزارة إدارة 

الخزينة املالية للوصول إىل مذكرة تفاهم وبروتوكوالت حول تبادل البيانات.

إضافة إىل جمع البيانات األولية من إدارة الخزينة، تتوّىل البوابة الرصبيّة مقارنة املعلومات التي تقدمها إدارة الخزينة مع معلومات جهاز 
الرقابة املالية واملحاسبة للبلد ومكتب املشرتيات العامة وجهاز الدين العام، من خالل استيعاب قواعد البيانات الخاصة بهم.  يُعّد الجمع بني 
بيانات نفقات املوازنة العامة ونتائج التدقيق وبيانات املشرتيات العامة ابتكارا عامليا يف مجال رقابة املوازنة. وقبل البدء يف استعامل البوابة، 
املراجعة  بإجراء  الجديدة  البوابة  هذه  تسمح  العامة.  النفقات  بتفّحص  الرصبيّة  الوطنية  للجمعية  تسمح  ُممنهجة  آليّة  أي  هناك  تكن  مل 
والتحاليل التي من شأنها أن توفّر املدخرات، وتُحّسن من تقديم الخدمات العامة من خالل تحديد نسبة الهدر وسوء اإلدارة. بدأت البوابة 
بتطبيق نسختها التجريبيّة يف ١ ديسمرب/كانون األول من عام ٢٠١٥، حيث يتّم يف املرحلة األوىل اختبار البوابة من قبل اللجنة املالية، بينام 

سيتّم يف املرحلتني التاليتني إتاحتها لجميع أعضاء الربملان وللجمهور.

http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/12/07/portal-for-monitoring-public-fi- أنظر  املعلومات،  من  :ملزيد 
   nance-a-paradigm-shift-in-parliamentary-oversight-in-serbia.html

أسئلة للتأمل

· هل لدى لجان الحسابات العامة واملوازنة املوارد البرشية واملالية الكافية إلجراء تقييامتها بشأن أثر املوازنة (مثال، من خالل 	
زيارات رصد املوقع لتقييم تنفيذ الربامج املُتعلقة بأهداف التنمية املستدامة)؟

· هل يسمح النظام الداخيل للجان الحسابات العامة أو املوازنة استجواب مسؤولني حكوميني عىل نحو فّعال من أجل تقييم: 	
(أ) فعالية إنفاق الحكومة عىل القضايا املُتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، و(ب) املساءلة عن األموال التي أنفقت؟

· هل يضمن النظام الداخيل وجود استجابة فّعالة من الحكومة فيام يخص التقارير والتوصيات التي تُصدرها لجان الحسابات 	
العامة ورقابة املوازنة؟

· أي 	 هناك  هل  أثرها؟  وتقييم  املوازنة  نفقات  تحليل  يف  ملساعدتهم  الربملانيون  عليها  يعتمد  أن  ميكن  التي  املوارد  هي  ما 
مؤسسات فكر ورأي / مؤسسات أكادميية / منظامت مجتمع مدين مُيكن أن تساعد يف هذا التحليل؟
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سادًسا. رصـــد تنفيذ أهداف التنميــة املســــتدامة 
الرقابة عىل السلطة التنفيذية من أهم واجبات الربملانيني - سواء أكانوا من الحزب الحاكم أم 
من املعارضة أم غري منحازين- من أجل ضامن املساءلة بشأن فعالية وكفاءة عملية اإلنفاق 
صالحيات  الربملانات  تخوَّل  ما  عادة  لذلك،  وتحقيقا  الناس.  إىل  املوّجهة  والربامج  والقوانني 
رصاحة   ٢٠٣٠ لعام  املستدامة  التنمية  خطة  وتشّدد  والرقابة.  واالستجواب  للتحقيق  قويّة 
األهمية  من  درجة  عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  خالل  املساءلة  ضامن  أن  عىل 
لتعزيز دور هذه الخطة يف تحقيق نتائج ملموسة للناس. ويف هذا الصدد، تلعب الربملانات 
عىل  قادرة  فهي  البالد،  يف  األقوى  املحلية  املساءلة  آليات  من  واحدة  باعتبارها  هاما  دورا 
إيجاد بيئة مساءلة مالمئة من خالل سّن القوانني، وبدورها تتحمل مسؤوليات مبارشة يف 

ضامن تحقيق املساءلة من خالل جهود الرقابة الخاصة بها.

أ. لجان الرقابة عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
تعترب لجنة الرقابة واحدة من أقوى اآلليات التي ميكن أن تعتمد عليها الربملانات يف تنفيذ 
السياسات  كانت  إذا  ما  لتقييم  فرصة  الربملانيني  تُعطي  فهي  املستدامة،  التنمية  أهداف 
والقوانني والربامج تُنّفذ بشكل فّعال من أجل دعم أهداف التنمية املستدامة بصورة معّمقة؛ وإال، وضع توصيات بشأن كيفية تحسني 
التنفيذ. عادة ما تخوَّل اللجان الربملانية صالحية مطالبة األجهزة الحكومية باملعلومات والوثائق بغية استجواب املسؤولني الحكوميني 
وعقد جلسات استامع واستجوابات أخرى (وكذلك من خالل الزيارات امليدانية) من أجل تعزيز فهمهم لكيفية قيام الحكومة بواجباتها 
تجاه املواطنني. تعطي الفرصة للربملانيني إلجراء استجوابات ُمفّصلة حول القضايا الهامة، من خالل تخصيص املزيد من الوقت للنظر يف 
قضايا فردية وإرشاك رشيحة عرضية واسعة من أصحاب املصلحة يف مداوالتهم.  ويف هذا الصدد، ميكن أن يلعب الربملانيون دورا أساسيا 
كحلقة وصل بني الدولة والناس، مبا يف ذلك الفئات األكرث تهميشا واستضعافا، مام يحبّذ نظر اللجان يف إرشاك الجمهور كجزء أسايس 
من وظائفهم. وحيث أن اللجان تشارك بصورة استباقية يف الرصد والرقابة فمن شأنها أن تكون واحدة من أقوى آليّات املساءلة املحلية 

املتاحة لضامن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عىل أكمل وجه.

أثري الكثري من النقاش حول أفضل الُسبل الستخدام نظام اللجنة للرقابة الفّعالة عىل تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ابتداء، وأهداف 
التنمية املستدامة حاليا. مع الرشوع يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، كان هناك الكثري من الحامس بشأن فكرة إنشاء لجنة برملانية 
ُمنفردة مخّصصة لألهداف اإلمنائية لأللفية لتكون مسؤولة عن الرقابة عىل تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل عام. إال أن مقاربة 
اللجنة املنفردة قد تثري الجدل حول إمكانية تقاطع عمل مثل هذه اللجنة مع لجان الربملان العادية، سيام وأن األهداف اإلمنائية لأللفية 

تناولت جوانب متعددة من الحياة اليومية، يف حني تتوسع أهداف التنمية املستدامة يف نطاق تطبيقها.
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فيجي والهند: تطبيق املساواة بني الجنسني من خالل
آلّيات برملانية متعّددة تراعي النوع االجتامعي

يف فيجي، تم تضمني النظام األسايس الجديد للربملان مبدأ املساواة بني الجنسني يف عمل اللجان الربملانية، تأكيدا عىل أن جميع اللجان الدامئة 
لديها دور تلعبه يف ضامن أخذ قضايا النوع االجتامعي بعني االعتبار. يبنّي القسم ١١٠(١) من النظام األسايس سلطة كل لجنة يف مراجعة 
مشاريع القوانني، وإجراء تحقيقات الرقابة وغريها من الوظائف الرئيسة. ثم ينص القسم ١١٠(٢) من النظام األسايس: «يف إطار تنفيذ أي 
نشاط منصوص عليه يف هذا البند (١)، تتكّفل اللجنة بإيالء االعتبار الكامل ملبدأ املساواة بني الجنسني وذلك لضامن البت يف جميع املسائل 
من حيث أثرها وميّزتها لكل من الرجال والنساء عىل قدم من املساواة». وقد أّدى هذا البند بالفعل إىل التغيري يف كيفية عمل اللجان الربملانية 
يف فيجي، ففي عام ٢٠١٥، أجرت لجنة املصادر الطبيعية جلسات استامع وأصدرت تقريرا بشأن تطوير متنزّه جديد. ومن أجل ضامن االمتثال 
للقسم ١١٠(٢) ولضامن أن تُسمع أصوات النساء، دعت اللجنة عددا من منظامت املجتمع املدين التي تعمل مع النساء عىل تقديم عروض 

حول هذا املوضوع، وتقديم وجهات نظرهم بشأن تأثري تطوير املتنزّه عىل النساء املترضرات. 

يف املقابل، توجد يف الهند لجنة متكني املرأة وهي لجنة برملانية مخّصصة وبصالحيات واسعة تشمل: (١) النظر يف التقارير املُقّدمة من الهيئة 
الوطنية للمرأة، وتقديم تقارير عن التدابري التي ينبغي اتخاذها من قبل الحكومة لتحسني وضع املرأة، و(٢) دراسة التدابري التي اتخذتها 
الحكومة لضامن مساواة املرأة يف جميع األمور، و (٣) دراسة التدابري التي اتخذتها حكومة االتحاد فيام يخص تعليم املرأة ومتثيلها يف الهيئات 
الترشيعية وغريها من املجاالت، و(٤) النظر يف أي مسائل أخرى يُحيلها رئيس الجلسة يف أي من املجلسني أو مبحض إرادتهم. ويف عامي 
٢٠١٦/٢٠١٥، نظرت هذه اللجنة يف عدة مسائل أبرزها؛ النساء يف االحتجاز والوصول إىل العدالة، ورعاية صحة املرأة، واملسؤولية االجتامعية 
للرشكات تجاه املرأة، وتنفيذ القوانني لحامية النساء من العنف األرسي، والتحرش الجنيس بالنساء يف مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية، 
وخطط التأمني للمرأة، ومتكني النساء الَقبَليّات، ووضع النساء العامالت يف القطاع غري املنتظم. وقد تم تنفيذ كل هذه االستفسارات بالرشاكة 

مع لجان أخرى ذات اختصاصات مامثلة.

ملزيد من املعلومات عن مثال فيجي الرجاء االطالع عىل االتحاد الربملاين الدويل، الربملانات التي تراعي النوع االجتامعي: استعراض عاملي 
www.parliament.gov.fj/getattachment/Par- والنظام األسايس لربملان فيجي ،www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf/2011 للمامرسات الجيدة،

 .liament-Business/Rules-of-the-House/SO-210316.pdf.aspx

و   ،http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/committee_on_empowerment.htm عىل  االطالع  الرجاء  الهند،  مثال  عن  املعلومات  من  ملزيد 
    .http://164.100.47.192/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=8&tab=2

قد تكون العديد من اللجان ُمنخرطة تقريبا يف األنشطة التي تساهم يف رقابة أهداف التنمية املستدامة نظرا لصالحياتها القطاعية 
التي تُغطي هدفا أو أكرث من أهداف التنمية املستدامة، وهذا يستدعي مراجعة مدى اتساع نطاق اختصاص اللجان القامئة والجوانب 
العملية لرقابتها، لضامن رقابة أكرث شمولية عىل أهداف التنمية املستدامة. فعىل سبيل املثال، تنظر غالبية لجان قطاع الصحة الربملانية 
يف قضايا تتعلق بالهدف ٣ للتنمية املستدامة الذي يُعنى بالصحة الجيّدة والسليمة، حيث يرتكز عملها يف الغالب عىل قضايا ُمرتبطة 
مبارشة بناخبيهم ومنها أجور الطبيب أو فرتات االنتظار إلجراء العمليات، دون أن تتطرّق إىل أمور أخرى تدخل يف نطاق هذا الهدف، 
كام يف ترويج الصحة والوقاية من األمراض واإلسرتاتيجيات الوطنية لتحسني الصحة. عىل هذا الغرار، تُغطي لجنة قطاع التعليم الربملانية 
بكل تأكيد بعض الجوانب الخاصة بالهدف ٤ من أهداف التنمية املستدامة والتي تُعنى باملساواة يف التعليم، إال أن الرقابة قد تُركّز 
عىل رواتب قطاع التعليم أو سعة الصف الدرايس، بدال من اإلسرتاتيجات طويلة املدى من أجل إزالة الفروق بني الجنسيني يف مخرجات 
التعليم. كل ذلك يستدعي النظر يف نطاق العمل واالهتامم؛ وإذا قرر الربملان إدماج الرقابة عىل أهداف التنمية املستدامة من خالل 
اللجان القامئة، من املستحسن عندئذ توضيح مسؤولية كل لجنة يف الرقابة عىل مقاصد أهداف التنمية املستدامة من خالل اختصاصات 

وصالحيات كل منها.
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إن أراد الربملان إنشاء لجنة محددة معنية بأهداف التنمية املستدامة لتكون مبثابة حلقة وصل تتوّىل زمام املبادرة يف ضامن الرقابة 
عىل أهداف التنمية املستدامة ورصدها، ميكن عندئذ تكليف لجنة قامئة بذلك. فعىل سبيل املثال، إذا كان لدى الربملان لجنة مختصة 
بالشؤون االجتامعية أو لجنة للحد من الفقر ُمكلّفة بصالحيات واسعة للنظر يف قضايا التنمية املستدامة أو التخفيف من قضية الفقر، 

فيمكن تخصيص هذه اللجنة للقيام بدور حلقة وصل فّعالة معنيّة بأهداف التنمية املستدامة داخل الربملان. 

وميكن لهذه اللجنة أيضا أن تساهم يف تنسيق الجهود التي تبذلها اللجان األخرى للنظر يف القضايا املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، 
عالوة عىل دورها يف مراجعة أي تقارير وطنية تُصدرها الحكومة بشأن أهداف التنمية املستدامة. من ناحية أخرى، قد تُكلّف لجنة 

الشؤون الخارجية بالقيام بدور حلقة وصل عىل اعتبار أن أهداف التنمية املستدامة ذات عنرص عاملي.

مع  املشاورات  من  سلسلة  بدأت  التي  املستدامة  للتنمية  فرعيّة  لجنة  الخارجية  السياسات  لجنة  أنشأت  املثال،  سبيل  عىل  رومانيا،  يف 
للتنمية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  ملراجعة  طريق  خارطة  إنشاء  بهدف  الصلة،  ذوي  املدين  املجتمع  وممثيل  وأكادمييني  الحكومية  املؤسسات 

املستدامة مبا يتواءم وأهداف التنمية املستدامة الجديدة.  

وأيا كانت القرارات املُتّخذة، من املُحبّذ إجراء نوع من تحليل التكلفة والفوائد أو إعداد ورقة موقف للنظر يف كافة الخيارات قبل أن 
يقّرر الربملان آلية تعامله مع رقابة أهداف التنمية املستدامة. تاليا مجموعة من اإليجابيات املرتبطة باستخدام لجان ُمخّصصة إزاء 

قطاعية منها لتكون معنية بأهداف التنمية املستدامة يف الربملان:  

استخدام اللجان القامئة
· عادة ما تكون هذه اللجان قامئة بالفعل ولديها موارد مالية وموظفني.	
· قد تتوفر خربة ذات عالقة باملوضوع لدى أعضاء اللجنة واملوظفني. 	
· لن تكون هناك حاجة لتغيري النظام الداخيل إلنشاء لجنة جديدة (إال أنه من املمكن مراجعة النظام لإلشارة بصورة أكرث 	

رصاحة إىل الرقابة عىل أهداف التنمية املستدامة ضمن صالحيات كل لجنة)، وبالتايل ميكن للربملان أن يبدأ فورا العمل عىل 
القضايا املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة.

· تسمح مبزيد من الوقت إلجراء دراسة ُمعّمقة بشأن الترشيعات وتوفري الرقابة فيام يتعلق بكل هدف من أهداف التنمية 	
القوانني  جميع  يف  بالنظر  ملزمة  تكون  املستدامة  التنمية  ألهداف  ُمنفردة  لجنة  وجود  مع  ومقاصده (باملقارنة  املستدامة 

والسياسات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة).

إنشاء لجنة جديدة معنية بأهداف التنمية املستدامة
· يتيح إنشاء لجنة جديدة معنية بأهداف التنمية املستدامة الفرصة للربملان إلصدار بيان علني حول األهمية التي يوليها إىل 	

أهداف التنمية املستدامة. 
· ميكن لهذه اللجنة أن تكون مبثابة حلقة وصل مركزية داخل الربملان فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة، سواء بالنسبة 	

للحكومة للعمل معها، أم بالنسبة للمجتمع املدين والجمهور لتوجيه حمالت املنارصة الخاصة بهم. 
· إن وجود لجنة منفردة قد يجعل من عملية تتبع الترشيعات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة أسهل (إال أن اتساع نطاق 	

التنمية  بأهداف  صلة  ذات  ما  حد  إىل  ستكون  القوانني  جميع  بأن  عمليا  يفيد  املستدامة  التنمية  بأهداف  املعنيّة  القضايا 
املستدامة، مام يتعنّي النظر فيها بالتعاون مع اللجنة القطاعية ذات الصلة). 

من املؤكد متاما إمكانية تبّني املقاربتني من حيث مراجعة صالحية اللجان القامئة وتعديلها لتتواءم مع خطة التنمية املستدامة لعام 
إعادة  أو  عام،  بشكل  والتنسيق  املُحرز  التقّدم  ملراجعة  املستدامة  التنمية  بأهداف  معنيّة  شاملة  لجنة  وإنشاء  أفضل،  بشكل   ٢٠٣٠

تكليف لجنة قامئة مبهام تلك األخرية. 
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· التنمية 	 أهداف  أن  من  للتأكد  وصالحياتها  القامئة  الربملانية  باللجان  الخاصة  الداخلية  األنظمة  مبراجعة  برملانكم  قام  هل 
املستدامة تشكل جزءا من اختصاص كل لجنة، إضافة إىل تقييم مدى وكيفية تعزيز دور اللجان لدعم تنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة والرقابة عليها؟ 

· يف حال ما إذا كان برملانكم يدرس إمكانية إنشاء لجنة برملانية ُمخّصصة ألهداف التنمية املستدامة، فهل:	

o تم إجراء تحليل للتكلفة والفوائد، ال سيام لتقييم املوظفني وموارد التمويل اإلضافية الالزمة لدعم مثل هذه اللجنة؟

o تم النظر يف إمكانية إعادة تكليف لجنة أخرى لتكون مبثابة حلقة وصل بشأن أهداف التنمية املستدامة؟

· هل متلك اللجان القطاعية الصالحية القانونية واملوارد (البرشية واملالية) للقيام بتقييامتها حول أثر القوانني والربامج املقرتحة 	
عىل أهداف التنمية املستدامة (مبا يف ذلك زيارات الرصد للمواقع لتقييم تنفيذ الربامج املُتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، 

أينام لزم ذلك)؟ إذا مل يكن الحال كذلك، ما هي الثغرات الخاصة بالقدرات، وما الذي ميكن القيام به ملعالجتها؟

· هل يسمح النظام الداخيل للّجان القطاعية من مقابلة املسؤولني الحكوميني وإرشاكهم من أجل إجراء تقييم مناسب حول ما 	
إذا كان أو للكيفية التي ساهمت بها سياساتهم وبرامجهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟

· هل يضمن النظام الداخيل استجابة فّعالة للتقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان من طرف الحكومة؟ إذا مل يكن الحال 	
كذلك، كيف ميكن تحسينها لضامن التكليف مبثل هذه الردود؟

ب. التحقيقات الربملانية
واحدة من أقوى الصالحيات التي متارسها معظم الربملانات هي القدرة عىل الرشوع يف التحقيق يف أي مسألة تتعلق بالصالح العام. عىل 
الرغم من أن النظام الداخيل قد يتطلّب إجراءات ُمتعّددة يجب اتباعها من أجل الرشوع يف هذه التحقيقات، إال أن هذه الصالحية 
وسيلة ناجعة للربملانيني للفت االنتباه حول قضايا ذات اهتامم متعلقة بأهداف التنمية املستدامة. تتم إدارة التحقيقات من خالل 
لجان قامئة، فبعض اللجان عىل سبيل املثال تسمح مهامها بالرشوع يف جلسات استامع بشأن أي «مسألة تتعلق بالصالحيات املُكلّفة بها 
هذه اللجنة». من ناحية أخرى، ميكن 
العامة  الجلسة  يف  قرار  مترير  للربملان 
بإجراء  قامئة  لجنة  مبوجبه  يُكلّف 
ويف  معينة.  قضية  يف  خاص  تحقيق 
حال عدم وجود لجنة ذات اختصاص 
يتطلب  حني  أو  املعني،  املوضوع  يف 
املوارد  من  املزيد  ما  تحقيق  إجراء 
املُخّصصة لذلك، للربملان عندئذ إنشاء 
وبتكليف  خاصة  أو  ُمخّصصة  لجنة 
محدد وُمنفرد إلجراء التحقيق، بحيث 

يتم حلّها عند االنتهاء من مهمتها.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الهند
انتخابات الهند يف عام ٢٠١٤. الصورة: براشانث فيشواناثان
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يجدر القول أن التحقيقات الربملانية قد تكون آلية حاسمة للسياسات والرصد فيام يخّص دعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة، فهي 
تسمح للربملانيني باستدعاء الشهود وطلب فحص الوثائق الحكومية، وتنظيم جلسات استامع عامة، ومناقشة القضايا املتعلقة مبعالجة 

مشكلة سياسات معيّنة بشكل معّمق.

لعل األهم من ذلك، أن لعملية إرشاك الجمهور فائدة خاصة – حيث تسمح معظم الربملانات باملداخالت املكتوبة منها والشفوية وحتى 
عرب االنرتنت، فضال عن السامح للخرباء وغريهم من ذوي املعرفة املُتخّصصة بتقديم بيّنتهم الشفوية شخصيا. ويف نهاية التحقيق، تقوم 
اللجنة بإعداد تقرير مُيثّل فرصة حاسمة للربملانيني لتقديم التوصيات بشأن السياسات والقانون وبرامج للعمل إىل الحكومة والجمهور 
. ميكن أن تكون هذه التقارير عىل درجة من الفائدة يف البلدان املُنقسمة سياسيا سعيا منها لتقديم تدابري مختلفة سلمية ملواجهة 
ذات التحديات بشأن السياسات، مع رؤى األغلبية واألقلية التي متّكن الربملانيني ذوي االنتامءات السياسية املتعّددة من انتهاز الفرصة 

لتبادل األفكار والرؤى الخاصة بهم.

أسرتاليا واململكة املتحدة: القضاء عىل االتجار بالبرش
تبقى الحقيقة املؤملة بأن االتجار بالبرش، خاصة بالنسبة للنساء واألطفال، ال تزال تشكل مشكلة متجذرة. يف هذا الصدد تدعو أهداف التنمية 
املستدامة كافة الحكومات إىل اتخاذ إجراءات للقضاء عىل االتجار بالبرش؛ يدعو املقصد ٥-٢ إىل «القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد النساء 
والفتيات يف املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك االتجار بالبرش واالستغالل الجنيس وغري ذلك من أنواع االستغالل». بينام يدعو املقصد ١٦-٢ 
إىل «إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بالبرش وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم». وتعترب الجهود ملعالجة هذا التحدي عرب 

االختصاص ومتعّدد األوجه، من خالل ضامن كفاية اإلطار الترشيعي واآلليات الداعمة األخرى، خطوة حاسمة بحد ذاتها.  

يف أسرتاليا، بارشت اللجنة الربملانية االتحادية املشرتكة بشأن إنفاذ القانون تحقيقا فيام يخص ظاهرة االتجار بالبرش يف ديسمرب/كانون األول 
من عام ٢٠١٥، حيث تناول التحقيق قضايا تخّص الثقافة وإنفاذ القانون والجرمية العابرة للحدود والهجرة والتكنولوجيا، إضافة إىل تحديد 
والشبكات  املدين  املجتمع  منظامت  من  أغلبها  التحقيق  إىل  مداخلة  وعرشون  إحدى  قُّدمت  وقد  التحديات.  هذه  ملواجهة  عملية  تدابري 

النسائية العاملة يف هذه القضايا. 

يف اململكة املتحدة، بدأت لجنة الشؤون الداخلية الربملانية تحقيقا يف االتجار بالبرش يف عام ٢٠٠٨، وقُّدم التقرير بصدده يف عام ٢٠٠٩. ويأيت 
ذلك مثاال عىل دور العمل الربملاين يف تعجيل العمل التنفيذي، حيث طرحت الحكومة يف عام ٢٠١٣ مرشوع قانون الرّق الحديث بناء عىل 
توصيات ذلك التحقيق األويل. ويف مارس/آذار من عام ٢٠١٤، عقدت اللجنة الربملانية املشرتكة ملرشوع الرّق الحديث جلسات استامع عامة 
ُمستهَدفة إضافية بشأن هذه املسألة. إال أن هذه اللجنة متتعت باختصاص أضيق من أن تنظر فيام إذا كان مرشوع القانون من شأنه أن يكون 
فّعاال يف حامية ضحايا الرق واالتجار بالبرش، وتأمني إدانة الجناة. وتأكيدا عىل األهمية، فقد تم مترير مرشوع القانون يف عام ٢٠١٥، ويف عام 

٢٠١٦ قُّدم اقرتاح يف مجلس العموم يُويص بإدراج مقاصد محددة من أهداف التنمية املستدامة تُعنى باالتجار بالبرش.  

املصادر: 
http://www.parliament.uk/ و   ،http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Law_Enforcement/Human_trafficking أسرتاليا: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/ و   ،/business/committees/committees-archive/home-affairs-committee/hacpn080118no21

.cmselect/cmhaff/cmhaff.htm

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-modern-slavery-bill/news/-evidence-ses- املتحدة  اململكة   :
.http://www.parliament.uk/edm/2015-16/1255 و ،/sion-draft-modern-slavery-bill-1
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· هل يسمح النظام الداخيل لربملانكم بإجراء تحقيقات ميكن استخدامها لدراسة القضايا املُتعلقة بأهداف التنمية املستدامة؟	

· هل يسمح النظام الداخيل للتحقيقات من استجواب املسؤولني الحكوميني املنتخبني واملعيّنني عىل نحو فّعال من أجل تقييم 	
مدى فعالية عمل الحكومة بشأن املسائل املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بشكل صحيح؟

· عندما تبارش التحقيقات، هل تتوفر املوارد املالية والبرشية للّجان بحيث تؤدي صالحياتها بفعالية (عىل سبيل املثال، توفُّر 	
األموال لتنظيم جلسات االستامع العامة، وتوفُّر املهارات لدى املوظفني إلجراء البحوث، وتوفُّر مشورة الخرباء، وإصدار تقارير 

جيدة من قبل اللجنة)؟

ج. األسئلة الخطّية والشفويّة واالستجواب
تعترب اآلليات التي متكن الربملانيني من استجواب الوزراء الحكوميني مبارشة بشأن املواضيع التي تدخل ضمن حقائبهم الوزارية من بني 
أبسط األساليب الربملانية إلخضاع الحكومة للمساءلة، بل وأكرثها فعالية. تختلف هذه اآلليات تبعا لشكل السلطة الترشيعية، إال أن 

هدفها واحد – توجيه أسئلة إىل الوزراء خطّيا أو شفاهة (وقت السؤال) مع املطالبة برد علني.

األسئلة الخطّية والشفويّة: وهي عملية يتم اعتامدها يف األنظمة الربملانية، حيث يتم تخصيص وقت معني الستجواب الوزراء، بحيث 
مُيكن طرح األسئلة من قبل أعضاء موالني للحكومة أو أعضاء غري حكوميني. يف النظام الربملاين غالبا ما يجلس الوزراء يف املجلس كأعضاء؛ 
وقد يُسمح مبتابعة طرح األسئلة من قبل أعضاء آخرين. وعادة ما يُعّزز ُمتطلب الرد عىل األسئلة الشفويّة يف النظام الذي يُسمح فيه 

ألعضاء الربملان بسؤال الوزراء خطيّا، ويتم فيه نرش إجابات الوزراء كجزء من محارض الربملان.

االستجواب: يستخدم االستجواب يف النظم التي فيها فصل قوي بني السلطات حيث ال يجلس الوزراء عادة يف املجلس، مام يستوجب 
استدعاءهم إىل الربملان للرد عىل استجوابات األعضاء. يف هذه الحالة ال بد من تقديم االستجواب مع إشعار، إلعطاء الوزير الوقت الكايف 

من أجل الرتتيب للحضور إىل الربملان.  وميكن ربط االستجواب بطلب طرح الثقة بالوزير أو الحكومة يف بعض الربملانات.

رسيالنكا: وضع ضغوط برملانية عىل الحكومة من أجل العمل عىل قضايا أهداف التنمية املستدامة
التنمية  بأهداف  تتعلق  ُمحّددة  قضايا  تنفيذ  يف  املُحرز  التقّدم  عن  الوزراء  لسؤال  كفرصة  السؤال"  الربملانيون "وقت  يستغل  رسيالنكا،  يف 
عن  اإلعالن  من  الربملانيني  متكني  إىل  تسعى  آلية  ويُشّكل  الجيّدة،  العاملية  املامرسات  بني  من  اإللكرتوين  الربملاين  املوقع  ويعترب  املستدامة. 
التزامهم باإلرشاف عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عىل نحو استباقي، إضافة إىل متكني الناس أنفسهم من الحصول عىل معلومات من 

الحكومة بشأن ما تم إنجازه (أو ما مل ينجز).
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ميكن للربملانيني من دول أخرى أن يجدوا يف املوقع اإللكرتوين لربملان رسيالنكا مصدرا ُمفيدا لسلسة محتملة من االستجوابات التي ميكن 
استخدامها يف بالدهم. عىل سبيل املثال، يف عام ٢٠١٤ قام عضو باستخدام "وقت السؤال" لسؤال وزير املالية والتخطيط عن معلومات بشأن 

خط الفقر يف املنطقة، حيث تناولت األسئلة املوجهة إىل الوزير اآليت: 

هل كان يعي بأن دائرة التعداد السكاين واإلحصاءات تقوم بنرش خط الفقر يف املنطقة شهريا تبعا للحد األدىن من إنفاق  (أ)  
        الفرد الواحد شهريا لتلبية االحتياجات األساسية؟ 

هل سيقوم بإعالم املجلس باآليت:  (ب)  
       (١) آخر املعلومات املتاحة عن خط الفقر يف منطقة كولومبو؛ و  

       (٢) االحتياجات األساسية املشمولة يف عملية احتساب خط الفقر املبني أعاله؟ 

إذا مل يكن الحال كذلك، فلامذا؟       (ج) 
  http://www.parliament.lk/en/business-of-parliament/parliamentary-questions :أنظر

بغّض النظر عن شكل االستجواب الذي يتم إتباعه، تعترب آليات االستجواب أنجع الوسائل التي مُتّكن الربملانيني من إثارة أي قضية تتعلق 
بأهداف التنمية املستدامة ذات اهتامم عام يف املجلس، واملطالبة بإجابات من طرف الحكومة حول ما تقوم به يف هذا الصدد. ميكن 
أن تُركّز األسئلة عىل إجراءات التخطيط ألهداف التنمية املستدامة وتنفيذها عىل نطاق واسع (عىل سبيل املثال، ما هو الوضع الحايل 
إلعداد الخطة الوطنية بشأن أهداف التنمية املستدامة؟ ومتى سيتم طرحها للمناقشة يف الربملان؟)، أو ميكن أن تكون أكرث تحديدا وذلك 
بالتحقيق يف تنفيذ هدف ُمعنّي من أهداف التنمية املستدامة أو مقصد ُمعنّي (عىل سبيل املثال، ما الذي تقوم به الحكومة ملعالجة 
قضايا عدم املساواة وفقا للهدف ١٠ من أهداف التنمية املستدامة؟). كام ميكنها أيضا أن تستجوب أنشطة ُمحّددة فيام يتعلق باملقصد 
(عىل سبيل املثال، ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات من قبل مؤسسة التعليم املهني يف محافظة كذا وفقا 

للهدف ٤ من أهداف التنمية املستدامة؛ املقصد ٤-٤؟).

أسئلة للتأمل
· هل يسمح النظام الداخيل لربملانكم، يف الواقع العميل، باستخدام األسئلة الخطيّة أو الشفويّة أو االستجواب بهدف إخضاع 	

وزراء الحكومة للمساءلة بصورة جديّة؟ إذا مل يكن الحال كذلك، ما هي نقاط الضعف يف النظام الحايل وكيف ميكن معالجتها؟

· الشفويّة 	 أو  الخطيّة  األسئلة  الستخدام  والفرص  الوقت  من  يكفي  ما  عىل  الربملان  يف  الحكوميني  غري  األعضاء  يحصل  هل 
واالستجواب بشكل فّعال؟ إذا مل يكن الحال كذلك، ما الذي ميكن عمله لتحسني املامرسات القامئة؟

· هل يتم بث االستجواب والردود عليه، واألسئلة واألجوبة الناجمة عن األسئلة الخطيّة والشفويّة، ونرشها عىل املوقع الربملاين 	
اإللكرتوين؟ هل تتوفّر األسئلة واألجوبة الخطيّة، وهل يُستَوجب نرشها؟ إذا مل يكن الحال كذلك، كيف ميكن تبادل املعلومات 

الناجمة عن هذه اإلجراءات بشكل أكرث فعالية مع الجمهور؟
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سابًعا. التمثيل: إشــــراك الناس وتعزيز مشـــاركة الجمهور
تتمثل رشعية الربملان وأعضائه يف انتخابهم لتمثيل أناس بلد ما (أو والية أو مقاطعة)، وتكُمن 
يستدعي  مام  الناس،  جميع  عن  نيابة  القرارات  اتخاذ  يف  الوطنية  الجمعية  أعضاء  مهمة 
املؤسسة الربملانية وأعضائها إىل تطوير وسائل فاعلة تسعى إىل إرشاك الجمهور للتوثّق من 
إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  بذلك  القيام  وعدم  دورية.  بصورة  ومخاوفهم  وآرائهم  اهتامماتهم 
تهديد رشعية هذه املؤسسة، فضال عن مواجهة األعضاء لصعوبات املساءلة خالل االنتخابات 

املقبلة.
مربرات  هناك  التمثيل،  لتعزيز  الربملانات  وجود  إىل  للحاجة  الدستوري  األساس  عن  بعيدا 
عملية وقانونية ملشاركة الجمهور مشاركة فعالة. حيث تنّص أهداف التنمية املستدامة يف 
الهدف ١٦ عىل وجود مؤسسات حكومية أكرث شموال (مبا يف ذلك الربملانات)، كام تدعو إىل 
الشمولية السياسية بغض النظر عن العمر أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل 
أهداف  بتنفيذ  تعّهدت  التي  البلدان  فإن  عليه،  غريها.  أو  االقتصادية  الحالة  أو  الدين  أو 
السنوات  مّر  عىل  وفعالية  شمولية  أكرث  برملانات  بناء  يف  ضمنيّا  ملتزمة  املستدامة،  التنمية 

القادمة.
الربملانيون  يواجهونها،  التي  املوضوعات  كافة  يف  خرباء  يكونوا  أن  صعوبة  من  الرغم  عىل 
مسؤولون أمام أولئك الذين يعملون ويعيشون يف إطار القوانني التي يسّنونها واملوازنات التي 
يصادقون عليها، عن ضامن استشارة الناس بشكل موّسع حول إجراءات متّسهم.  فاملساهمة 
األكرب من الناخبني بآرائهم من شأنها سّن قوانني ذات جودة عالية وموازنات أكرث قُدرة عىل كسب قبول الجمهور ورضائهم. وال يعني 
ذلك قبول الربملانيني لقضايا كل ناخب عىل حدة، وإمنا أن يكونوا قادرين عىل القيام بدورهم بالسامع إىل رشيحة عرضية واسعة من 

الجمهور، واألخذ مبا سمعوه للتعبري عن األصوات التي ميثلونها وعكسها يف مداخالتهم يف الربملان.
تنطبق فوائد الحوار العام الالزم لعمل الربملان بنفس القدر عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. ومن األهمية مبكان اعتامد األطر 
الذين  الناس  أفعال  وردود  آراء  عىل  املُتعّددة  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  املُخّصص  والتمويل  إنشاؤها  يتّم  التي  القانونية 
سيتأثرون ويستفيدون من هذه التغيريات. يجب أن تكون أهداف التنمية املستدامة مفهومة لجميع الناس عىل أنها مجموعة من 

األهداف التي تسعى إىل جعل حياتهم وحياة مجتمعاتهم أفضل. 
لقد ناقشنا جوانب فنيّة محّددة من عمل الربملاين باعتباره املّرشع - العمل يف الربملان من أجل تحقيق إصالح يف السياسات التي تصّب 
يف الصالح الوطني. إال أن واقع معظم الربملانيني يحثّهم عىل استمرار االستجابة الحتياجات الناس وقضاياهم. يتلّقى الربملاين العديد 
من الرسائل النصية واملكاملات الهاتفية وطلبات شخصية للمساعدة يف أي وقت كان، وقد يكون الرد عىل هذه الطلبات وظيفة بدوام 

كامل بحد ذاته.
آراء  عىل  الحصول  وراء  سعيا  السياسات،  حول  يتمّحور  املواطنني  مع  دائم  حوار  بناء  يف  الربملانيني  من  للعديد  األكرب  التحدي  يتمثل 
الناخبني بصورة مستمرة عىل الصعيدين املحيل والوطني عىل حد سواء، الكتساب رؤية واضحة من خالل خرباتهم، وضامن أن كّال من 

القوانني املُصادق عليها والرقابة التي ميارسها الربملان تعكس مصالحهم واهتامماتهم.
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جمهورية جنوب أفريقيا: إطار املشاركة العامة
تنص املادة ٥٩ من دستور جمهورية جنوب أفريقيا (١٩٩٦) عىل أنه يجب عىل الجمعية الوطنية «تسهيل مشاركة الشعب يف العمليات 
الترشيعية وغريها التي تجريها الجمعية الوطنية ولجانها». ولوضع هذه املادة موضع التنفيذ، أوجد إطار املشاركة العامة لسنة ٢٠١٣ تسلسال 

ملشاركة الجمهور قامئا عىل أربعة مستويات:

مستوى ١: إبالغ املواطنني عن عمل الربملان والحكومة
مستوى ٢: استشارة الجمهور واألخذ بآرائهم

املستوى ٣: إرشاك الجمهور عن طريق إقامة الحوار
املستوى ٤: التعاون مع الجمهور من خالل خلق فرص للرشاكة

عىل الرغم من هذه األحكام الدستورية، الحظت الدراسات األكادميية األخرية اللجوء إىل املحاكم إلنفاذ هذ الحكم حيثام تتقاعس الحكومات 
والسلطة الترشيعية عن ذلك، ويف حاالت عدم الشمولية يف عملية مشاركة الجمهور.

http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-39-0-000-14-Web/JSS-39-3-14-Abst-PDF/ و   www.sais.gov.za/docs/pubs/pdf.pdf املصادر: 
.JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-C/JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-C-Tx[4].pdf

تاليا مجموعة من الوسائل التي مُتّكن الربملانيني والربملان من بناء حوار عام مع الناس:
املنتديات العامة املحلية: ميكن للربملاين تنظيم املنتديات الوطنية الرسمية أو غري الرسمية وذلك داخل دائرة انتخابية أو مجتمع 
محيل، بحيث يتوفّر للناس من خاللها فرصة لتقديم ردود فعلهم بشأن قضية محددة (عىل سبيل املثال، مرشوع قانون قيد النظر، أو 

حالة التعليم يف املجتمع) أو مناقشة عامة تسعى إىل تلّمس مختلف القضايا.

املشاورات العامة: كام ورد يف القسم السادس من هذا الدليل، يتوجب عىل اللجان الربملانية إرشاك املجتمع املدين والجمهور أثناء 
إعداد  وجلسات  العامة،  املنتديات  (أي  رسمي  غري  شكال  املشاورات  هذه  تأخذ  قد  التحقيقات.  وإجراء  القوانني  مشاريع  يف  النظر 
التقارير) أو أكرث رسمية (أي جلسات استامع عامة)، أو أن تأخذ منحاً تقنيّا (أي استطالعات) أو عاديّا (مثال، التامس اآلراء عرب الرسائل 

القصرية). وميكن أن تشمل أيضا مشاركة إفرتاضية، مبا يف ذلك ردود الفعل واالستطالعات عرب االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي.

بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان (يوناما)
املؤمتر الثالث لتقرير داي كوندي السنوي يف أفغانستان يف يناير/كانون الثاين من عام ٢٠١٢. الصورة: أورورا فريسيليس آالمربا
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غانا: إيصال املواطنني بالربملان وتطبيقه عىل أهداف التنمية املستدامة
يف عام ٢٠١٥، أطلقت اللجنة املعنيّة بضامنات الحكومة التابعة لربملان غانا بوابة إلكرتونية بدعم من رشكاء خارجيني، تسمح للمواطنني 
املواطنون  تقبّل  مجتمعاتهم.  يف  الحكومة  بأعامل  تتعلق  قضايا  عىل  الضوء  تسليط  من  ومتّكنهم  املنتظم،  عملها  عن  فعلهم  ردود  بإعطاء 
بحامس الشكل الجديد للمشاركة يف الربملان من خالل األدوات عرب االنرتنت وتلك خارج نطاق االنرتنت، مام أسفر عنه لجنة عمل أكرث فعالية 

وأكرث كفاءة. يسمح «ُمغرّي اللعبة» هذا ربط اللجان مبارشة بالقضايا املحلية مع ضامن الدفاع عن تلك األصوات خالل املداوالت.

املصدر: اكوا اسابرا-منساه «إيصال املواطنني مببادرة الربملان يحقق نجاحا كبريا»، يب أند اف يت، ٢٤ مايو/أيار من عام ٢٠١٦،
http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-to-parliament-initiative-records-massive-success-.html

مشاورات الحزب: ينتمي معظم األعضاء إىل حزب سيايس ميثّلونه يف الربملان، ولدى كثري من هذه األحزاب فروع محلية بحيث ميكن 
لعضو الربملان من خالل تلك الفروع أو املشاورات املُنظّمة من قبل الحزب، من معرفة وجهات نظر مؤيديهم.

رشاكات املجتمع املدين: أيا كان املوضوع أو القضية املعروضة عىل الربملان البّت فيها، من املُرّجح وجود منظمة مجتمع مدين محلية أو 
وطنية تعمل أو تدعو إىل كسب التأييد يف هذا املجال. فمن خالل الرشاكة مع منظمة أو أكرث من منظامت املجتمع املدين، ميكن للربملان 

(أو الربملانيني) توسيع قاعدة عملهم مع ضامن أن األصوات التي قد ال تسمع بغري ذلك لديها الفرصة للمشاركة بآرائها حول عملهم.

وسائل التواصل االجتامعي والتكنولوجيا الجديدة: أتاح وصول الناس إىل الهواتف املحمولة واإلنرتنت فرصة للربملانات والربملانيني 
إلرشاكهم يف حوار حول عمل الربملان، وتلمُّس ردود فعلهم وأفكارهم بصورة منتظمة. 

االستطالعات: مع التقّدم يف التكنولوجيا، انخفضت تكلفة إجراء االستطالعات بشكل كبري، مام سمح للربملانات والربملانيني استخدام 
أدوات عرب اإلنرتنت بشكل ُموّسع لجمع ردود فعل الناس قبل إجراء املداوالت حول مرشوع قانون أو كجزء من تحقيقات الرقابة.

اجتامعات فردية أو ملجموعات صغرية: ميكن للربملانيني تنظيم اجتامعات مع الناس ممن لديهم قضايا أو مسائل يرغبون بطرحها 
وجها لوجه أو من خالل مجموعة صغرية. 

أ. تعزيز العملية التشاركية يف سّن القوانني
إن العملية التشاركية يف سّن القوانني إجراء يقوم من خالله الربملان، أو املجموعة الربملانية، أو اللجنة أو الربملاين، بإرشاك الجمهور يف 

النظر يف مشاريع القوانني املعروضة عىل مجلس ومراجعتها بشكل فّعال.

عادة ما متّر عملية مراجعة مرشوع القانون داخل الربملان بعدة مراحل تشمل، عدد من «القراءات» أو املناقشات ضمن جلسات عامة 
يف املجلس. وتأيت فرصة الجمهور ملشاركة الربملان وتزويد آرائهم يف الوقت املناسب يف مرحلة اللجنة، وقبل قيام الربملان بإعداد أو النظر 

يف أي تعديالت محتملة ملرشوع القانون. 

تعترب جلسة االستامع العلنية الوسيلة األكرث شيوعا إلرشاك الجمهور، حيث تعقد اللجنة من خاللها اجتامعات رسمية يتّم فيها دعوة 
الناس املهتمني وأصحاب املصلحة والخرباء املعنيني واملجتمع املدين إىل الحضور وتقديم مداخالتهم شفوية كانت أم خطيّة والتي تخص 
جوانب محددة من مرشوع القانون أو محتواه بالكامل. كام متثّل هذه الجلسات العلنية فرصة ألعضاء اللجنة من أجل طرح األسئلة 

والحصول عىل األجوبة من قبل املُقّدمني.
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ما هو أهم من جلسات االستامع العلنية، قيام اللجنة الربملانية بعقد هذه الجلسات خارج حرم الربملان ويف مناطق ُمتعّددة لتكون أكرث 
فاعلية، بحيث تسمح بإعطاء جامعات وأناس أكرث الفرصة للمشاركة بأرائهم بشأن مرشوع القانون. من البديهي أن يتطلب هذا األمر 
توفّر املوارد إىل جانب التزام املوظفني بتنظيم مثل هذه الزيارات، بيد أنه ومع معالجة هذه األمور تستطيع اللجنة االستامع إىل عدد 
من أصحاب املصلحة أكرث من املعتاد، وأن ترى بالدرجة األوىل أثر مرشوع القانون عىل أولئك من هم أقرب إىل أرض الواقع. كام يسمح 

عقد االجتامعات االفرتاضية من خالل استخدام التكنولوجيا إىل مشاركة أوسع عن بُعد. 

جورجيا: إرشك لجنة الزراعة للمزارعني يف تحسني التعاونيات
يف إطار تطويرها لخطة عمل ُمتعّددة السنوات بهدف تطوير قدراتها (بدعم من برنامج من األمم املتحدة اإلمنايئ)، بدأت لجنة الزراعة يف 
برملان جورجيا بإجراء زيارات ميدانية وجلسات استامع علنية خارج الربملان يف عام ٢٠١٤. ومن خالل إرشاكها للمزارعني املحليني وأولئك 
املُنخرطني يف الصناعة الزراعية، متّكنت اللجنة من االستامع إىل العديد من االقرتاحات حول كيفية التعامل مع قضايا ومسائل عىل األغلب 
تم تجاهلها من قبل الحكومة. وقد حرض كل جلسة ٢٠٠ مزارع عىل األقل من كافة أنحاء البالد، حيث متّكن املزارعون من إثارة الكثري من 
القضايا بشأن التعاونيات، باعتبارها عامال أساسيا للتنمية الزراعية يف جورجيا. وقد دفعت ردود الفعل هذه اللجنة إىل مبارشة تعديالت عىل 

قانون التعاونيات واعتامدها، الذي من شأنه أن يعود بالنفع عىل املزارعني.  

املراجعة نصف السنوية ملرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بشأن تعزيز النظام الدميقراطي الربملاين يف جورجيا (يناير/كانون الثاين ٢٠١٦).

ومن ناحية أخرى، ميكن للجنة أو برملان ما أن يكون سبّاقا يف توفري املعلومات للمواطنني فيام يتعلق بعمله يف مراجعة مشاريع القوانني، 
مشاريع  مراجعة  بشأن  املُنعقدة  الجلسات  لجدول  أو  القوانني،  ملشاريع  اإلنرتنت)  عرب  أو  الصحف  يف  (سواء  نرش  طريق  عن  وذلك 

القوانني، والدعوة لتقديم املداخالت من مختلف األفراد واملجموعات. 

أسئلة للتأمل
· هل يقوم برملانكم بنرش مشاريع القوانني لتشجيع الجمهور عىل تقديم مداخالتهم حولها، وذلك، عىل سبيل املثال، من خالل 	

تحميل مشاريع القوانني عىل املوقع اإللكرتوين للربملان أو نرش مضمونها يف وسائل اإلعالم؟

· يخص 	 فيام  املبارشة  والشفوية  الخطيّة  مداخالتهم  تقديم  من  الجمهور  و/أو  املدين  للمجتمع  الداخيل  النظام  يسمح  هل 
مشاريع القوانني؟

· كيف يقوم برملانكم بتعزيز شمول الفئات املُستضعفة واملُهّمشة من هم يف دائرة خطر اإلقصاء (تبعا للجنس والعمر وحالة 	
اإلعاقة واالنتامء ملجموعة معيّنة من السكان) من مشاركة الربملان، وما هي التدابري املُتخذة لضامن سامع أصواتهم من قبل 

الربملان والربملانيني؟ 

· عىل سبيل املامرسة الجيّدة، هل ينخرط الربملانيون مع املواطنني ويستشريونهم بشأن مضمون مشاريع القوانني قبل أن يتم 	
النظر فيها يف الربملان؟

· هل تحتفظ األمانة العامة لربملانكم بقامئة مبنظامت مجتمع مدين وأكادمييني وخرباء فنيّني ميكن االستعانة بوجهات نظرهم 	
بشأن قضايا ذات صلة بإصالح القوانني املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، وذلك عند إثارة مثل هذه القضايا يف الربملان أو 

من قبل لجانه؟
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ب. تعزيز املوازنة التشاركية
يستطيع الربملان بل وينبغي عليه إرشاك الجمهور يف إعداد موازنة الدولة السنوية. عىل الرغم من أن صياغة املوازنة وتقدميها هي يف 
األصل من اختصاص السلطة التنفيذية، يقوم الربملان يف بعض البلدان بإرشاك املواطنني عىل مدار دورة املوازنة، مبا يف ذلك يف مشاورات 
ما قبل املوازنة لسامع وجهات نظر الناس قبل استالم املوازنة من وزير املالية. وميكن إجراء مشاورات ما قبل املوازنة من قبل لجنة 
املوازنة أو املالية التي من شأنها أن تكون اللجنة األساسية أو الرئيسة ملراجعة مرشوع املوازنة قبل اعتامده من قبل املجلس، إال أن هذا 

ال مينع من إجراء مشاورات أوسع من قبل جميع اللجان القطاعية أيضا.

أصبح باإلمكان وبفضل التقّدم التكنولوجي، إرشاك املواطنني ويف «الوقت املناسب» وأثناء سري املناقشات بشأن املوازنة يف الربملان. يتّم 
تطبيق هذه التقنيات يف الوقت الراهن عىل موازنات الحكومات املحلية (أنظر املربع أدناه)، إال أنه ال ضري يف تكييفها لغايات الربملان 

الوطني مام يسمح للمواطنني من تقديم مداخالتهم بشأن مختلف جوانب املوازنة وتأثريها عليهم.

أوكرانيا: إرشاك املواطنني يف إعداد املوازنة 
تعمل منظمة الشامل املفتوح منذ عام ٢٠١٤ جنبا إىل جنب مع رشكائها من املعهد الدميقراطي الوطني للشؤون الدولية ومنظمة الدعم 
للمدينة  السنوية  املوازنة  إعداد  عملية  يف  املواطنني  آراء  لجمع  جديدة  وسائل  توفري  عىل  كييف  يف  الذكية  املدينة  مكتب  مع  االجتامعي، 
السنوية  املوازنات  مشاريع  عىل  االطالع  من  كييف  مدينة  يف  للمقيمني  تسمح  ُمخّصصة  إلكرتونية  بوابة  تطوير  تم  وقد  عليها.  واملصادقة 
وتقديم مداخالتهم املُفّصلة بشأن بنود محّددة، إضافة إىل العناوين الرئيسة والفرعية فيام يخص املوازنة.  يتم تجميع هذه املداخالت عن 

طريق البوابة وتوفريها للمسؤولني الذين تم انتخابهم محليا أثناء اتخاذهم لقرارات تتعلق مبخّصصات املوازنة. 

تم فتح البوابة ملدة شهرين فقط قبل اعتامد املوازنة السنوية حيث تّم االطالع عليها من قبل أكرث من ٨٠٠٠ فرد، مع أكرث من ١٠٠٠ مداخلة 
قُّدمت بهذا الشأن.

 
عىل الرغم من استخدامها حاليا من قبل الحكومة املحلية فقط، ميكن تصّور تبّني هذه األداة من قبل اللجان الربملانية عند نظرها يف موازنات 
قطاعية. عىل سبيل املثال، ميكن للجنة ما تحميل مرشوع موازنة الدولة السنوية التي تنظر فيها والسعي إىل الحصول عىل مداخالت من 

املواطنني ومنظامت املجتمع املدين املعنيّة قبل إجراء املداوالت والتوصيات املُفّصلة ذات الصلة من قبل اللجنة.

وأخريا، بعد أن يتم اعتامد املوازنة، عىل اللجان املسؤولة عن الرقابة عىل تنفيذ املوازنة، ومنها لجنة الحسابات العامة أو لجنة املوازنة 
واملالية، استشارة الجمهور وأصحاب املصلحة واملجتمع املدين سعيا للحصول عىل مداخالتهم بشأن إمكانية وكيفية إنفاق بنود املوازنة 
املُتعّددة. ومبا أن هؤالء األفراد واملجموعات هم أكرث من يَلُمس أثر أي من نفقات املوازنة، فهم أفضل من ميكنه إعالم اللجان والربملان 

فيام إذا تم تنفيذ املوازنة بشكل مناسب. 

أسئلة للتأمل
· هل تبّنى برملانكم إجراءات ميكن من خاللها تجميع مداخالت الجمهور قبل املصادقة عىل املوازنة يف الربملان؟	

· هل تم تجهيز برملانكم تكنولوجيا لتمكينه من استخدام أدوات مبتكرة تسمح بالحصول عىل مداخالت الجمهور وأفكارهم 	
أثناء مناقشة الربملان للموازنة؟

· كيف ترشك لجنة الرقابة عىل املوازنة يف برملانكم الجمهور أثناء قيامها برصد النفقات؟	
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ج. مداخالت الجمهور بشأن الرقابة عىل تنفيذ القوانني والسياسات
كام هو الحال يف املوازنات وسن القوانني، يلعب الربملان دورا رئيسا يف الرقابة عىل تنفيذ القوانني التي يسّنها لضامن تنفيذها من قبل 
السلطة التنفيذية تبعا لغرض الربملان من وضعها. وكام هو الحال مع الوظائف األخرى للربملان، هناك عّدة أدوات ميكن من خاللها 
إرشاك الجمهور واملجتمع املدين يف هذه العملية. كام أشري يف بداية هذا القسم، يجب استخدام املنتديات العامة، والرسائل النصيّة 
القصرية، والرشاكات مع املنظامت املحلية، واالستطالعات وغريها من األدوات لرسم تصّور حول تأثري أي قانون يسّنه الربملان وأصبح 

قيد التنفيذ، أو حول التحديات املرتبطة به.

فضال عن أشكال املشاورات العامة، يعمل الربملانيون عىل إرشاك الجمهور والناخبني واملُدلني بأصواتهم عىل أساس يومي أثناء سعيهم 
لكسب الدعم والتأييد بشأن تفاعلهم مع الحكومة. تُسهم مساعدة الناس يف طلباتهم للحصول عىل معونة اجتامعية أو منحة دراسية، 
عىل سبيل املثال، يف إعطاء الربملاين فرصة لرصد التحديات املرتبطة بالقوانني القامئة وأثر تطبيقها عىل أولئك الذين يتعاملون مع القانون 

بشكل دوري؛ كام يسمح للربملاين أن يرى كيفية تطبيق القانون عىل أرض الواقع.  

األردن: النساء الربملانيات يُرشِكن الناخبني
ال تزال املرأة متثّل نسبة صغرية من الربملانيني املنتخبني يف الربملان األردين، غري أنه تم تشكيل تكتّل نسايئ يف عام ٢٠١٤ بهدف السامح للنساء 
الربملانيات من جميع األحزاب واملجموعات العمل معا للرتويج للقضايا التي تؤثر عىل النساء والفتيات.  تلّقى هذا التكتّل الدعم لتشجيع 
التفاعل الفّعال بني األعضاء والناخبني يف األردن، حيث شمل ذلك عقد سلسلة من املنتديات العامة يف جميع أنحاء البالد. وقد ُعنّي لكل 
إمرأة برملانية منطقة واحدة عقدت فيها سلسلة من املنتديات العامة بدعم من اآلخرين، بغية االستامع إىل مواطني هذه املنطقة. وقد شمل 
ذلك إرشاك املرأة عىل وجه التحديد، لضامن األخذ بأرائهن وقضاياهن واستخدامها من قبل التكتّل النسايئ يف حمالته بشأن قضايا أساسية 

يف الربملان.

املصدر: وزارة التنمية الدولية الربيطانيّة: التقييم النهايئ لربنامج مؤسسة وستمنسرت للدميقراطية، ٢٠١٥، صفحة ٣٦.

يتوجب عىل الربملان ولجانه وأعضائه بناء حلقات دورية للحصول عىل مداخالت من شأنها ضامن تلّمس آراء الجمهور ومداخالتهم 
بصورة منتظمة. وميكن تحقيق ذلك بعدة وسائل؛ فعىل سبيل املثال، وضعت بعض اللجان الربملانية خططا إسرتاتيجية (أو عمل) معيّنة 
تحدد أدوات املشاركة وأساليبها األساسية، ومن ثم العمل نحو تنفيذ هذه األنظمة واستدامتها١٠. تقوم الربملانات ذات النظام األكرث 
رسوخا بوضع خطط عمل سنوية أو تقوميات ترشيعية١١ تبنّي كيفية استخدام الربملان ولجانه لهذه األدوات فيام يخص كل مرشوع 
قانون متت مراجعته، أو تحقيق اتخذ؛ يف حني أنشأ آخرون مراكز معلومات برملانية من شأنها تسهيل الحصول عىل مداخالت الناخبني 

بشأن عمل الربملان١٢.

يستطيع أعضاء الربملان تحديد أفضل أطر عمل يف سياق ظروفهم؛ وتتنوع األدوات املستخدمة ما بني التواصل الشخيص والتجمعات 
الصغرية إىل استطالعات الرأي العام واالستطالعات عرب اإلنرتنت، بناء عىل حجم الدائرة االنتخابية للربملاين (أي من املجموعات املحلية 
الصغرية إىل الدائرة االنتخابية الوطنية). من األهمية هنا قيام الربملاين بوضع خطة لعقد مشاوراته مع الناخبني بصورة ُمنتظمة وفّعالة 

وتنفيذها، بحيث يتوفّر للناخبني فرصة ملموسة لتقديم مداخالتهم يف مجال عمل ممثلهم الربملاين.

http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/ ام المدني  الرابط ا والت ا لحقوق اإلن ور نة  م ل طة  نظر     ١٠
komitetebi/adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komiteti/komitetis-samoqmedo-gegma

 https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/committees-calendar ندا  الرابط ة  طان ا البر ولومب ة ل ر ة الت م نظر ال    ١١
http://www.saeima.lv/en/public-participation/receiving-visitors-and- ا  الرابط تف ة  ور م ي  وما البرلماني  نظر مر الم    ١٢

saeima-visitor-and-information-centre/1-arranging-guided-tours
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أسئلة للتأمل
· هل لدى برملانكم إجراء ميّكن من حصوله عىل مداخالت الجمهور بشأن تنفيذ القوانني بشكل منتظم؟	

· ما هي األساليب املستخدمة من قبل الربملانيني بصفة فردية، إلرشاك الناس والناخبني بصورة منتظمة بهدف االستامع إىل 	
قضاياهم وأفكارهم فيام يتعلق بتنفيذ مشاريع القوانني؟

· كيف تقوم لجان برملانكم بإرشاك الجمهور أثناء رصدها لتنفيذ القوانني؟	

د. تعزيز التنفيذ التشاريك ألهداف التنمية املستدامة عىل الصعيد املحيل
لخلق  فرصة  يكون  أن  ينبغي  وإمنا  الوطنية،  املؤسسات  قبل  من  الناس  عىل  فرضه  ميكن  أمرا  ليس  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ 
استجابة محلية تعكس سياق املجتمعات املحلية. من هنا، فإن إقامة حوار بني السلطات املحلية والناس حول أهداف التنمية املستدامة 
يسمح لهم بالتعبري عن رؤيتهم بشأن تنفيذها يف مجتمعهم هو الهدف األساس من العملية؛ وينبغي أن يكون هذا الحوار جزءا طبيعيا 

من التفاعل بني الحكومة والربملان والربملانيني والجمهور.

يتلّقى بعض الربملانيني أمواال لتنمية الدوائر االنتخابية مع صالحية تقديرية كاملة أو جزئية فيام يتعلق بكيفية إنفاقها يف دوائرهم. 
عىل الرغم من الجدل الذي يحيط بهذه األموال نظرا ملا تثريه من تساؤالت بشأن الرقابة عىل إنفاقها إىل جانب إمكانية حّدها من دور 
الحكومات املحلية، إال أنها انترشت يف السنوات العرش املاضية سيام وأن الربملانيني يشّكلون مصدرا للمعرفة حيثام يتعلق األمر باألماكن 

التي يجب أن تطالها التنمية يف مناطقهم.

سواء كان لدى العضو أمواال لتنمية الدوائر االنتخابية أم ال، فإن العمل مع ممثيل الحكومة واملجتمعات املحلية ومن جميع االنتامءات 
السياسية لبناء خطة التنمية املحلية ذو قيمة بحد ذاته. يف كثري من الحاالت تأخذ السلطة املحلية أو الحكومة بزمام املبادرة يف إعداد 
الخطة، ولكن يف حاالت أخرى قد يحتاج الربملان للعب دور أكرث نشاطا يف تعزيز إعدادها؛ ويشمل ذلك عقد سلسلة من االجتامعات 
الشاملة والتشاركية، وتحديد احتياجات الناس واملجتمع املدين ورغباتهم بشكل يُسهم يف تطوير األهداف الرئيسة ووضع إسرتاتيجية/
خارطة طريق وجدول زمني لتحقيق كل واحدة منها عىل حدة.  وميكن القيام بذلك سنويا أو، يف حال توزيعها عىل مدى عدة سنوات، 

إعداد خطط سنوية لتحقيق املراحل األساسية من الطريق وصوال إىل األهداف النهائية. 

إن كان للعضو أمواال لتنمية الدائرة االنتخابية، فيمكن تخصيص التمويل لتغطية الخطة أو جزء منها. ويف حال غياب األموال، تصبح 
الخطة عندئذ خطة طريق للبحث عن أموال حكومية ومصادر متويل أخرى ملواجهة االحتياجات ذات األولوية لدى الدوائر االنتخابية 

ومجتمعاتها.

قيادة  تحت  عادة  املحلية  التنمية  خطة  توضع  املنتخبة)،  املحلية  الحكومية  (واألجهزة  الفاعلة  املحلية  الحكومات  ذات  البلدان  يف 
للمساهمة  االنتخابية)  الدوائر  تنمية  أموال  ذلك  يف  ومواردهم (مبا  سلطاتهم  استخدام  للربملانيني  ميكن  ذلك،  ومع  املحلية.  الحكومة 
يف الخطط املحلية؛ كام ميكنهم السعي إىل تحقيق التوافق بني خطط التنمية الوطنية واملحلية، وتعميم أهداف التنمية املستدامة يف 

كلتيهام وبشكل تام.
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ويف كلتا الحالتني، يكُمن الدور الرئيس للربملان يف سن الترشيعات (مبا يف ذلك قانون املوازنة) إىل جانب الرقابة عىل تنفيذها من خالل 
الخدمات العامة الحكومية. ومن هنا فإن خطط التنمية يجب أن تقوم عىل أساس املشاركة بني الجمهور والحكومة، لضامن تبّني جميع 

األطراف لكل من الخطة وأهدافها طويلة املدى.

أسئلة للتأمل
· هل يوفر برملانكم ألعضائه أمواال لتنمية الدوائر االنتخابية؟ إذا كان األمر كذلك، هل هناك رشط برضورة إنفاق هذه األموال 	

وفقا لخطة التنمية؟

· ما هي الوسائل واملوارد التي تحتاج إليها كربملاين لتمكينك من تطوير (أو املساهمة يف تطوير) خطة تنمية الدائرة االنتخابية؟	

· ما هي املجتمعات واملجموعات واألفراد الذين ينبغي استشارتهم لوضع خطة تنمية الدائرة االنتخابية يف منطقتكم؟	



54

ثامًنا. دور الربملــان يف توطني أهداف التنمية املســـتدامة 
أثبتت الخربة املكتسبة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية أن تحقيق هذه األهداف القى مزيدا من النجاح عندما تم توطني تنفيذها 
يف السياق املحيل من خالل الحكومات الوطنية الفرعية واملحلية املُكلّفة بشكل مناسب واملؤّهلة، وإرشاك تلك املؤسسات املحلية يف 

املراحل املُبّكرة للعملية.

يف ظل األهداف اإلمنائية لأللفية مل تشهد بعض التجارب تطورا ملحوظا يف مجال املساءلة، إىل جانب اإلفراط يف مركزية تنفيذ هذه 
األهداف، مام أسفر عن ضعف الشمولية مع السامح باستمرار الفوارق االجتامعية واإلقليمية يف البلد املعني. يُسهم وضوح العالقة بني 
املساءلة والتمثيل (عىل الصعيدين الوطني واملحيل) يف إحداث تأثري إيجايب هام من شأنه أن يحقق توزيع أكرث عدالة للموارد العامة 
وتعزيز شمول املرأة والشباب واملجموعات املُهّمشة واملُستضعفة بشكل أكرب.  ومن هنا تتجّىل أهمية تكريس آليّة لتعزيز االتصال ثنايئ 
االتجاه بني الربملان الوطني والسلطات املحلية - وأخرى تُعّزز الربط مع املجتمع املدين واملواطنني - واعتامدها يف إطار خطط تنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة للبلد املعني.

من هذا املنطلق، يتوجب عىل الربملان التوثّق من أن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، بدءا بالصياغة األولية لخطط التنمية الوطنية 
وصوال إىل الرصد املنتظم لتنفيذها، يضمن اإلرشاك املبارش لحكومات املقاطعة والحكومات املحلية واملجالس. كام ينبغي عىل الربملان 
االقتناع بوجود آليات تضمن التلّقي املنتظم آلراء منظامت املجتمع املحيل واملجتمع املدين، بحيث تنعكس وجهات نظرهم الهامة يف 

تحديد ُسبل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتعّددة يف مناطقهم، وتعزيز املُلكية املحلية للعملية. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الباكستان
اجتامع منظمة مجتمعية نسائية «شاماتنزيم» يف قرية «بادهانا»، ومجلس االتحاد «دهيندا» من منطقة هاريبور ملناقشة قضايا عامة.
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تاليا بعض الطرق التي ميكن للربملان من خاللها اتخاذ إجراءات محّددة تضمن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة بالتنسيق مع الحكومات 
الوطنية الفرعية واملحلية، مع تلّقي آراء الناس من جميع أنحاء البالد.

· طلب آراء الناس والحكومات املحلية من كافة أنحاء البلد واألخذ بها بصورة فاعلة عند إعداد خطة التنمية الوطنية.	

· تضمني الترشيع الذي يحكم السلطات املحلية نصا بشأن عقد املشاورات العامة الروتينية من قبل السلطات املحلية واألجهزة 	
الحاكمة كمتطلب يف عملية اتخاذ القرارات.

· مراجعة موازنة الدولة السنوية للتأكد من أنها تتضمن التمويل الكايف لتنفيذ فعاليات إرشاك الجمهور املحيل والرتبية املدنية بشأن 	
أهداف التنمية املستدامة.

· أخذ 	 من  للتأكد  الربامج  هذه  بها  ذ  تُنفَّ التي  العملية  مراقبة  ينبغي  املحيل،  املستوى  عىل  الربامج  الوطنية  السلطات  ذ  تُنفِّ حيث 
السياق املحيل بعني االعتبار وإرشاك الناس عىل الصعيد املحيل.

· توفري املوارد لتمكني اللجان الربملانية من عقد جلسات استامع عامة ومشاورات خارج حدود الربملان، مبا يف ذلك إجراء الزيارات 	
امليدانية واملنتديات العامة املحلية.  بالتناوب أو إضافة إىل ذلك، االستثامر يف التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز املشاركة اإلفرتاضية 

عن بعد يف الشأن املحيل.   

أسئلة للتأمل
· هل متلك الحكومات الوطنية الفرعية واملحلية يف بلدكم دورا واضحا أثناء صياغة خطط التنمية الوطنية؟	

· ما هي وسائل الحوار املتوفِّرة فيام بني الربملان ومجالس املحافظة واملجالس املحلية لضامن وجود حوار منتظم ومفتوح حول 	
قضايا رئيسة تؤثر يف التنمية، وبصفة خاصة تلك القضايا التي يتم تناولها يف إطار أهداف التنمية املستدامة؟

· هل تضمن خطة التنمية الوطنية إنعكاس السياقات املحلية الخاصة بشكل كاف أثناء تنفيذها؟ إذا مل يكن الحال كذلك، فام 	
هي اآلليات التي ينبغي إدخالها لضامن ذلك؟
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تاسًعا. دور موظفي الربملان
يتحتم عىل الربملانيني أن يتمتعوا مبعرفة شمولية نظرا لطبيعة علمهم، بل إن تنوع القضايا التي يواجهها الربملاين بصورة يومية وتعقيدها 
– فيام يخص الدوائر االنتخابية وحتى مراجعة مشاريع القوانني - تستوجب منه الرسعة يف كسب املعرفة يف شتى املوضوعات. أيا 
كانت مهنتهم أو خرباتهم أو تخصصاتهم، فقد يواجه الربملانيون العديد من القضايا خارج إطار تخصصهم، مام يستدعي اعتامدهم عىل 

املوظفني يف توفري الدعم والتحليل الالزمني لطبيعة عمل املُّرشعني املُفّصلة. 

ويتوجب  لديهم؛  ما  تتعدى  والخربات  املوارد  من  بالعديد  يتمتع  تنفيذي  ذراع  توفري  يف  تحديّا  وأعضاؤها  الربملانات  معظم  تواجه 
عليهم العمل يف إطار هذه القيود للقيام بدور بّناء عند اعتامد الترشيعات واملوازنات والرقابة عليها، بل أنهم حتاّم سيواجهون ذات 
القيود أثناء العمل عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. هذا يؤكد حاجة الربملان إىل موظفني مؤهلني جدا وقادرين عىل الوصول إىل 
املعلومات والبيانات واألدلة القوية والواضحة للسامح لهم بتقديم املشورة الحاسمة إىل الربملانيني واللجان ويف الوقت املناسب. وبغياب 

االلتزام القوي من هؤالء املوظفني، لن يكون الربملان قادرا عىل أداء دوره يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عىل أكمل وجه. 

هناك طرق محّددة يساعد فيها املوظفون الربملانيني يف الحصول عىل املعرفة واملعلومات والبيانات الالزمة إلجراء تقييم جوهري لقضية 
معينة؛ تشمل، إعداد امللخصات، وتنظيم جلسات االستامع، وتحديد أصحاب املصلحة، وإعداد البحوث إىل جانب الدعم العام يف إعداد 
التقارير املرفوعة من اللجان وتعديلها. كام يُوفّر املوظفون الدعم إىل الربملان ولجانه وأعضائه يف دراسة الترشيعات املعنيّة وموازنة 

الدولة السنوية ورصد املبادرات.  

إضافة إىل املوظفني العامني يف األمانة العامة للربملان، هناك ثالثة هياكل أساسية ميكن يف ظلها تنظيم املوظفني داخل الربملان:

· والقطاعي 	 القانوين  الدعم  موظفي  ذلك  يف  مبا  لجنة،  لكل  املهنيّني  املوظفني  من  كادر  تعيني  يتم  اللجان:  دعم  موظفي 
واإلجرايئ، لتقديم املساعدة املبارشة إىل رئيس اللجنة وأعضائها خالل عقدهم لالجتامعات وجلسات االستامع واملداوالت.

· الوحدات املهنية املخصصة: يف بعض الربملانات يتم تنظيم املوظفني املهنيّني املُخّصصني ضمن وحدات حسب مجال خربتهم. 	
التوعية/االتصاالت  وحدة  إىل  إضافة  اإلجرائية،  املشورة  وشعبة  البحث،  ووحدة  القانونية،  الشؤون  وحدة  ذلك  يشمل  وقد 
العامة. وتكون هذه الوحدات مسؤولة عن تقديم املشورة والدعم إىل جميع اللجان واألعضاء وعىل أساس الطلب، بالدرجة 

األوىل. 

· بإحدى 	 ُمحّدد  دور  ولديها  باملوارد  مؤّهلة  الربملان  داخل  وحدات  إنشاء  نحو  متزايد  توّجه  هناك  املتخصصة:  الوحدات 
الوظائف األساسية للمؤسسة. ويعترب مكتب املوازنة الربملاين األكرث شيوعا بينها، حيث يتكون من موظفني مهنيّني ذوي كفاءة 
عالية يقومون بإعداد تحاليل مستقلة إىل اللجان املعنيّة فيام يخّص املصادقة عىل موازنة الدولة السنوية والرقابة عليها. وقد 
ذهبت بعض الربملانات أيضا إىل إنشاء معاهد برملانية شبيهة إىل حد ما مبؤسسات الفكر والرأي الداخلية، تعمل عىل تزويد 

الربملان ببحوث وتحاليل علمية ُمفّصلة. 

أيا كانت الطريقة التي يتم بها تنظيم املوظفني، يتوّجب عليهم املعرفة بُسبل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والجهات الفاعلة الرئيسة 
يف تنفيذها إىل جانب إملامهم بها كأهداف؛ إضافة إىل اإلبقاء عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف ُمقّدمة األولويات أثناء قيام 

املوظفني بأداء عملهم اليومي يف القطاع الذي يدخل ضمن اختصاص اللجنة.

يف جميع األحوال، غالبا ما تكون املوارد املتاحة للربملانات محدودة لتوفري املوظفني املهنيّني، بل إن شمول أهداف التنمية املستدامة 
تقريبا لكافة جوانب التنمية يف أي بلد من البلدان، يُشّكل تحديا يف تطوير قدرات املوظفني يف فهم وإدراك هذه األهداف والغاية منها 
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مع إملامهم التام بها. إن وجود برملانيني وموظفني مؤهلني وملّمني بأهداف التنمية املستدامة رشط ال غنى عنه يف تنفيذ هذه األهداف، 
مام يحتّم عىل الربملان إجراء مراجعة أو تقييم دوري ملوظفيه لضامن امتالكهم القدرات واملوارد الالزمة لتلبية االحتياجات بشأن تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة. ومُيّكن مثل هذا التقييم قيادة املؤسسة من تحديد أي ثغرات تستدعي االستثامر فيها لضامن امتالك الربملان 
القدرة الكافية عىل توفري املواد والتحليالت األساسية التي يحتاجها ليلعب دورا فاعال شامال يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الوطنية.

تنزانيا: رقابة املوازنة
تعترب تنزانيا بلدا دميقراطيا متعدد األحزاب منذ عام ١٩٩٥. وقد كان للجمعية الوطنية يف تنزانيا لجنة مالية لعبت دورا يف مراجعة موازنة 
الدولة السنوية املقدمة من الحكومة، إال أن سلطة هذه اللجنة املالية يف إجراء التعديالت أو رفض موازنات قطاعية معيّنة كانت محدودة.  

يف عام ٢٠١٢ وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والفرع املحيل لشبكة الربملانيني األفارقة ضد الفساد (الفرع اإلقليمي للمنظمة العاملية 
للربملانيني ضد الفساد) أكد رئيس الجمعية الوطنية عىل الحاجة إىل عملية جديدة للموازنة. وقد بورش ذلك باستبدال اللجنة املالية بلجنة 

املوازنة يف عام ٢٠١٣.

يف العام التايل، أنشأت الجمعية الوطنية دائرة املوازنة وزّودتها بـ ٢٠ موظفا مهنيّا ممن لديهم مهارات ُمحّددة تتعلق بالتحليل االقتصادي 
واملايل. وتتمثل مهام هذه الدائرة يف دعم عمل لجنة املوازنة يف مراجعة موازنة الدولة السنوية قبل املُصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية، 

إضافة إىل تقديم األوراق التحليلية والبحوث بناء عىل طلب من الربملانيني وغريهم من اللجان.
 

يف عام ٢٠١٥ وكمرحلة نهائية من اإلصالح، صادقت الجمعية الوطنية عىل قانون املوازنة الذي يُعّزز بدوره من سلطة وصالحية لجنة املوازنة 
يف رفض موازنة الدولة السنوية أو أجزاء منها.

 
تقييم  عىل  تعتمد  السنوات  متعّددة  إسرتاتيجية  مؤسسية  خطط  واعتامد  بإعداد  الربملانات  من  العديد  قامت  ما،  تقدُّ أكرث  كخطوة 
االحتياجات وتحدد خارطة طريق لإلصالحات واملوارد الالزمة لتعزيز القدرات وألداء وظائفها األساسية عىل أكمل وجه. تعترب هذه 
الخطة أيضا أساسا جيدا لتقديم األدلة الالزمة لتأييد حمالت املطالبة بتخصيص موارد من موازنة الدولة السنوية أو من الجهات املانحة 

لدعم جهود الربملان يف تعزيز قدراته لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

أسئلة للتأمل
· هل يتوفر لدى برملانكم موظفني مهنيّني ُمكلّفني بتقديم التحليل بشأن املوازنة ومشاريع القوانني إىل اللجان املعنيّة أثناء 	

مراجعتها للمبادرات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة؟

· هل أجرى برملانكم تقييام لالحتياجات بغية تحديد ماهية الدعم واملوارد الالزمة لضامن امتالك موظفيه القدرة عىل تقديم 	
تحليل إىل اللجان والربملانيني؟

· النفقات 	 ورصد  الترشيعات  سّن  يف  قدراته  تعزيز  وكيفية  أطر  لتحديد  إسرتاتيجية  تنمية  خطة  واعتمد  برملانكم  أعد  هل 
والتنفيذ باتساق مع أهداف التنمية املستدامة؟
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عاًرشا. دور مجموعات األحزاب الســياسية الربملــانية
ال يختلف اثنان عند الحديث عن عمل الربملانيني أن أغلبية الربملانيني يشكلون أعضاء أحزاب سياسية ينتمون لها وميثلونها يف الربملان. 
إن العمل مع ومن خالل االنتامء الحزيب هو جانب هام من جوانب العمل الربملاين ويتيح الفرصة لتعزيز ومنارصة مواقف الحزب 

وأفكاره داخل الربملان. 

املناقشات واملباحثات هي عصب الحياة الربملانية، ولكل حزب أولوياته بشأن السياسات والترشيعات وُمخّصصات املوازنة التي يسعى 
التنمية  تحقيق أهداف  سيتم فيها  الكيفية التي  يف  حتى  من اختالف األحزاب  عىل الرغم  ناخبيه.  تحقيق احتياجات  من خاللها إىل 
املستدامة، وبغض النظر عن الحزب أو التغرّي املحتمل عىل الحكومة، يتحتم عىل البلد بيان مدى تحقيقه لهذه األهداف من عدمه، 
مام يستوجب كافة األحزاب السياسية يف نقطة معينة تحديد الكيفية التي ستعتمدها تحقيقه لهذه األهداف، ومشاركة خطتها هذه 

مع الجمهور يف كل عملية انتخابية.

أ. املجموعات الحزبية
بشكل  املجموعات  هذه  وتجتمع  حزبية١٣.  مجموعة  ُمعني  حزب  لصالح  املنتخبني  األعضاء  يُشّكل  العامل  حول  الربملانات  معظم  يف 
منتظم لالتفاق عىل اإلسرتاتيجيات الترشيعية واملواقف املتعلقة مبشاريع القوانني والتعديالت عليها والقرارات الرئيسة األخرى التي 
يتعنّي اتخاذها يف الربملان. تلعب املجموعات الحزبية الربملانية دورا يف تنظيم النقاش السيايس خارج الربملان، وذلك من خالل األحزاب 

السياسية التي تنتمي إليها. 

يف حال كانت املجموعة الحزبية ممثلة لألغلبية يف الربملان (تبعا للنظام الربملاين املُعتمد) فإنها تكون يف موضع جيد لتنظيم جهودها يف 
دعم الوزراء واإلدارة التنفيذية املسؤولة بدورها عن ضامن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف البلد وتقديم التقارير بصدد االلتزامات 
هدفها  يقوم  املستدامة،  التنمية  بأهداف  عمل تُعنى  تحقيق ذلك بإنشاء مجموعة  ويكون  عىل الصعيد الدويل.  التي تم التعهد بها 
الرئييس عىل العمل مع مختلف الوزراء والوزارات املعنيّة بالرقابة عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة لضامن األخذ بآراء أعضاء الحزب 
والناخبني ضمن مشاريع القوانني واملوازنة قبل تقدميها إىل املجلس. كام تُتيح مجموعة العمل هذه املجال للحزب للنظر يف القضايا 
التي من املمكن أن تثار من قبل املجموعات املعارضة أو حزب األقلية وضبط موقفهم قبل أن يتم تقديم مرشوع القانون أو املوازنة؛ 
وميكن أن تُشّكل ُملتقا ملناقشة التعديالت املُحتملة ملثل هذه الوثائق بعد تقديم الجمهور آلرائهم من خالل اإلجراءات الربملانية، كام 

يف جلسات االستامع العامة لدى اللجنة.

بالنسبة للربملانيني املعارضني، من املهم أيضا إدماج أهداف التنمية املستدامة كجزء من عمل حزبهم.  هناك ما يعرف بـ"حكومة الظل" 
يف بعض األنظمة الربملانية - منوذج للحكومة البديلة تضّم يف عضويتها برملانيني من األحزاب املعارضة أو األقلية ميثلون الناطق الرسمي 
أو حلقة وصل مع الوزارات املعنيّة داخل الحكومة.  يتوجب عىل كل من وزراء الظل أن يكونوا ُمجهَّزين جيدا باملعرفة والبيانات، 
لضامن وضع أهداف التنمية املستدامة يف مركز وطليعة تحليلهم للعمل الذي تؤديه الوزارات التي تقع ضمن اختصاصهم.  ويف مناذج 
أخرى للمجموعات الربملانية، قد يتّم تقسيم العمل عىل أساس جغرايف أو غريه من العوامل؛ وبغض النظر عن أطر التنظيم، ينبغي عىل 
املجموعة املعارضة أن تتحّىل برؤية واضحة فيام يخّص أهداف التنمية املستدامة، وبفكر حاسم حول كيفية تنفيذهم لها عىل أكمل 

وجه للتأكد من قدرتهم عىل الرقابة عىل أعامل الحكومة فيام يتعلق بهذه األهداف. 

من املهم أيضا إدراك إحتاملية التحّول يف املجموعات الحزبية من معارضة إىل حزب حاكم (والعكس صحيح) عىل َمّر مرحلة تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة (٢٠١٥-٢٠٣٠)، مام يستدعي أن تكون كل مجموعة حزبية عىل دراية كافية بأهداف التنمية املستدامة 

وملتزمة بتنفيذها، بحيث ال يرتتب عن أي تغيري يطرأ عىل الحكومة تأخريا غري ُمّربر يف التنفيذ. 

و الح البرلماني  ي  ا ت ال و الت ة  ا البرلمان مو ا الم دا بما  ف الب ت ي م ددة  ما مت ا ب مو رف ه الم ١٣  ت
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ب. املجموعات متعددة األحزاب
شهدت السنوات الخمسة عرش املاضية ازديادا يف نسبة مجموعات الربملانيني املتوافقني يف الفكر داخل الربملان ومن ضمن مجموعات حزبية 
مختلفة. تشكل هذه املجموعات متعددة األحزاب فرصة لألعضاء ذوي املصالح املشرتكة للرتويج لترشيعات وسياسات تخدم تلك املصالح. 
كام تسمح هذه املجموعات بإزالة الحواجز الحزبية وتعزيز الحوار بني األعضاء مام يُسهم يف التوصل إىل إجامع يف الرأي ميكن الدفاع عنه 

بني مختلف املجموعات الحزبية أو داخل الربملان بشكل عام. 

تشمل بعض املجموعات ُمتعّددة األحزاب املتعارف عليها كتل نسائية، ومجموعات تعاون برملاين ثنايئ مشرتك، ومجموعات تابعة لشبكات 
إقليمية وعاملية خاصة بالربملانيني (كام هو موضح يف الجزء «د» من القسم الثالث).

وباعتبار أن أهداف التنمية املستدامة تُغطّي تقريبا كافة مجاالت التنمية، فمن املُرّجح أن يتم إنشاء مجموعات من شأنها الدفاع عن قضايا 
تَهّم األعضاء، منها عىل سبيل املثال، قيام الكتل النسائية بالدفاع عن الهدف ٥ من أهداف التنمية املستدامة (املساواة بني الجنسني)، بينام 
يدافع الفرع املحيل للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد عن الهدف ١٦ (املساءلة)، فيام يدافع الفرع املحيل ملنظمة برملان املناخ عن 

الهدف ٧ (الطاقة النظيفة).

من جانب آخر، هناك مجال لعمل مجموعات متعّددة األحزاب عىل أهداف التنمية املستدامة بصورة عامة. فقد أنشأت بعض الربملانات 
التنمية  أهداف  تحقيق  وراء  السعي  إطار  يف  منها  قليل  عدد  إنشاء  تم  (وقد  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  غطاء  تحت  عمل  مجموعات 
املستدامة). ميكن لهذه املجموعة أن تصبح ُملتقا للتثقيف بأهداف التنمية املستدامة وتعزيز العمل عليها ومنارصتها بشكل عام. كام ميكن 
لها أيضا أن تكون مجموعة محوريّة يف تعزيز مأسسة الُنظم الالزمة (كام أشري إليه من خالل هذا الدليل) ألي برملان حتى يكون مشاركا 

رئيسا وفّعاال يف تنفيذ هذه األهداف.

باكستان: مجموعة عمل خاصة بأهداف التنمية املستدامة
مع تبّني أهداف التنمية املستدامة يف سبتمرب/أيلول من عام ٢٠١٥، أنشأت الجمعية الوطنية يف الباكستان مجموعة عمل متعددة األحزاب تضّم برملانيني 
من جميع املجموعات الحزبيّة الرئيسة. ويأيت الهدف من مجموعة العمل هذه يف شّقني أساسيّني: (١) توفري املعلومات بشأن أهداف التنمية املستدامة 
ودور الربملان يف تنفيذها، و(٢) إيجاد ُملتقا مُيّكن الربملانيني وأحزابهم وحتى الربملان من تنسيق عملهم بشأن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة من خالله.

http://www.  ،أنظر: "افتتح رئيس الجمعية الوطنية رسدار آياز صادق األمانة العامة املعنية بأهداف التنمية املستدامة"، ١٦ فرباير/شباط من عام ٢٠١٦
na.gov.pk/en/pressrelease.php?content=101

كام ميكن أن تُوفّر مجموعة تشمل جميع األحزاب ُملتقا للتوافق واملنارصة السياسية بني  مختلف األحزاب السياسية املمثّلة يف الربملان. وعىل 
هذه املجموعة عندئذ التأكد من أن الربملانيني أعضاء هذه املجموعة ليسوا عىل معرفة بأهداف التنمية املستدامة ويسعون وراء تحقيقها 
فقط، وإمنا أيضا ينسّقون مع أحزابهم ويشاركونهم املعرفة الخاصة بهذه األهداف لضامن وعي هذه األحزاب ومشاركتهم يف تحقيق هذه 

األهداف. 

أسئلة للتأمل
· هل قامت املجموعات الحزبية داخل برملانكم بتنظيم عملها مبا يضمن تعزيز تنفيذ أهداف التنمية املستدامة بشكل عام، 	

وهل تم األخذ بأهداف معيّنة أثناء تنظيمها لعملها؟ 
· هل لدى برملانكم مجموعة عمل تُعنى بأهداف التنمية املستدامة؟ إن كان األمر كذلك، ما هي صالحيتها؟ إذا مل يكن الحال 	

كذلك، ما هي الصالحيات التي ترون من املناسب منحها ملثل هذه املجموعة؟ 
· ما هي املجموعات ُمتعّددة األحزاب التي مُيكن إنشاؤها داخل برملانكم لتعزيز أهداف ُمحّددة من أهداف التنمية املستدامة؟ 	

هل يتواءم ذلك مع أولويات التنمية التي تتضّمنها خطة التنمية الوطنية الخاصة بحكومتكم؟ 
· ما هي اآلليات التي يتبعها حزبكم للتعرف أكرث عىل أهداف التنمية املستدامة من خالل برملانيه؟ 	
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حادي عرش. بناء قدرات الربملانيني وموظفــي الربملان يف مجـال
                 أهــداف التنمية املســـــــتدامة

يُشّكل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة تحديّا لألجيال، فقد تكونوا يف وظيفتكم الربملانية أو غادرمتوها مع حلول عام ٢٠٣٠ حينام 
سيجري تقييم ملدى التزام بلدكم بتحقيق هذه األهداف سواء بصورة كلية أم جزئية. من هنا ال بد من التفكري يف دوركم ودور الربملان 
ككُّل، فيام يخص وضع النظم واملامرسات التي من شأنها أن تُقّدم لبلدكم أكرب فرصة للنجاح، بحيث ال يقترص ذلك عىل قياس البيانات 
واألرقام املجرّدة، وإمنا النظر إىل األمر كفرصة الستخدام أهداف التنمية املستدامة من أجل تطوير بلدكم والتخلص من املُعيقات التي 

من شأنها أن تَحول دون متكني الناس واملجموعات من التحّرر من الفقر وتحقيق التنمية املستدامة. 

تحقيق ذلك يستلزم تهيئة الربملانات بقدرات جديدة كام ُوّضح سابقا؛ فعىل الرغم من الدور الذي يقوم به برملانكم يف إرشاك الجمهور 
بفعالية والسعي لتلّمس آرائهم عن طريق عمل األعضاء واللجان، إىل جانب قدرته عىل إجراء البحوث املُعّمقة ووضع األنظمة التي 
تُتيح التعبري عن آراء الناس بشّكل فّعال من خالل الربملانيني، تبقى الحاجة إىل التفكري يف كيفية إعادة تجهيز أنظمتكم لضامن فاعليتها 

يف الدفع نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف مولدوفا
األمانة العامة للربملان تلتزم بتعزيز إدارة املوارد البرشية املراعية للنوع االجتامعي يف ٢٣ نوفمرب/ترشين الثاين من عام ٢٠١٦.

قد ال تفي معظم الربملانات باملعايري الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة عىل أكمل وجه؛ حيث تحتاج كافة الربملانات إىل تثقيف 
الربملانيني وموظفيها يف مجال أهداف التنمية املستدامة وكيفية إدماج هذه األهداف يف إطار عملهم اليومي. مُيثّل هذا الدليل نقطة 
انطالق ملناقشة كيفية مشاركة برملانكم يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية املستدامة يف بلدكم. وقد أدرجت 
األسئلة يف نهاية كل قسم من هذا الدليل كفرصة إلجراء تقييم ذايت للعمل الراهن الذي يقوم به مجلسكم، وما ميكنكم القيام به بهدف 

تعزيز عمل هذه املؤسسة. 
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مستقبال،  لأللفية)  اإلمنائية  األهداف  (وسابقتها  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  عىل  العمل  أهمية  الربملانات  بعض  أدركت  لقد 
وساهموا يف سبيل ذلك يف تطوير منتجات معرفيّة وأدلة للربملانيني من شأنها مساعدتهم يف مراعاة هذه األهداف أثناء تفاعلهم املستمر 

مع املواطنني والحكومة. 

إندونيسيا: دليل الربملانيني إىل األهداف اإلمنائية لأللفية
أنشأ مجلس النواب يف إندونيسيا يف عام ٢٠٠٣ فرقة عمل برملانية خاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية.  وقد أعدت فرقة العمل هذه دليال للنواب الربملانيني 
بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية. يُقّدم هذا الدليل مجموعة من األسئلة الجوهرية ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية التي يتوّجب عىل الربملانيني 
أخذها بعني االعتبار عند صياغة مشاريع القوانني والرقابة عىل نشاطات الحكومة. كام يُوفّر هذا الدليل منوذجا ملشاركة املواطنني وما يتوجب عىل 

الربملانيني مراعاته واعتباره أثناء زياراتهم امليدانية ومشاركتهم للمجتمعات، سواء عىل الصعيد املحيل أم عىل الصعيد الوطني. 

قد تلحظ بعض الربملانات وجود قيود عىل ما ميكنها القيام به نتيجة للمحدودية املرتبطة مبوظفيها والربملانيني أنفسهم، عىل سبيل املثال. 
وملواجهة هذه التحديات تقوم الربملانات يف بعض األحيان بإعداد مشاريع وبرامج مع منظامت، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 
ملساعدتها عىل بناء القدرات، وإعداد األطر القانونية وتطوير األدوات واآلليات الالزمة لتعزيز تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد 
تشمل األدوات لذلك، ورش العمل والندوات وامللحقات وتدريب النظراء للموظفني والربملانيني. عند الدمج مع التخطيط طويل املدى، 
كام أشري مسبقا يف هذا الدليل، يُحدث العمل اليومي والدعم الخاص باملشاريع تأثريا إيجابيا عىل قدرات الربملان، يف الوقت الذي يواصل 

فيه الربملان العمل من أجل أن يكون رشيكا كامال وفاعال يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

ساموا: تعريف الربملانيني الجدد بأهداف التنمية املستدامة 
عقب االنتخابات العامة يف مارس/آذار من عام ٢٠١٦ يف ساموا، نظمت عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ بالتعاون مع مكتب األمني العام للمجلس الترشيعي والوزارات الحكومية، برنامجا تعريفيّا ألعضاء الربملان املنتخبني حديثا حول أهداف 
التنمية املستدامة. وجاء الربنامج كجزء من برنامج توجيهي أوسع لألعضاء الجدد، حيث هدف إىل إعطائهم الفرصة لفهم دورهم يف تنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة بشكل أفضل، إضافة إىل الدعم الذي ميكن أن يحصلوا عليه من األمم املتحدة وغريها من املنظامت مع التقّدم الذي يحرزونه.

 http://sobserver.ws/en/18_03_2016/local/3791/Making-global-goals-Samoa%E2%80%99s-own.htm :املصدر

يتوجب عىل الربملانات التي تريد أن تكون فاعلة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف بالدها إيجاد حالة تسمح لهم بالحصول عىل 
دعم من املنظامت الدولية واإلقليمية التي تُقّدم الدعم املايل واملشورة الفنية وغريها من املوارد لدعم بناء قدرات الربملان ومشاركته يف 

تحقيق األهداف املُتعّددة من أهداف التنمية املستدامة.

كام ميكن للربملانات الحصول عىل متويل من املؤسسات املالية الدولية، إضافة إىل املنظامت الداعمة سالفة الذكر، ومنها البنك اإلسالمي 
للتنمية١٤ وغريها من البنوك اإلمنائية اإلقليمية. لقد تم إنشاء هذه املؤسسات للقيام، من بني أمور أخرى، ببناء مؤسسات الدولة لضامن 

قُدرة البلدان األعضاء فيها عىل تحقيق أهداف التنمية طويلة املدى، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة.

١٤  البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(، وبنك االستثمار األوروبي، وبنك التنمية اآلسيوي، والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، وكاف - بنك أمريكا 
الالتينية للتنمية )كاف(، ومجموعة بنك ما بين األمريكيتين للتنمية، والبنك األفريقي للتنمية، والبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتيّة، والبنك الكاريبي للتنمية، والبنك 
المركزي األمريكي للتكامل االقتصادي، وبنك شرق أفريقيا للتنمية، وبنك غرب أفريقيا للتنمية، وبنك البحر األسود للتجارة والتنمية، وبنك التجارة والتنمية لمنظمة التعاون 

االقتصادي، وبنك التنمية األوروبي اآلسيوي، وبنك التنمية الجديد )سابقا بنك التنمية لمجموعة بريكس(.
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عىل  االعتامد  لها  مُيكن  حيث  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  املشاركة  إىل  تسعى  التي  للربملانات  أساسا  الدليل  هذا  يُشّكل 
املعلومات الواردة يف هذا الدليل، واألمثلة التي تم تقدميها من مختلف البلدان، واإلجابات عىل أسئلة التأمل، يف إعداد دراسة جدوى 
قامئة عىل األدلة، أو تقييم لالحتياجات يكون أساسا لطلب الدعم واملوارد الالزمة إلحداث التغيريات التي من شأنها أن تجعل من الربملان 

رشيكا فاعال يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

أسئلة للتأمل
· ما هي خطط برملانكم لتنمية قدرات الربملانيني وموظفيه؟	

· ما هي خطط برملانكم إلعداد منتجات معرفيّة خاصة ببلدكم بشأن أهداف التنمية املستدامة ونرشها؟	

· هل تتوفر موازنة داخلية كافية لتدريب املوظفني والربملانيني وتطوير املنتجات املعرفية؟	

· ما هو الدعم الذي تُقّدمه املنظامت الخارجية بهدف املساعدة يف بناء قدرات املوظفني والربملانيني يف برملانكم؟ 	

· أي من املؤسسات املالية الدولية ُمستعّدة لتوفري املوارد الالزمة لدعم بناء القدرات الربملانية وعقد التدريب؟	
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