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التوطئة

بداأ دعم الربملانات ب�سورته احلالية منذ ما يزيد على اأربعة عقود. 

بني  امل�ساعدات  من  طويل  بتاريخ  لذلك  ال�سابقة  الفرتة  ومتيزت 

الربملانات يقوم على تبادل التجارب واخلربات.

للم�سورة  العامل  برملانات  التما�ش  ازداد  الأخرية،  الآونة  ويف 

باملواطنني وحتقيق  �سبل حتديث موؤ�س�ساتها وتوثيق �سلتها  ب�ساأن 

الفعالية يف اأداء وظائفها الد�ستورية الت�رضيعية والرقابية والتمثيلية. 

خالل  من  بينها  الت�سامن  ز  وعزِّ الربملانات،  عدد  وازداد اأي�سًا 

موا�سلة تبادل اخلربات.

ول �سك يف اأن الربملانات هي عماد الدميقراطية، واإقامة ال�سالم، 

بني  امل�ساواة  وتعزيز  الإن�سان،  وحقوق  القانون  �سيادة  واإعالء 

اجلن�سني، والدعوة اإىل تطبيق �سيا�سات جامعة، وزيادة الزدهار 

القت�سادي، والنهو�ش بالعدالة الجتماعية. وعليه، ينبغي تنظيم 

اأداء  وتزويدها مبوارد كافية ومتكينها من  تنظيمًا جيداً  الربملانات 

اإىل  جاهدة  ت�سعى  الربملانات  اأ�سبحت  واليوم،  بفعالية.  مبهامها 

تنمية قدراتها بغية حت�سني ا�ستجابتها للرقابة املتزايدة التي تخ�سع 

لها والتطلعات املتنامية للمواطنني اإىل احل�سول على خدمات اأكرث 

كفاءة وفعالية من ممثليهم.

واإ�سافة اإىل ذلك، اأ�سبح املجتمع الدويل يدرك اأهمية الربملانات 

الإ�سهام يف  ب�رضورة  ويقر  امل�ستدامة،  والتنمية  ال�سالم  يف حتقيق 

الذي  الدعم،  يف  امللحوظة  الزيادة  وت�سهد  الربملانات.  تطوير 

اأ�سبح املجتمع الدويل يقدمه اإىل الربملانات يف ال�سنوات الأخرية، 

تثري  ذلك،  ومع  الربملانات.  لأهمية  الدويل  املجتمع  اإدراك  على 

والتعاون  التن�سيق  تخ�ش  ت�ساوؤلت  عدة  هذه  الدعم  زيادة 

والتما�سك واجلودة ومواجهة �سعوبات مواءمة الدعم ف�ساًل عن 

تر�سيخ قيم م�سرتكة لتقدمي هذا الدعم.

اإليها يف  ُيتطلع  التي  العنا�رض  اأهم  وتلخ�ش هذه املبادئ امل�سرتكة 

الدعم من خالل  مبادرات  توجيه  اإىل  وترمي  الربملانات،  تطوير 

الدعم  ينبغي مراعاتها يف تخطيط  التي  العوامل  النظر يف جميع 

الربملاين واإدارته بفعالية.
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اأن تراعي تنوع  الدعم يجب  اأن برامج  امل�سرتكة  املبادئ  وتوؤكد 

ال�سياقات الثقافية والدينية وال�سيا�سية واملوؤ�س�سية، واأن ت�سعى اإىل 

عمل  يف  النا�سئة  املنتظمة  التناف�سية  التوترات  بني  التوازن  حتقيق 

الربملانات واملنبثقة عن طبيعتها املعقدة وال�سيا�سية للغاية.

وتطرح الطبيعة املعقدة وال�سيا�سية للربملانات العديد من التحديات 

التي تعرقل تقدمي الدعم. ول ميكن التغلب على هذه التحديات 

اإل داخل الربملانات.

الربملان  اإىل  يرجع  اأنه  هو  والأ�سا�سي  الأول  املبداأ  فاإن  ثم،  ومن 

ال�رضكاء  على  ويجب  موؤ�س�سته.  تطوير  م�سوؤولية  حتمل  وحده 

اخلارجيني اأن يقروا باأن الربملان بيئة �سيا�سية جوهرية تتطور فيها 

الوقت  اإنذار. ويف  �سابق  دون  الفر�ش  فيها  وتن�ساأ  الحتياجات 

موؤ�س�ساتها  تنمية  �ساماًل يف  نهجًا  تتبع  اأن  للربملانات  ينبغي  ذاته، 

من خالل اإ�رضاك اأع�ساء من جميع الأطياف ال�سيا�سية ف�ساًل عن 

املوظفني الربملانيني وغريهم من الأطراف املعنية. وهذه هي ركائز 

التطوير الربملاين الناجح.

جت�سيد  اإىل  مدعوون  الربملاين  املجتمع  اأع�ساء  جميع  فاإن  ولذا 

هذه املبادئ امل�سرتكة من خالل اإدماجها يف عملهم. اإذ �سيوؤدي 

الرتقاء بجودة دعم الربملانات اإىل تعزيز الربملانات وحت�سني جودة 

الدميقراطية ذاتها.

واإن هذه املبادئ امل�سرتكة هي دعوة للجميع، برملانات و�رضكاء، 

اإىل الربملانات. وقد  التعاون على حت�سني جودة الدعم املقدم  اإىل 

اأ�سعد الحتاد الربملاين الدويل اأن يوؤلف الفريق العامل الذي توىل 

اإعداد هذه املبادئ. وناأمل اأن ت�سهم هذه املبادئ التوجيهية، يف 

الربملاين،  املجتمع  اأنحاء  �ستى  يف  الربملاين  الدعم  جودة  حت�سني 

واأن تكت�سب زخمًا جديداً يف ال�سنوات القادمة مب�ساعدة جميع 

جمال  يف  اجلليل  اإ�سهامها  توا�سل  واأن  الربملاين،  املجتمع  اأع�ساء 

التطوير الربملاين.

 مارتن �سونغونغ

الأمني العام
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املقدمة

ت�سمل املبادئ امل�سرتكة لدعم الربملانات مبداأ عامًا �ساماًل واحداً 

وت�سعة مبادئ حمددة، وتهدف اإىل حتقيق هدفني رئي�سيني هما:

yy م�ساعدة ال�رضكاء الرئي�سيني يف تقدمي الدعم الربملاين وم�ساعدة

وفعاليتها  اأهميتها  تعزيز  على  التعاون  يف  العامل  برملانات 

وقدرتها على التكيف.

yy متكني ال�رضكاء والربملانات من العمل على تقا�سم نهج اأ�سا�سي

لتخطيط الدعم الربملاين وتنفيذه.

وقد ازداد الدعم املتاح للربملانات ازدياداً ملحوظ يف ال�سنوات 

اخلربة  من  وا�سع  قدر  حاليًا  يتوافر  لذلك،  ونتيجة  الأخرية. 

املنظمات  من  جمموعة  تتقا�سمها  خربة  وهي  املجال،  هذا  يف 

والأفراد ال�رضيكة للربملانات. واأدى ذلك اإىل بلورة هذه املبادئ 

اأ�سا�سيات  جمع  اإىل  املبادئ  هذه  وتهدف  املحتملة.  امل�سرتكة 

 يف اإطار وثيقة 
1
الدعم الربملاين ل�سالح جميع الربملانات و�رضكائها

موحدة متاحة.

وتهدف هذه املبادئ اإىل توفري اإطار �سامل ومتكيني لل�رضكاء من 

خالل ما يلي:

yy.الإ�سارة اإىل نهج فعال وعملي لدعم الربملانات

yy الإقرار برملانية مع  الفريد لكل موؤ�س�سة  للطابع  التامة  املراعاة 

باملعايري الدولية النا�سئة واخلا�سة بجميع الربملانات الدميقراطية.

yy اإىل يرجع  الربملاين  والتغيري  التنمية  م�سار  اأن  على  الت�سديد 

الربملانات ح�رضاً.

yy.تعزيز ثقافة ال�رضاكة والثقة والحرتام املتبادل

املبادئ امل�شرتكة لدعم الربملانات

املرادفات اللفظية التقريبية »رشكاء« و»رشكاء الدعم الربملاين« و»الرشكاء الربملانيون« مستخدمة يف هذه الوثيقة لإلشارة إىل الجهات الخارجة عن الربملانات والتي تشارك يف أنشطة الدعم   1
الربملاين. وتشري »الرشاكة« إىل العالقة بني الرشكاء والربملانات. وُيستخدم تعبريا »دعم الربملانات« و»الدعم الربملاين« كمرادفني يف هذه الوثيقة.
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التوا�سل  تعزيز  اأجل  من  خا�سة  بوجه  املبادئ  هذه  وُو�سعت 

والعاملي،  والإقليمي  املحلي  ال�سعيد  على  الفعالني  والتعاون 

توفري  ال�رضكاء وم�سوؤولياتهم يف  اأدوار  اأن  وامل�ساعدة يف �سمان 

الدعم الربملاين �سفافة ومتكاملة ومتفق عليها.

ول �سك يف اأن هذه املبادئ �ستخ�سع لتغيريات وحت�سينات على 

والربملانات  ال�رضكاء  جتارب  العملية  هذه  و�سرتاعي  ال�سنني.  مر 

وتطورها، ما �سي�سمن ا�ستمرار اأهمية دعمها الربملاين الفعال.

كاإطار  املبادئ  لهذه  وال�رضكاء  الربملانات  اعتماد  فاإن  ثم،  ومن 

اأن�سطة  وكفاءة  فعالية  زيادة  اإىل  �سيوؤدي  الربملاين  للدعم  م�سرتك 

الدعم تدريجيًا. و�سيعزز ذلك قدرات الربملانات على اأداء مهامها 

الأ�سا�سية.
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الأ�ش�س املنطقية

اأمران  الكافية  باملوارد  وتزويدها  جيداً  الربملانات  تنظيم  اإن 

�سيادة  واإعالء  ال�سالم،  واإقامة  الدميقراطية،  لإر�ساء  �رضوريان 

اجلن�سني  بني  امل�ساواة  وتعزيز  الإن�سان،  وحقوق  القانون 

والنهو�ش  القت�سادي،  الزدهار  وزيادة  ال�سباب،  وم�ساركة 

بالعدالة الجتماعية. ويعني تزايد م�سوؤوليات الربملانات الت�رضيعية 

لهم  املواطنني  جميع  اأن  املجالت  هذه  يف  والتمثيلية  والرقابية 

م�سلحة حيوية يف هذه املوؤ�س�سة.

قدراتها  تنمية  يف  قوية  رغبة  عن  الربملانات  من  العديد  واأعربت 

اإىل احل�سول على خدمات  املتزايدة  لتطلعات املواطنني  ا�ستجابًة 

اأكرث كفاءة وفعالية من ممثليهم، وهو اأمر يجب الإقرار به يف جميع 

اأن�سطة الدعم.

املجتمع  مفهوم  على  فتنطوي  الوا�سع  مبعناها  الدميقراطية  واأما 

اإىل  ال�ستناد  من  الربملانات  تتمكن  اأن  املالئم  فمن  وعليه  الدويل 

�سالح  ذي  دويل  جمتمع  من  وحمكم  مالئم  خارجي  تقني  دعم 

الدميقراطية  املوؤ�س�سات  جميع  ت�سيري  يف  م�سرتكة  وم�سلحة 

الرئي�سية. ويعّد هذا الهدف امل�سرتك اأ�سا�ش الدعم الربملاين.

الطبيعة اجلوهرية

واإجرائية  �سيا�سية  جوانب  ذات  معقدة  منظمات  هي  الربملانات 

تخطيط  اأمام  كبرية  حتديات  التعقيد  هذا  ويطرح  مميزة.  واإدارية 

تقدمي الدعم اخلارجي الفعال.

من  جمموعة  مب�ساعدة  منتخبني  �سيا�سيني  من  الربملانات  وتتاألف 

هذه  وت�سعى  وغريه.  اإجرائيًا  دعمًا  تقدم  واملوظفني  امل�سوؤولني 

الدعم الربملاين – الأ�ش�س املنطقية والطبيعة اجلوهرية
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اجلهات غالبًا اإىل حتقيق هدف م�سرتك وهو �سمان اإدارة الربملان 

لالأولويات الجتماعية املتناف�سة، والت�سديق على قوانني حمكمة، 

وم�ساءلة احلكومة، وتزويد النواب باملوارد الالزمة لتمثيل ناخبيهم. 

ورغم ترابط هذه الأدوار، فاإن متطلبات القدرات تكون غالبًا مميزة 

والقدرة  بالتعقيد  الفعال  الربملاين  الدعم  يت�سم  اأن  وينبغي  للغاية. 

الكافية على التكيف مع هذه ال�رضوط املعقدة على نحو مالئم.

وتلبيًة لالحتياجات املتزايدة اإىل الدعم الربملاين، ظهرت جمموعة 

جديدة من ال�رضكاء على مدار العقدين اأو العقود الثالثة املا�سية. 

وقدمت الربملانات القائمة الدعم اإىل الربملانات الأحدث عهداً. 

ومعاهد  متخ�س�سة  دولية  منظمات  قدمت  ذلك،  اإىل  واإ�سافة 

وال�رضكات  املدين  املجتمع  وجمموعات  مانحة  وجهات  تدريب 

من  جماًل  الربملاين  الدعم  واأ�سبح  متخ�س�سة.  موارد  ال�ست�سارية 

لذلك،  املخ�س�سة  املوارد  وازدادت  بها  املعرتف  اخلربة  جمالت 

بينما اأ�سبحت اإمكانات الربملانات اخلا�سة بتعزيز احلكم الر�سيد 

ال�سيا�سية والزدهار القت�سادي والعدالة الجتماعية  وامل�ساركة 

مو�سع تقدير اأو�سع نطاقًا.

ويتطلب الدعم الربملاين مدخالت حملية ودولية. واإذ تت�سع قاعدة 

من  وفعالة  قوية  برملانات  اإقامة  باأهمية  تقر  التي  الدولية  اجلهات 

اأجل التنمية الدميقراطية، اأقرت منظمات املجتمع املدين اأي�سًا يف 

العديد من البلدان بالأهمية احلا�سمة التي تكت�سيها الربملانات يف 

ت�سارك  املنظمات  الدميقراطية يف بالدها، واأ�سبحت هذه  تعزيز 

التطوير  ق�سايا  ودعم  الربملاين  الأداء  مراقبة  متزايد يف  نحو  على 

والإ�سالح الربملانيني. ويكت�سي اإ�رضاك اجلهات الوطنية يف جمال 

التطوير الربملاين اأهمية حيوية يف جناح اأن�سطة الدعم الربملاين.
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تنمية  يف  الربملانات  م�ساعدة  اإىل  اأ�سا�سًا  الربملاين  الدعم  ويهدف 

والتمثيلية  والرقابية  الت�رضيعية  مهامها  اأداء  على  قدراتها  كامل 

الربملانات  اإمكانات  الدعم  هذا  يراعي  اأن  ويجب  الأ�سا�سية. 

املجتمع  الأفراد ومنظمات  املواطنني  بتجميع مدخالت  اخلا�سة 

املدين وهيئات الرقابة والهيئات الإدارية مثل املجال�ش الت�رضيعية 

كذلك  ويجب  كانت.  حيثما  الكربى  والبلديات  الوطنية  دون 

�سيادة  بتعزيز  اخلا�سة  الربملانات  اإمكانات  الدعم  هذا  يراعي  اأن 

القانون وحقوق الإن�سان، مبا فيها حقوق املراأة وحماية الطفل، 

الوطني، وتر�سيخ مكانتها  ال�سعيد  والدميقراطية يف بالدها على 

كموؤ�س�سات وطنية ذات م�سداقية تلتزم بحل النزاعات �سلميًا.

املوؤ�س�سات  الربملانية وتعقيد  املهام  لهذه  املالزمة  ال�سعوبات  واإن 

برملاين  دعم  على  احل�سول  اأمام  عديدة  حتديات  تطرح  الربملانية 

فعال. وت�سمل هذه التحديات �رضورة تقييم ال�سياق الجتماعي 

املوؤ�س�سية  البيئة  وفهم  مالئم،  نحو  على  الوطني  القت�سادي 

القوي.  املحلي  الدعم  وت�سجيع  الوا�سعة،  الربملانية  والإدارية 

على هذه  والتغلب  بفعالية  الربملانات  ت�سيري  �سبل  فهم  ول ميكن 

الربملان بجميع  اإل بدعم داخلي قوي وبخا�سة دعم  التحديات 

م�ستوياته.

ناجحة  برملاين  دعم  مببادرات  ال�سطالع  ينبغي  ثم،  ومن 

بالربملانات.  املت�سلة  املعنية  الأطراف  »اأ�رضة«  بني  وبالإجماع 

احلكومات  الداخلي،  ال�سعيد  على  الأطراف،  هذه  وت�سمل 

وموظفني.  ونواب  برملان  واأع�ساء  قائدين  املعار�سة،  واأحزاب 

واأما على ال�سعيد اخلارجي، فت�سمل املواطنني والأطراف املعنية 

اأكان  و�سواء  الربملان.  اأن�سطة  ت�سارك يف  التي  املدين  املجتمع  من 
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بقوة  ي�ستند  اأن  تعني  اخلارجي،  اأم  الداخلي  ال�سعيد  على  الدعم 

اإقامة  �ستي�رض  اإذ  برملان.  بكل  واخلا�سة  املحددة  الأولويات  اإىل 

امل�سار  الدعم اخلارجي يف هذا  �رضاكة وثيقة وتوافقية مع �رضكاء 

حتديد هذه الأولويات، وحتقيق املعايري الدولية املعنية املتوقعة من 

الربملانات الدميقراطية يف القرن احلادي والع�رضين.

املواطنني  طلبات  تزايد  املا�سية  الع�رضون  ال�سنوات  و�سهدت 

العاديني من الربملانات والربملانيني. ومن املتوقع اأن يزداد ال�سغط 

اإطار  يف  املحوري  دورها  توؤدي  كي  الربملانات  على  املمار�ش 

التنظيم املوؤ�س�سي للبلدان من خالل اإثبات زيادة فعالية اأن�سطتها 

الربملانيني.  ا�ستقامة  حيث  من  تدريجيًا  مرتفعة  ملعايري  وامتثالها 

هذه  مواجهة  على  الربملانات  �سي�ساعد  الربملاين  الدعم  واإن 

التحديات.

اأن�سطة  ذ  وتنفَّ ال�سيا�سية  الأحداث  �سميم  الربملانات يف  وتندرج 

الدعم الربملاين غالبًا نتيجة تغري الأولويات ال�سيا�سية والتحالفات 

التقني  الدعم  اآليات  تو�سع جمموعة  اأن  يجب  وعليه،  الدينامية. 

بحيث ت�سبح اأكرث اإبداعًا ومالءمة تدريجيًا اإذا هدفت اإىل حتقيق 

نتائج اإيجابية يف الربملانات.

و�ستكت�سي املنا�رضة ال�سيا�سية املتعددة الأحزاب للدعم الربملاين، 

اإيجابية.  نتيجة  لتحقيق  اأ�سا�سية  اأهمية  دائمًا  ومو�سوعًا،  �سكاًل 

اإذا  اإل  بالنجاح  النتائج  تتكلل  اأن  املرجح  غري  فمن  اخلتام،  ويف 

تعقيد  تعقيدها مع  الأجل وتواءم  اإطار دعم طويل  اندرجت يف 

الربملانات.
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امل�شار

اإذ اأقر عدد من الربملانات و�رضكاء الدعم الربملاين بهذه التحديات، 

اجتمعوا يف جنيف يف ت�رضين الأول/اأكتوبر 2013 واتفقوا على 

املبادئ  من  جمموعة  و�سع  جدوى  لدرا�سة  حان  قد  الوقت  اأن 

امل�سرتكة لتوفري اإطار لأن�سطة الدعم الربملاين.

فريق  وتوىل  ت�ساورية.  عملية  خالل  من  املبادئ  هذه  وُو�سعت 

الدويل،  الربملاين  الحتاد  األفه   ،
2
اأع�ساء خم�سة  من  ن  مكوَّ عمل 

توجيه هذا امل�سار بدعم من ا�ست�ساري م�ستقل. وقدمت برملانات 

اإ�سهامات يف هذا امل�سار من خالل رابطة الأمناء العامني للربملانات 

الدعم  �رضكاء  واأدىل  الدويل.  الربملاين  لالحتاد  الرئا�سية  والهيئات 

الربملاين تعليقات ب�ساأن م�رضوعات متتالية.

ال�شكل

هذه الوثيقة هي ثمار هذه املبادرة وت�سمل مبداأ عامًا �ساماًل واحداً 

من  م�سرتكًا  واحداً  جانبًا  منها  كل  تبلور  حمددة  مبادئ  وت�سعة 

الدعم الربملاين. ويوفر املبداأ الأول الأ�س�ش املنطقية للدعم الربملاين 

ف الربملانات و�رضكاء الدعم 
ِّ
عامًة. واأُرفق بكل مبداأ تعليق. و�ستكي

الربملاين هذه املبادئ بح�سب �سياق عملها.

وقد ُو�سعت هذه املبادئ كي تنطبق على جميع الأن�سطة الرامية 

اأن تكون  اإىل  فاإنها تهدف  اإىل ذلك،  اإىل تعزيز الربملان. واإ�سافة 

قابلة للتكيف مع جميع البلدان وال�سياقات التي يتوافر فيها الدعم 

مل�ساعدة الربملانات يف بناء قدراتها، واأن تنطبق على اأن�سطة جميع 

�رضكاء الدعم الربملاين.

املبادئ امل�شرتكة – امل�شار وال�شكل

االتحاد الربملاين الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، والجمعية الوطنية الفرنسية، والربملان األورويب، واملؤسسة الوطنية الدميقراطية.  2

التعلم بني الأقران. © الحتاد الربملاين الدويل 
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املبداأ العام لدعم الربملانات

مراعاة ال�سياقات يف دعم الربملانات . © الحتاد الربملاين الدويل 

الربملانات والدميقراطية

للدميقراطية اأ�سكال عديدة ولكنها تقوم عادة على الف�سل الفعلي 

بني ال�سلطات التنفيذية والق�سائية والت�رضيعية كي تتقا�سم ال�سلطة 

البنية  وتتطلب هذه  بينها.  فيما  والتوازن  ال�سوابط  على  وحتافظ 

الداخلية  هيئاته  وتكون  املجتمع  يف  مرت�سخًا  دميقراطيًا  برملانًا 

قادرة على اأداء مهامها.

للربملانات  والتمثيلية  والرقابية  الت�رضيعية  الأ�سا�سية  املهام  واإن 

للبلد من خالل  العامة  اأ�سا�سيًا يف جودة احلوكمة  اإ�سهامًا  ت�سهم 

اأن�سطة  جمالت  يف  احلكومية  ال�سيا�سات  على  قيمة  اإ�سفاء 

احلكومي  العمل  على  اإ�سافية  �رضعية  واإ�سفاء  احلديثة،  الدولة 

احلكومة،  عن  م�ستقلة  �سيا�سة  وا�ستهالل  احلكومية،  والأن�سطة 

خالل من  الجتماعية  احلياة  يف  ال�سيا�سات  تطبيق   ومتكني 

القوانني.

لعملية  قيا�ش  موؤ�رضات  الوظائف وو�سع  تعزيز هذه  ومن خالل 

القانون،  �سيادة  اإعالء  الدميقراطي  الربملان  ي�سمن  القرار،  �سنع 

وتنظيم  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  وتعزيز  الإن�سان،  و�سون حقوق 

مع  التكيف  على  والقدرة  امل�ستدام،  النمو  لتعزيز  القت�ساد 

اأن  ورغم  والتحديث.  التطوير  اإىل  حتتاج  التي  املجتمع  تغريات 

جوانب العمل يف هذه املجالت م�سرتكة مع ال�سلطتني التنفيذية 

�سي�سقط  وفعال  قوي  دميقراطي  برملان  غياب  فاإن  والق�سائية، 

�رضعية الدولة.

الربملانات الفعالة �شرورية من اأجل اإر�شاء الدميقراطية، واإعالء �شيادة القانون وحقوق الإن�شان، وتعزيز امل�شاواة 

بني اجلن�شني، وحتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية. وتتطلب الربملانات دعماً تقنياً ممتازاً كي ت�شهم اإ�شهاماً 

كامالً يف هذه املجالت
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قطاعات  جلميع  الفر�سة  اأي�سًا  الدميقراطية  الربملانات  وتتيح 

نزاعاتها  وتناق�ش  ممثليها،  خالل  من  اإليها  ُي�ستمع  كي  املجتمع 

الهامة،  الوطنية  والق�سايا  ال�سيا�سي  التوجه  ب�ساأن  وخالفاتها 

ويتو�سل اإىل حلول �سلمية وم�ستدامة يف اإطار �سيادة القانون.

دعم ال�شركاء للربملانات

تلتم�ش العديد من الربملانات م�ساعدات خارجية بغية اأداء دورها 

اإطار  اأكانت يف  �سواء   – اخلارجية  للم�ساعدات  ويجب  املعقد. 

متامًا  )اأ( منا�سبة  تكون  اأن   – الأطراف  متعددة  اأم  ثنائية  برامج 

الربملان  اأهمية  تتنا�سب مع  نوعية  الربملان؛ )ب( وذات  ملتطلبات 

يف اإطار البنية العامة للحوكمة الوطنية.

الربملانيني يف جميع  الربملانيني وامل�سوؤولني  ينبغي دعم  ومن ثم، 

الدعم  ذلك  يكون  اأن  وينبغي  الربملانية،  الأن�سطة  جمالت 

م�ستمداً من م�سادر داخلية وحملية ومن برملانات اأخرى وجمتمع 

الدعم الربملاين الدويل. وينبغي لهذه التبادلت الدولية اأن ت�سدد 

جميع  عليها  تقوم  اأن  يجب  التي  وال�ستقاللية  النزاهة  على 

من  الدعم  هذا  تقدمي  وميكن  الناجحة.  الربملانية  املوؤ�س�سات 

اأو ات�سالت  اأو م�سارات ر�سمية  اأو فعاليات  خالل اجتماعات 

غري ر�سمية.

جميع  اأن  واقع  اإىل  الربملاين  الدعم  ي�سري  اأن  يجب  واأخرياً، 

التعلم  على  قادرة  حديثة،  اأم  قدمية  اأكانت  �سواء  الربملانات، 

ال�رضكاء  يوؤديه  الذي  احليوي  الدور  عن  النظر  وبغ�ش  املتبادل. 

الربملانيون يف تلبية ال�رضوط املتخ�س�سة لدعم الربملانات الفردية، 

ر بثمن  فاإن تبادل اخلربات بني النواب واملوظفني الربملانيني ل يقدَّ

يف تنمية الدميقراطية يف �ستى اأنحاء العامل. ومن ثم، ينبغي ت�سجيع 

تبادل اخلربات هذا ب�سدة.
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مبادئ حمددة لدعم الربملانات

اإن اأحد ال�رضوط الأ�سا�سية لنجاح الدعم الربملاين هو اإقامة عالقة 

موثوقة ومفتوحة و�ساملة بني الربملان و�رضكاء الدعم. ويجب اأن 

تتج�سد هذه املوثوقية يف ترتيبات التنفيذ العملي للدعم الربملاين 

مثل الإدارة ال�ساملة واملفتوحة لالأن�سطة.

التي  اأن يراعي احتياجات هذا الربملان  اأي برملان  ويجب لدعم 

النواب  تنوع  يراعي  �سامل  م�سار  خالل  من  حتديدها  ميكن 

واإن  وغريهم.  الربملانيني  واملوظفني  ال�سيا�سية  والأحزاب 

الربملان وحده هو القادر على حتديد احتياجاته وو�سع اأهداف 

لأن�سطة  خم�س�سة  نهوج  اعتماد  عن  ف�ساًل  وا�سعة  ا�سرتاتيجية 

يي�رضون  اخلارجيني  ال�رضكاء  اأن  من  الرغم  على  وذلك  معينة، 

التخطيط ال�سرتاتيجي. غالبًا عملية 

والربملانات لي�ست موؤ�س�سات قائمة بذاتها واإمنا هي جزء ل يتجزاأ 

ويرتتب  اأخرى.  �سياقات  ومن  نطاقًا  اأو�سع  موؤ�س�سي  �سياق  من 

على ذلك اأن الهتمام بتطوير الربملان والدعم اخلارجي امل�ستقبلي 

يتجاوزان م�ستوى الربملان ذاته. ويف ظل هذه الظروف، تكت�سي 

التنفيذية،  ال�سلطة  فيها  مبا  اخلارجية،  والهيئات  املوؤ�س�سات  اآراء 

اأهمية يف هذا ال�ساأن.

احلكومية  املوؤ�س�سات  على  الر�سيدة  الوطنية  احلوكمة  وتعتمد 

الأ�سا�سية التي تعمل على اأ�سا�ش تعاوين. ورغم اأنه �سيكون من غري 

املنا�سب لل�سلطة التنفيذية اأن توؤدي دوراً مبا�رضاً يف تنمية الدعم 

عالقات  اإقامة  فاإن  ال�سلطات،  ف�سل  وجوب  اإىل  نظراً  الربملاين 

بناءة بني ال�سلطتني الت�رضيعية والتنفيذية من اجلوانب الهامة للدعم 

�شركاء الدعم الربملاين ي�شرت�شدون باحتياجات الربملان املبداأ 1: 
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مع  املنا�سب  الوقت  يف  م�ساورات  اإجراء  يكون  وقد  الربملاين. 

ال�سلطة التنفيذية مفيداً يف اإر�ساد جهود التطوير الربملاين.

يومية  �سغوط  فيها  مُتار�ش  مزدحمة  اأماكن  هي  الربملانات  واإن 

اأثناء اجلل�سات. وعليه، ينبغي تكييف  �سديدة وتناف�سية وبخا�سة 

الدعم الربملاين مع احتياجات املوؤ�س�سة العاملة.

ولعل اأف�سل نهج للدعم الربملاين الطويل الأجل هو اإدراج الدعم 

من  تو�سع  و�ساملة  »خا�سة«  برملانية  ا�سرتاتيجية  خطة  اإطار  يف 

خالل عملية جامعة. وميكن لهذه اخلطة اأن ت�سمل جميع جمالت 

الأولوية،  ذات  املجالت  حتديد  يف  تفيد  وقد  الربملان  عمل 

وم�سالح املنتمني اإىل الربملان واأف�سل �سبل احل�سول على الدعم. 

وقد يكون ر�سم هذه اخلطة ال�سرتاتيجية اإحدى ال�سمات املميزة 

للدعم اخلارجي.

احتياجات  مع  الربملاين  الدعم  تكييف  يجب  باأنه  الإقرار  ومع 

اأن  و�رضكائه  الربملان  بني  عالقة  اإقامة  �ساأن  فمن  املعني،  الربملان 

ي�ساعد يف �سمان ال�ستفادة من خربات الربملان على اأكمل وجه، 

الربملاين  الدعم  ويت�سم خرباء  بعناية.  املقدمة  الن�سائح  والنظر يف 

الربملانات.  يخ�ش  فيما  م�ستفي�سة  وخربة  وا�سعة  بدراية  غالبًا 

للتنمية  حتقيقًا  اخلربات  هذه  من  ال�ستفادة  تعظيم  ينبغي  وعليه، 

ال�ساملة للربملانات.

واإن ال�رضوط الأ�سا�سية املحددة اأعاله هامة لتحديد نتيجة �ساملة 

ناجحة لأن�سطة الدعم الربملاين، وو�سع الرتتيبات العملية الالزمة 

امليداين  للتنفيذ  العملية  الرتتيبات  وت�سمل  النجاح.  هذا  لتحقيق 

الناجح ما يلي:
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yy والإدارية املالية  ال�سوؤون  اإدارة  ت�سمل  �سليمة،  اإدارة  اإقامة 

لالأن�سطة، ميثَّل فيها تنوع وجهات النظر الربملانية متثياًل منا�سبًا. 

وينبغي األ ُين�ساأ اإل احلد الأدنى من الهيئات الإدارية هذه واأن 

تدمج يف البنية الإدارة الربملانية القائمة قدر الإمكان.

yy واحد )جمل�ش  الربملان  بنية  اإىل  الواجب  النحو  على  الإ�سارة 

تقدمي  الأمانة يف  واإ�رضاك  الربنامج  مثاًل( يف خطة  اأم جمل�سان 

الدعم الربملاين.

yy ت�سجيع امل�ساركة العملية للربملان يف اأن�سطة الدعم، مبا يف ذلك

من خالل امل�ساركة الدورية للموظفني، اأو تقا�سم التكاليف، 

اأو تقدمي التربعات العينية.

yy سمان تن�سيق اأن�سطة الدعم مع العمل اليومي للربملان وعمل�

برنامج  حتديد  يتولون  الذين  الربملانيني  وامل�سوؤولني  النواب 

لرئي�ش  الوثيقة  امل�ساركة  عادة  ذلك  على  و�سيرتتب  الربملان. 

الأطراف  اآراء  كانت  واإن  ممثليهم،  اأو  العام  والأمني  الربملان 

الربملانية الأخرى هامة اأي�سًا.

yy وللربملان ال�رضكاء  جلميع  مر�ٍش  مبعدل  الدعم  اأن�سطة  تنفيذ 

غري  الزمنية  اجلداول  اأو  للغاية  الطموحة  اخلطط  وجتنب 

الواقعية.

yy والنهوج للدعم  ال�سرتاتيجية  لالأهداف  دوري  تقييم  اإجراء 

املخرجات  جودة  حت�سني  �سمان  بغية  املعتمدة  املخ�س�سة 

تدريجيًا.

yy بغية اخلا�سة  الأن�سطة  لبع�ش  »نهائية«  تقييم  عمليات  اإجراء 

اأن�سطة الدعم  التكلفة، واإر�ساد  اإىل  العائد والتاأثري  تقييم ن�سبة 

املقبلة.
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قد تبدو الربملانات معقدة ولكنها اأقيمت اأ�سا�سًا لتحويل التطلعات 

قانوين  واقع  اإىل  للمواطنني  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

واجتماعي من خالل الت�رضيع والرقابة والتمثيل.

وكلما تر�سخت مكانة الربملان يف ن�سيج املجتمع واأ�سبح الربملان 

يف  الإ�سهام  على  قدرته  زادت  املتعددة،  ل�سياقاته  مراعاة  اأكرث 

التحديات  ملواجهة  �سيا�سيًا  ومقبولة  �سلمية  حلول  اإىل  التو�سل 

امللحة للبلد.

ر�سم  على  الربملانات  م�ساعدة  يف  دور  الربملاين  الدعم  ول�رضكاء 

ت�سجيع  خالل  من  املتغرية  بيئاتها  يف  ملوؤ�س�ساتها  اإيجابية  �سورة 

جميع  اإىل  بالن�سبة  اأهميتها  زيادة  اإىل  الرامية  الربملان  جهود 

املواطنني.

ولذلك، فاإن عمليات الدعم الربملاين الناجحة تراعي بوجه خا�ش 

بنية الربملان الد�ستورية الداخلية واملوؤ�س�سية والإجرائية ف�ساًل عن 

تعمل  التي  املتعددة  وال�سيا�سية  الجتماعية  اخلارجية  ال�سياقات 

يوميًا.  والنواب  الربملانات  يف  توؤثر  والتي  اإطارها  يف  الربملانات 

ال�سمولية  اإىل  �سعيه  الربملان يف  م�ساعدة  القوي  الدعم  و�سي�سمل 

ال�سياقات  جميع  اإطار  يف  واإدماجهم  ناخبيه  مع  والتوا�سل 

الجتماعية وال�سيا�سية.

فر�ش  اإتاحة  يف  هامًا  دوراً  الربملانية  التوعية  اأن�سطة  وتوؤدي 

ال�رضكاء  يتحلى  اأن  ويجب  للمواطنني.  الربملان  اأهمية  لإثبات 

يف  مبا  البلد،  يف  وال�سيا�سي  القت�سادي  لل�سياق  عميق  بفهم 

ذلك طبيعة الأحزاب ال�سيا�سية ودورها، ف�ساًل عن فهم املوقف 

للبلد. الد�ستوري 

�شركاء الدعم الربملاين يولون اأهمية خا�شة لل�شياقات ال�شيا�شة والقت�شادية والجتماعية املتعددة  املبداأ 2: 

واملتقاطعة والتي تزاول فيها الربملانات اأن�شطتها
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 التوعية الربملانية – البلد ال�شياق: 

اإ�شراك جميع املواطنني

اإن الربملانات العاملة هي مراكز وطنية يتي�رض الو�سول اإليها وتناَق�ش 

يف اإطارها وحتل الق�سايا ذات الأهمية الوطنية والتي تكون غالبًا 

فردية للمواطنني، بغ�ش النظر عن جن�سهم اأو خلفيتهم الإثنية اأو 

و�سعهم الجتماعي اأو معتقداتهم ال�سيا�سية.

برملانية  توعية  برامج  غياب  يف  ذلك  ُي�ستحال  اأن  املرجح  ومن 

ع يف اإطارها املواطنون ومنظمات املجتمع  ملحوظة وحيوية ي�سجَّ

الربملانات  من  فيها  وُيتوقع  برملاناتهم،  مع  التوا�سل  على  املدين 

والنواب اأن ي�ستمعوا اإىل ناخبيهم واأن ي�ستجيبوا لهم وللم�سالح 

الوطنية العامة.

الربملانات  من  العديد  يف  ن�سبيًا  حديثة  الربملانية  التوعية  واإن 

من  عادية  �سمة  ُتعترب  اأ�سبحت  ولكنها  قدمية(  برملانات  )منها 

عديدة،  اأ�سكاًل  التوعية  اأن�سطة  تتخذ  وقد  الربملانات.  �سمات 

من زيارات متبادلة ب�سيطة اإىل الإ�سهام يف حل الق�سايا ال�سيا�سية 

العامة.

العالقات  حيث  من  التوعية  يف  النظر  املهم  من  دائمًا  و�سيكون 

وال�سباب،  الن�ساء  تواجه  التي  اخلا�سة  والتحديات  اجلن�سني  بني 

والتفكري بعناية يف �سبل تقدمي هذا الدعم الإمنائي. وميكن ت�سجيع 

م�ساركة الن�ساء من خالل التوا�سل املنتظم مع املنظمات الن�سائية 

ال�سعبية وقادة املجتمع من الن�ساء واملعاهد البحثية التي تركز على 

ق�سايا اجلن�سني ومراكز البحوث.
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وتكت�سي توعية ال�سباب اأهمية مماثلة. وميكن ا�ستقطاب ال�سباب 

اإىل البيئة الربملانية من خالل اإقامة دورات تدريبية برملانية لطالب 

والتعاون  النفتاح  لتعزيز  كو�سيلة  الوطنية  والكليات  اجلامعات 

والتعلم، واإن�ساء برملانات لل�سباب.

اإ�سماع  �سمان  يف  خا�سة  م�سوؤولية  اأي�سًا  الربملانات  وتتحمل 

اأن  الدعم  لأن�سطة  وينبغي  املهم�سة،  والفئات  الأقليات  اأ�سوات 

تراعي �رضورة التوا�سل مع الدوائر النيابية املهم�سة. ويف البلدان 

ذات الدوائر النتخابية النائية اأو نظم النقل ال�سعيفة اأو اجلماعات 

اإليها، تكت�سي التوعية  الإثنية املقيمة يف مناطق ي�سعب الو�سول 

القوية اأهمية خا�سة.

التوعية ودعمها،  العملية لإجراء هذه  الطرق  العديد من  وهناك 

الت�سال  و�سائط  على  اأ�سا�سًا  عليها  املتفق  الأولويات  و�ستعتمد 

والتلفزيون؛  الإذاعة؛  مثل  عادة  امل�ستخدمة  والإقليمية  الوطنية 

الإلكرتونية  واملواقع  املخ�س�سة؛  الربملانية  الإعالمية  والقنوات 

الربملانية الهادفة؛ والن�رضات الإخبارية باللغات املعنية؛ والزيارات 

والدوليني؛  املحليني  والنواب  للمواطنني  واخلارجية  الداخلية 

والندوات؛ واملوؤمترات.

القائمة،  لالأو�ساع  وفقًا  عليها  املتفق  التوعية  �سبل  كانت  واأيًا 

فينبغي ل�رضكاء الدعم الربملاين اأن يعتربوا قدرة الربملان على اإ�رضاك 

املواطنني اأولوية عمل ق�سوى.

وينبغي لأن�سطة دعم التوعية اأن توؤدي اإىل ما يلي:

yy الروابط وتوطيد  الربملانية  ال�سمولية  من  قوية  روح  تعزيز 

باملواطنني.
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yy.سمان مراعاة امل�ساركة يف اأن�سطة الدعم للتنوع الوطني�

yy اإقامة دورات تدريبية خا�سة ملعاجلة ق�سايا التنوع يف الربملان

عند القت�ساء.

yy ،م�ساعدة الربملانات والنواب على اإزكاء الوعي بتكافوؤ الفر�ش

الت�رضيعية  اأعمالهم  اأ�سكاله يف  بجميع  التمييز  مواجهة  وعلى 

والرقابية والتمثيلية، وداخل اإدارة الأمانة.

ال�شياقان الد�شتوري وال�شيا�شي القت�شادي

ويف  ر�سمي.  وموؤ�س�سي  د�ستوري  �سياق  يف  الربملانات  تعمل 

�سـيا�سي  �سـياق  من  حيويًا  جزءاً  الربملانات  تعّد  ذاته،  الوقت 

اقت�سـادي اأقـل �سـفافية ومتداخل يتجـاوز الربملان.

ال�سياقني  مراعاة  اإىل  ي�سعوا  اأن  الدعم  �رضكاء  على  ويجب 

يف  تعمل  اللذين  القت�سادي  وال�سيا�سي  الد�ستوري/املوؤ�س�سي 

م�ساعدة  اأن�سطة  الفهم  بهذا  و�سرتتهن  الربملانات.  اإطارهما 

الربملانات يف و�سع برامج دعم مالئمة.

وعليه، فاإن �رضكاء الدعم الربملاين ملزمون بالطالع على التاريخ 

املوؤ�س�سي للبلد وينبغي لهم اأن يلموا بالبيئة ال�سيا�سية العامة للبلد 

من  املعنية  والأحكام  ال�سيا�سية،  والأحزاب  النتخابي،  )النظام 

اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  الإن�سان،  حقوق  وو�سع  الد�ستور، 

وال�سياق  وال�رضيبي،  املايل  والو�سع  احلديثة،  النزاعات  وجتارب 

القت�سادي، وخطط التنمية الوطنية(.

الدولية  الق�سايا  النظر يف  ال�رضكاء  يتعني على  اإىل ذلك،  واإ�سافة 

والإقليمية )العالقات التجارية وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية( 
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للبلد،  والإقليمية  الدولية  اللتزامات  عن  ف�ساًل  النزاعات،  ويف 

وتعّد  و�سواغله.  الربملان  اهتمامات  اأهم  من  غالبًا  �ستظل  والتي 

الأحزاب ال�سيا�سية همزة الو�سل بني الراأي ال�سيا�سي وموؤ�س�سات 

متثَّل  الذي  املكان  هو  والربملان  الربملان.  ت�سمل  التي  الدولة 

القانون  مع  يتما�سى  مبا  الكربى  الوطنية  ال�سيا�سية  التيارات  فيه 

النتخابي للبلد وحيث تكون الأحزاب ال�سيا�سية �سمة حيوية من 

ال�سياق ال�سيا�سي القت�سادي للبلد.

قواعد  اإىل  جزئيًا  ت�ستند  جيداً  العمل  على  الربملان  قدرة  واإن 

ال�ستقرار  على  بعيد  حد  اإىل  وتقوم  جيداً،  م�سممة  اإجرائية 

والتحالفات  والتجمعات  الأحزاب  وقدرات  والن�سباط 

عجز  الأحزاب،  انعدمت  اأو  �سعفت  واإن  البلد.  يف  ال�سيا�سية 

الربملان عن متثيل مواطنيه بفعالية. وعليه، فاإن الأحزاب ال�سيا�سية 

الدميقراطية  احلياة  رئي�سية يف جمايل  فاعلة  بو�سفها جهات  تعّد، 

لالأمة والدميقراطية الربملانية، �سياقًا رئي�سيًا اإ�سافيًا ومو�سع تركيز 

الأحزاب  بتاريخ  ال�رضكاء  يلم  اأن  مبكان  الأهمية  ومن  للدعم. 

الرئي�سية املمثلة يف الربملان وبخلفياتها ال�سيا�سية.
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تتمتع  �ستظل  الربملانية  املوؤ�س�سة  اأن  الربملاين  الدعم  ا�ستدامة  تعني 

بالفوائد املرتتبة على امل�ساعدة اخلارجية بعد توقفها. ويعني ذلك 

اأنه يتعني على الربملانات تنمية قدراتها على اإدارة م�سارات التغيري 

والتجديد.

وينبغي للدعم الربملاين اأن يركز على اأدوات احلفاظ على امل�ساعدة 

الإمنائية وعلى اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على عملية ا�ستمرار التطوير 

ا�سرتاتيجي  نهج  )1( اعتماد  الأدوات  هذه  وت�سمل  املوؤ�س�سي. 

للتنمية؛ )2( وزيادة فعالية املوظفني الربملانيني.

التخطيط ال�شرتاتيجي لال�شتدامة

مثل  الربملانات فريدة يف عملها ولكنها تت�رضف كثرياً  قد تكون 

املوؤ�س�سات الأخرى؛ اإذ تخ�سع ل حمالة للتطور.

تقنيات  اعتماد  على  الربملانات  ت�سجيع  دائمًا  ينبغي  وعليه، 

من  اخلا�ش  تطورها  يف  تتحكم  كي  وعملية  ا�سرتاتيجية  اإدارية 

ويف  اخلارجي؛  الدعم  واإدارة  الأن�سطة  اأولويات  حتديد  خالل 

املبادرات  ت�ستعر�ش  كي  ال�ساملة،  املوؤ�س�سية  الأهداف  �سياق 

ا�ستخدام  �سمان  بغية  فيها  النظر  وتعيد  ال�سابقة  والإ�سالحات 

املوارد مع مراعاة التكاليف وامل�ساءلة وال�سفافية.

للمواطنني  تعر�ش  كي  للربملانات  الفر�سة  التقنيات  هذه  وتتيح 

الوطنية،  املوؤ�س�سية  والأهداف  الغايات  حتقيق  يف  املحرز  التقدم 

ومن ثم ر�سم �سورة عامة اأكرث اإيجابية للربملان ب�سورة تدريجية.

ي�ستخدمها  التي  الرئي�سية  الأداة  هو  ال�سرتاتيجي  والتخطيط 

اإىل  التو�سل  خالل  من  وامل�ستدام  الر�سيد  التغيري  لإدارة  الربملان 

الدعم الربملاين يهدف اإىل حتقيق نتائج م�شتدامة املبداأ 3: 
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عليها  يرتتب  وما  ال�سرتاتيجية  الأهداف  ب�ساأن  الآراء  يف  توافق 

من تخطيط ت�سغيلي وموؤ�س�سي �سنوي.

فاإذا انعدم وجود ا�سرتاتيجية برملانية، تعني على �رضكاء الدعم اأن 

جدوى  ب�ساأن  مبكر  تقييم  اإجراء  قبول  على  الربملانات  ي�سجعوا 

امل�سار  يف  للم�ساعدة  يتاأهبوا  واأن  ال�سرتاتيجية،  هذه  تخطيط 

الطويل الرامي اإىل اإدماج الأهداف ال�سرتاتيجية يف الربملان. واإن 

وحتديثها  ل�ستعرا�سها  الأولوية  اإيالء  تعني  ا�سرتاتيجية،  ُو�سعت 

عند القت�ساء.

املوظفون وال�شتمرارية املوؤ�ش�شية

الدميقراطية.  اأداء وليتهم  النواب من  لتمكني  الربملانات  اأن�سئت 

دائمني.  غياب موظفني  بفعالية يف ظل  ذلك  يت�سنى حتقيق  ولن 

يف  امل�ستدام  والتغيري  لال�ستمرارية  املحتمل  الرئي�سي  امل�سدر  فاإن 

الفاعلة  اجلهات  من  العديد  اأن  رغم  الدائمة  الأمانة  هو  الربملان 

الأخرى مثل روؤ�ساء الربملانات وقادة الأحزاب والنواب )بخا�سة 

النواب املعاد انتخابهم( يوؤدون كذلك دوراً هامًا للغاية.

يتحلون  وموؤهلني  حياديني  موظفني  اإىل  القوية  الربملانات  وحتتاج 

اأن�سطة  ت�سهم  وقد  الربملانية.  املوؤ�س�سة  جتاه  وبالوفاء  املهنية  بالروح 

الدعم الربملاين يف حتقيق هذا الهدف من خالل تعزيز اختيار املوظفني 

التوظيف  عقود  اأن  من  والتحقق  اجلدارة  اأ�سا�ش  على  والوظائف 

ولوائح املوظفني تن�ش على �سمانات منا�سبة حلماية املوظفني.

وقد يعزز الدعم الربملاين الأهداف الرامية اإىل ت�سجيع �سغل الن�ساء 

ميتلك  برملان  كل  اأن  يف  ول �سك  الأمانة.  يف  القيادية  املنا�سب 
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ذاكرة موؤ�س�سية ل تقدر بثمن؛ واأنها تتج�سد اأ�سا�سًا يف املوظفني 

ول �سيما الوظائف العليا يف الأمانة. ولكن ل يعني ذلك بال�رضورة 

اأن جميع الأفراد �سيظلون يف الأمانة باقي حياتهم املهنية. اإذ قد 

يوؤدي ذلك اإىل اأن ت�سبح املوؤ�س�سة مقاومة للتغيري. ومن ثم، يتعني 

حتقيق التوازن بني ا�ستمرارية املوظفني الربملانيني وتغيريهم.

وقد تتخذ امل�ساعدات �سكل تدريب جاٍر وتوجيه موظفي الأمانة 

اأو  كتيبات  اإ�سدار  اأو  برملاين  تدريب  اأو  تطوير مركز بحوث  اأو 

يف  وتكمن  م�ستقلة،  موؤهلة  خربات  اإىل  الربملانات  نفاذ  تي�سري 

مبادرات ميكن لل�رضكاء التعاون فيها مع املوظفني الربملانيني اإ�سافة 

اإىل تقدمي الدعم الهادف للنواب.

دور ال�شركاء يف تعزيز التنمية امل�شتدامة الربملانية

جزءاً  ال�رضكاء  دعم  اأن�سطة  تكون  اأن  يجب  لال�ستدامة،  تعزيزاً 

ذاته.  الربملان  يوجهه  واأن  عليه  املتفق  التنمية  م�سار  من  وا�سحًا 

و�سيوؤدي هذا املوقف اإىل ما يلي:

yy اخلا�سة الإمنائية  الروؤية  ب�سدق  يدعمون  ال�رضكاء  اأن  �سمان 

بالربملان وتاأكيد �رضعية هذا الدعم.

yy.التن�سيق الوثيق بني الأن�سطة والتنمية ال�ساملة يف الربملان

yy جميع يف  الربملاين  الدعم  يخ�ش  فيما  �سمويل  نهج  اعتماد 

ال�رضكاء.  دعم  من  الربملانات  فيها  ت�ستفيد  التي  املجالت 

قدرات  بناء  على  امل�ستدام  الربملاين  الدعم  اأن�سطة  وتنطوي 

املوؤ�س�سة باأكملها وهيئاتها املختلفة واأع�سائها وموظفيها.
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بحما�ش  للم�ساركة  ا�ستعداداً  اأكرث  والأع�ساء  النواب  و�سيكون 

يف اأن�سطة يرعاها ال�رضكاء والإ�سهام يف جناحها وحتمل م�سوؤولية 

على  ذ  وينفَّ ه  يوجَّ م�ستدامة  تنمية  م�سار  يف  اأدرجت  اإذا  النتائج 

ال�سعيد املحلي.

على  للح�سول  طلبات  فيها  م  تقدَّ قد  حالت  ثمة  ذلك،  ومع 

دعم قد ل تكون مدرجة يف وثيقة تخطيط اأطول اأجاًل. وقد ل 

تتاح جلميع الربملانات فر�سة و�سع خطة تنمية طويلة الأجل من 

خالل م�سار �سامل. واإن كانت هذه اخلطة قد ُو�سعت، فتوجد 

برملانية  تنمية  خطة  وو�سع  النتخابات  بني  فجوات  كثرياً 

القيادة  تغري  مع  املوؤ�س�سية  التنمية  اأولويات  تتغري  وقد  جديدة، 

ال�سيا�سية. وت�سطر الت�رضيعات غالبًا اإىل تكييف جدولها الزمني 

التطورات  عن  ف�ساًل  للبلد  النا�سئة  الحتياجات  مع  واأولوياتها 

اأن�سطة  ال�سيا�سية اجلديدة. وحتقيقًا للفعالية، يجب اأن ت�ستجيب 

الدعم الربملاين اأي�سًا لالحتياجات النا�سئة للربملان والنواب، واإن 

طويلة  ا�سرتاتيجي  تخطيط  وثيقة  يف  الحتياجات  هذه  تبنيَّ  مل 

الأجل.
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مبا  ال�سيا�سية  التيارات  جميع  فيه  متثَّل  الذي  املكان  هو  الربملان 

هي  ال�سيا�سية  والأحزاب  للبلد.  النتخابي  القانون  مع  يتما�سى 

الدميقراطية  وترمي  الدميقراطية،  احلياة  يف  حيوية  فاعلة  جهات 

الربملانية اإىل اإ�سماع اأ�سوات جميع الفئات ذات الدعم النتخابي 

الت�سيري  على  اأ�سا�سًا  الربملاين  الدعم  يركز  اأن  ويجب  الكبري. 

�رضكاء  يلم  اأن  مبكان  الأهمية  من  ولكن  ككل  للربملان  الفعال 

الدعم الربملاين بتاريخ الأحزاب الرئي�سية املمثلة يف الربملان املعني 

وخلفياتها ال�سيا�سية.

على  للح�سول  اأمكن،  حيثما  الفر�ش،  توفري  ال�سمولية  وتعني 

الربملان،  يف  املمثلة  ال�سيا�سية  التيارات  جلميع  وامل�ساعدة  الدعم 

مثل  عليها،  املتعارف  الدميقراطية  باملمار�سات  تلتزم  ما  بقدر 

احرتام �سيادة القانون وحقوق وامتيازات املعار�سني ال�سيا�سيني. 

اأن�سطة  من  ي�ستفيدوا  اأن  واملعار�سة  الأغلبية  اأع�ساء  على  ويتعني 

الدعم الربملانية، ول ينبغي اأن تنتفع اأي جمموعة بحق العرتا�ش 

م اإىل جمموعة اأخرى. على دعم مقدَّ

الدعم  جمال  يف  العاملة  واملنظمات  املوؤ�س�سات  بع�ش  وترتبط 

الربملاين باأطراف �سيا�سية حمددة. ورغم اأن امل�ساعدات والتبادلت 

امل�سرتك  النتماء  اأو  امل�سرتكة  الإيديولوجية  ذات  الأحزاب  بني 

يف  ال�سيا�سية  ال�سمولية  اإىل  الإ�سارة  ينبغي  مالئمًا،  دوراً  توؤدي 

باأن  الإقرار  مع   – وتنفيذها  الربملاين  الدعم  اأن�سطة  تخطيط 

 الهدف العام للدعم الربملاين هو تعزيز الت�سيري الدميقراطي للربملان 

ككل.

ي�شمل الدعم الربملاين جميع التيارات ال�شيا�شية املبداأ 4: 
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�سيا�سي  حزب  لكل  مماثلة  م�ساعدة  تقدمي  ال�سمولية  تتطلب  ول 

اأن احتياجات هذه املجموعات واأولوياتها قد تختلف  اإىل  نظراً 

احلاكم،  )احلزب  الربملان  يف  دورها  بح�سب  جوهريًا  اختالفًا 

واملعار�سة، وال�رضيك الأ�سغر يف الئتالف وما اإىل ذلك(. ويف 

يتفهموا  اأن  الربملاين  الدعم  �رضكاء  على  يتعني  ال�سياقات،  بع�ش 

املمثَّلة يف  التيارات غري  اأو  ال�سيا�سية  املجموعات  وي�ساركوا يف 

الربملان لأنها مل تلِب احلد الأدنى للح�سول على التمثيل يف الربملان 

اأو مل تتمكن من امل�ساركة م�ساركة تامة يف العملية النتخابية.



29 املبادئ املشرتكة لدعم الربملانات

الدعم الربملاين مر�شخ يف املعايري الربملانية الدميقراطية الدولية النا�شئة املبداأ 5: 

www.ipu.org  3

www.cpahq.org  4

apf.francophonie.org  5

عت  ميكن االطالع عىل الوثائق الخاصة باملعايري الدولية الناشئة عىل املواقع اإللكرتونية للجمعية الربملانية للفرنكوفونية، والرابطة الربملانية للكومنولث، والجمعية الربملانية للفرنكوفونية؛ وُجمِّ  6
.agora-parl.org :العديد من الوثائق املفيدة عىل الرابط التايل

كل برملان وطني فريٌد، فكل منها نتاج التحولت التي خا�سها، 

الوطنية،  للحوكمة  العامة  البنية  يف  يحتلها  التي  واملكانة 

اعتمدها.  التي  والنموذجية  الفردية  والإجراءات  والتفاقيات 

ومع ذلك، فاإن بع�ش جوانب املمار�سة الربملانية عاملية ومتكننا من 

ال�ستدلل على وجود جمتمع برملاين دويل.

ويقر �رضكاء الدعم الربملاين بال�سمة الفريدة لكل برملان وي�سعون 

الدولية  املعايري  يف  املرت�سخة  ال�ساملة  املمار�سات  هذه  تعزيز  اإىل 

النا�سئة للربملانات الدميقراطية. وينبغي تو�سيع نطاق جهود الحتاد 

الربملانية  الرابطة  مثل  الربملانات  ورابطات   ،
3
الدويل الربملاين 

 بغية و�سع هذه 
5
، واجلمعية الربملانية للفرنكوفونية

4
للكومنولث

.
6
املعايري الدولية

الدعم  �رضكاء  توجه  من  يت�رضر  الربملاين  الدميقراطي  النظام  ولعل 

الربملاين اإىل اعتماد نهج يعترب الدميقراطية الربملانية منوذجًا اأو نظامًا 

واحداً. وتكمن قوة الدميقراطية يف قدرة النظام على دمج جوانب 

اأ�سا�سية من ال�سمولية وامل�ساركة يف اإطار م�سار �سيا�سي م�سرتك مع 

مراعاة جمموعة وا�سعة من التقاليد من �ستى اأنحاء العامل.

واإن املعايري الدولية النا�سئة للربملانات الدميقراطية، التي تنبثق يف 

نهاية املطاف عن الربملانات نف�سها وتي�رضها منظمات مثل اجلمعية 
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والحتاد  للكومنولث  الربملانية  والرابطة  للفرنكوفونية  الربملانية 

�ست�سهم  الأفريقي،  للجنوب  الإمنائية  واجلماعة  الدويل  الربملاين 

للدميقراطية  واحد  منوذج  على  الربملاين  الدعم  تركيز  تفادي  يف 

الربملانية، ويف قيام جهود الدعم على العنا�رض العاملية للممار�سات 

الربملانية وامل�سرتكة بني النظم الد�ستورية.

الغر�س من املعايري الدولية

ن املجتمع الربملاين من حتديد  املعايري الدولية هي لغة م�سرتكة متكِّ

املتغرية  لالحتياجات  تلبيًة  امل�ستقبل  يف  للتنمية  م�سرتكة  �سبل 

للمواطنني.

حتليالت  الأخرية  ال�سنوات  يف  املطبوعات  من  عدد  �ش 
َ
وعر

مناق�سة  اإجراء  بهدف  الربملانية  والدميقراطية  للربملانات  معمقة 

وا�سعة النطاق والتو�سل اإىل توافق يف الآراء ب�ساأن املعايري املعنية 

للت�رضيعات  قيا�ش  موؤ�رضات  وحتديد   ،
7
الدميقراطية للت�رضيعات 

، وتوفري نهوج مبتكرة للم�ساءلة الربملانية يف البلدان 
8
الدميقراطية

.
9
النامية

التنمية  م�سار  بدء  من  الربملانات  اأخرى  هامة  من�سورات  ن  ومتكِّ

الذاتي  للتقييم  وعاملي  ر�سيد  نهج  توفري  خالل  من  الذاتية 

انظر مثاًل: املعهد الدميقراطي الوطني للشؤون الدولية، نحو بلورة معايري دولية للمجالس الترشيعية الدميقراطية )2007(. الرابط:  7 
http://www.agora-parl.org/ar/resources/aoe/standardsfordemocraticparliaments

الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، معايري من أجل مجالس ترشيعية دميقراطية يف الجنوب اإلفريقي )2010(. الرابط:  8 
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/SADC%20PF%20%E2%80%93%20Benchmarks%20for%20Democratic%20Legislatures%20

in%20Southern%20Africa.pdf

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املساءلة والحكم الدميقراطي: توجهات ومبادئ التنمية )2014(. الرابط:  9 
www.oecd-ilibrary.org/development/accountability-and-democratic-governance_9789264183636-en
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لتلبية  النطالق  نقطة  حتديد  يف  الأ�سا�سية  الأوىل  املرحلة  اأي 

.
10

الحتياجات الراهنة واملقبلة

التح�سينات  من  عدد  اإىل  املن�سورات  من  النوع  هذا  يوؤدي  وقد 

املبادئ  توؤدي  فقد  الدميقراطية.  الربملانية  احلياة  يف  الأخرى 

التوجيهية املتفق عليها دوليًا ومعايري واأطر التقييم اإىل ما يلي:

yy متكني الربملانات من التحقق من و�سع تنميتها وتو�سيح طبيعة

الدعم املطلوب.

yy.و�سع مقيا�ش مو�سوعي لفعالية الربملان

yy.حتديد مراحل جمدية لإجراء عمليات التقييم

yy.الإ�سهام يف حتديد خط اأ�سا�ش لتقدمي اأن�سطة دعم اإىل الربملان

yy.امل�ساعدة يف و�سع خارطة طريق للدعم يف امل�ستقبل

yy.امل�ساهمة يف جهود التقييم الذاتي للربملانات واإ�سالحها

وينبغي للم�ساركني يف الدعم الربملاين، الذي توجهه الربملانات، 

اأن يعززوا القواعد واملعايري الدولية النا�سئة للربملانات الدميقراطية 

موا�سلة  يدعموا  واأن  الدولية،  الربملانية  املمار�سات  اإىل  ا�ستناداً 

تطويرها.

االتحاد الربملاين الدويل، تقييم الربملان: مجموعة أدوات التقييم الذايت للربملانات )2008(؛ وبرنامج األمم املتحدة إلمنايئ، معايري الربملانات الدميقراطية وأطر تقييمها الذايت )2010(. الرابط   10
http://www.agora-parl.org/ar/resources/aoe/standardsfordemocraticparliaments :املوحد
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الأ�ش�س املنطقية

يعّد التحرر ال�سيا�سي للمراأة اأحد اأكرب التغيريات الدميقراطية التي 

�سهدها القرن الع�رضون. واإذ يتطلب التكيف مع هذا التغيري دعمًا 

من اأجل حتقيق هدف التوازن بني اجلن�سني من حيث متثيل الن�ساء 

الربملاين ومن اأجل �سمان جت�سيد العمل الت�رضيعي والرقابي للربملان 

مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني.

تعليمهن  فر�ش  دون  وحتول  الن�ساء،  اإ�سهامات  البلدان  متنع  واإذ 

موؤ�س�سات  يف  الن�ساء  م�ساركة  اأمام  عقبات  وت�سع  وعملهن، 

كامل  ا�ستخدام  من  نف�سها  حترم  فاإنها  القرار،  و�سنع  احلوكمة 

اإمكانات وقدرات ن�سف ال�سكان تقريبًا. ومن ثم، فاإن امل�ساواة 

والنمو  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  حيوي  عامل  اجلن�سني  بني 

القت�سادي واحلد من الفقر.

الأ�سباب  من  الربملانات  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اأهمية  وتنبع 

الثالثة التالية:

yy متثيل قدرتها على  من  �رضعيتها  ت�ستمد  الدميقراطية  الربملانات 

جميع املواطنني يف بلدها. وعليه فاإن عرقلة دور املراأة اأو احلد 

منه يوؤثر �سلبًا يف ال�رضعية املوؤ�س�سية ال�ساملة.

yy اإن العدد ال�سغري للن�ساء اأو غيابهن من بع�ش الربملانات يقو�ش

القدرة املوؤ�س�سية للربملانات على مراعاة احتياجات وم�سالح 

والرقابية  الت�رضيعية  مهامها  اأدائها  يف  ال�سكان  من  كبرية  فئة 

الت�رضيعية  املخرجات  نوعية  ب�سدة  ذلك  ويقلل  والنيابية. 

وغريها من املخرجات الرئي�سية للربملانات.

yy غالبية وت�سعى  الدويل.  املجتمع  على  البلد  نافذة  هو  الربملان 

البلدان اإىل اإثبات وتعزيز تنفيذ املعايري الدولية يف جمال ال�سيا�سات 

الجتماعية والقت�سادية، واإىل ال�ستفادة الكاملة من امل�ساركة 

الدعم الربملاين يعالج احتياجات واإمكانات الن�شاء والرجال على قدم امل�شاواة يف بنية الربملان و�شوؤونه  املبداأ 6: 

واأ�شاليبه وعمله
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بفعالية يف املجتمع الدويل. ولذا فاإن الربملانات، التي تت�سم بعدم 

التوازن بني اجلن�سني، تظهر �سورة م�سوهة لبلدانها.

تنه�ش  كي  الربملانية  لل�سلطات  قوية  حوافز  الأ�سباب  هذه  وتعّد 

بتدابري حتول املوؤ�س�سة الربملانية اإىل موؤ�س�سة تراعي املنظور اجلن�ساين 

ل�سمان  قدوة  وت�سبح  الربملان  يف  املتوازنة  امل�ساركة  وت�سمن 

املنظور اجلن�ساين  امل�ساواة بني اجلن�سني يف عملها وتعمم  احرتام 

يف جميع اأن�سطتها بغية حتقيق اأهداف امل�ساواة بني اجلن�سني.

واإذا كانت الن�ساء ممثلة دون الن�ساب يف الربملانات، اأو كانت �سبل 

اإ�سماع اأ�سواتهن �سعيفة، كما يحدث يف العديد من الربملانات، 

فمن ال�رضوري ل�رضكاء الدعم الربملاين اأن ي�ساعدوا الربملانات على 

النهو�ش باأن�سطة ت�سجع م�ساركة اأكرث توازنًا بني اجلن�سني وتعمم 

املنظور اجلن�ساين يف عمل الربملان.

العمل

لعل اإجراء تقييم ملراعاة املنظور اجلن�ساين يف الربملان يكون خطوة 

اأوىل مفيدة لتحديد احلقائق والإجراءات الالزمة لت�سجيع وحت�سني 

م�ساركة الن�ساء – نائبات وموظفات برملانيات – ول�سمان معاجلة 

الربملان لحتياجات وم�سالح الرجال والن�ساء على حد �سواء.

ويجب اأن تو�سع اخلطط ال�سرتاتيجية للربملان بهدف تعميم الوعي 

ب�ساأن ق�سايا اجلن�سني وتكافوؤ الفر�ش يف العمل يف جميع الأهداف 

لهدف  منوذجًا  تكون  اأن  ذاتها  لال�سرتاتيجية  وينبغي  الربملانية. 

�سي�ساعد  الطريقة  بهذه  خطط  و�سع  واإن  اجلن�سني.  بني  امل�ساواة 

ال�رضعية على  اإ�سفاء  الربملانات يف  ال�رضكاء مع  ب�سكل كبري عمل 

تعزيز التوازن بني اجلن�سني يف جميع جوانب احلياة الربملانية والعمل 

الربملاين، وبخا�سة يف النتائج الرئي�سية للعمل الربملاين.
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الدعم  جوانب  جميع  يف  اجلن�ساين  املنظور  مراعاة  تعميم  واإن 

تخطيط  يف  والن�ساء  للرجال  املت�ساوية  امل�ساركة  وتاأمني  الربملاين 

الأن�سطة وتنفيذها ور�سد نتائجها وم�سارات التقييم �سيوؤدي اإىل 

اإىل اأن الأهداف والنتائج �سرتاعي  تنفيذ برامج اأكرث فعالية، نظراً 

وتلبي احتياجات الن�ساء والرجال على حد �سواء.

بني  امل�ساواة  ق�سايا  تعالج  اأن  الربملاين  الدعم  لأن�سطة  وينبغي 

تهدف  اأن  اأولهما  الأقل.  على  جانبني  خالل  من  اجلن�سني 

للنائبات  احلالية  اخلا�سة  الحتياجات  وتلبية  دعم  اإىل  الأن�سطة 

ق�سايا  على  تعمل  حمددة  برملانية  وهيئات  الأمانة  وموظفي 

الكتلة  مثل  املراأة  حقوق  وق�سايا  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

بني  للم�ساواة  املخ�س�سة  الربملانية  اللجان  اأو  للمراأة   الربملانية 

اجلن�سني.

بني  بامل�ساواة  النهو�ش  اإىل  الأن�سطة  تهدف  فاأن  ثانيهما  واأما 

والن�ساء  الرجال  املراأة من خالل دعم جهود  اجلن�سني وحقوق 

و�سع  اإىل  الرامية  ككل  الربملانية  واملوؤ�س�سة  �سواء  حد  على 

ل�رضكاء  وينبغي  الغر�ش.  لهذا  عمل  وثقافات  اأقوى  �سيا�سات 

الرامية  الربملانات  جميع  جهود  يف  ي�سهموا  اأن  الربملاين  الدعم 

ف�ساًل  الداخلية  وقواعدها  عملها  �سبل  وتقييم  ا�ستعرا�ش  اإىل 

املنظور اجلن�ساين  عن مرافقها واإجراءاتها وممار�ساتها من حيث 

على اأ�سا�ش منتظم كي تقوم على مراعاة املنظور اجلن�ساين وعدم 

التمييز.

الأن�سطة  تنفيذ  يف  جهدهم  ق�سارى  يبذلوا  اأن  لل�رضكاء  وينبغي 

بغية �سمان متثيل الن�ساء والرجال متثياًل مت�ساويًا يف جميع اأن�سطة 

الدعم، مبا يف ذلك هياكل �سنع القرار اخلا�سة بامل�رضوعات.
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ويجب اأن ترمي اأن�سطة الدعم اإىل حتقيق الأهداف الثابتة التالية:

yy سمان التمثيل الفعال للن�ساء والرجال يف الربملان على جميع�

امل�ستويات كنواب وموظفي يف اأمانة الربملان.

yy املنتَخبات يف الربملان وتعزيز فعاليتهن فور الن�ساء  زيادة عدد 

انتخابهن.

yy يف اجلن�سني  بني  للتوازن  الربملانية  الأمانة  مراعاة  �سمان 

الوظائف العليا واملتو�سطة والدنيا.

yy سمان اأن الآليات املخ�س�سة لتعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين�

مثل اللجان اأو تكتالت توؤدي دوراً �رضعيًا و�ساماًل يف الإطار 

املوؤ�س�سي العام للربملان.

yy سمان ا�ستعداد الربملانات وقدرتها )مبا يف ذلك املوارد املالية�

والب�رضية( على و�سع �سيا�سات عامة تهدف اإىل معاجلة التمييز 

القائم على اجلن�سني. فاإن اأن�سطة تعزيز املنظور اجلن�ساين/تقييم 

ذلك  يف  مبا  وامليزانيات،  القوانني  مل�رضوعات  املف�سلة  الآثار 

اأن  ينبغي  العامة،  ال�سيا�سات  تنفيذ  املنظور اجلن�ساين يف تقييم 

د باملوارد الكافية مثاًل. تزوَّ

على  الربملانات  الربملاين  الدعم  �رضكاء  ي�ساعد  اأن  ال�رضوري  فمن 

التحول اإىل موؤ�س�سات تراعي املنظور اجلن�ساين )مثل املوؤ�س�سات 

وتعزز  �سوؤونها  �سري  اجلن�سني يف  بني  امل�ساواة  التي حترتم وجت�سد 

العمل  خطة  وتعّد  وخمرجاتها(.  عملها  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

اعتمدتها  التي  اجلن�شاين  للمنظور  املراعية  بالربملانات  اخلا�شة 

الربملانات الأع�ساء يف الحتاد الربملاين الدويل يف عام 2012 اأداة 

.
11

مرجعية مفيدة

الدورة السابعة والعرشون بعد املائة لجمعية االتحاد الربملاين الدويل، مدينة كيبك، 26 ترشين األول/أكتوبر 2012. الوثيقة متاحة عىل الرابط التايل:  11 
www.ipu.org/conf-e/127/res-plan.htm
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الأ�ش�س املنطقية

يتطلب الدعم اخلارجي لأي برملان، مهما كان م�ستنرياً باخلربات، 

الإر�ساد وامل�ساعدة العملية يف اإطار بيئة ت�سغيلية مبا�رضة.

و�سيتطلب التزام ال�رضيك الطويل الأجل موظفني وطنيني وموارد 

ل�ستكمال تبادل اخلربات دوليًا وتعزيز معرفة املوظفني الدوليني 

بال�سياق املحلي. ويتيح اإدماج اخلربات الوطنية عادة يف الأن�سطة 

الدوليني  اخلرباء  من  املقدم  الدعم  اإثراء  ال�رضكاء  يرعاها  التي 

وحدهم.

�سادقة  �رضاكة  دون  فعاًل  يكون  اأن  الربملاين  للدعم  ميكن  ول 

حملية ودولية تندرج يف �سميم اآلية تنفيذ الدعم �سواء اأكانت اآلية 

خم�س�سة اأم م�رضوعًا اأم برناجمًا اأم غري ذلك.

الربملان كمورد

اإدراجه  ينبغي  حملية  خربات  م�سدر  الربملان  اإن  القول  عن  غني 

بفعالية يف اأن�سطة الدعم الربملاين حيثما اأمكن ذلك.

الربملان،  الدعم على م�سدر واحد داخل  يقت�رض هذا  األ  وينبغي 

املعنية  الأطراف  من  وا�سع  نطاق  على  ُي�ستمد  اأن  ينبغي  واإمنا 

اأ�سا�سية  اأهمية  الأن�سطة  دعمها  يكت�سي  التي  وال�سيا�سية  الإدارية 

لنجاحها.

ويف نهاية املطاف، يجب اأن تكون اأبواب رئي�ش الربملان والأمني 

الرئي�سية  الربملانية  الفاعلة  اجلهات  من  وغريهم  والكاتب  العام 

عند  حمددة  لأن�سطة  الدعم  يلتم�سون  الذين  لل�رضكاء  مفتوحة 

القت�ساء اأو الذين ي�سعون اإىل التغلب على �سعوبات حمددة.

الدعم الربملاين ي�شخر اخلربات املحلية والإقليمية املبداأ 7: 
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م�شادر غري برملانية من اخلربات املحلية

ينبغي لل�رضكاء الربملانيني اأي�سًا اأن ي�ساعدوا منظمات املجتمع املدين 

احليوية وامل�ستقلة على العمل بفعالية مع الربملانات. وينبغي لهم اأن 

ي�سعوا اإىل التعاون مع هذه املنظمات حيثما كانت، واإىل دعمها من 

خالل احلر�ش اأوًل على فهم العالقات الدينامية القائمة بني الربملان 

وهذه املنظمات بغية تهيئة الظروف املثلى لتحقيق النجاح.

واجلامعات  الربملان  بني  العالقات  توطيد  اأو  تعزيز  اأي�سًا  وينبغي 

املحلية والوطنية واخلرباء الأجانب املقيمني يف البلد واملوؤ�س�سات 

البحثية مل�ساعدة الربملان على ال�ستفادة من اخلربات املحلية.

وبغ�ش النظر عن الربملان، ينبغي ل�رضكاء الدعم الربملاين اأن ي�سعوا 

اإىل ت�سخري اخلربات املتاحة يف البلد. وينبغي لل�رضكاء اأن يعززوا 

البلدان  يف  القائمة  الربملانات  مع  وبخا�سة  الإقليمي،  التعاون 

على  التعاون  وهياكل  الكبرية،  الإقليمية  والربملانات  املجاورة، 

احلكم، ومراكز التدريب الربملاين ومراكز التميز، اإن تالءم ذلك 

�سيا�سيًا وعمليًا.

ورغم �رضورة اإيالء عناية كبرية مل�ساركة احلكومة الوطنية والهيئات 

الق�سائية الوطنية يف اأن�سطة الدعم الربملاين، فاإن هذه امل�ساركة ل 

تظهر تطلعات اإقامة »احلكومة امل�سرتكة« والوئام املوؤ�س�سي الذي 

�سي�سهم اإ�سهامًا جلياًل يف تعزيز البنية العامة للحوكمة الوطنية.

الإقليمية  بالربامج  الربملاين حمليًا  الدعم  اأهداف  ي�ساعد ربط  وقد 

امل�سرتكة  املوؤ�س�سية  ال�سعوبات  ب�ساأن  الوطني  الوعي  اإزكاء  على 

التي تواجه الربملانات وما ي�سوبها من مواطن �سعف.
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املوظفون الوطنيون

توجد طرق ل ح�رض لها تقريبًا ل�ستخدام املوارد الوطنية وتنميتها، 

وهناك التزام بت�سجيع ال�رضكاء الوطنيني على اعتماد اأدوار مثرية 

وخيالية عند النخراط يف التطوير الربملاين.

اأن يوؤدوا العديد من الأدوار منها ما  وميكن للموظفني الوطنيني 

يلي: موظفو ح�سد موارد، وموجهون، ومي�رضون، وا�ست�ساريون 

للجان. وحيثما كانت قدرات املوظفني الوطنيني حمدودة، تعني 

واملهني  ال�سخ�سي  التطوير  يف  ي�سهم  اأن  الربملاين  الدعم  على 

للموظفني الوطنيني املوهوبني.

ومنظمات  الربملانات  بني  جمدية  غري  مناف�سة  غالبًا  هناك  وتكون 

املوظفني  خدمات  على  للح�سول  واحلكومات  الدويل  الدعم 

بني واملوهوبني. ويتعني على ال�رضكاء اأن يلموا بجميع اأبعاد  املدرَّ

هذه التحديات مع الإقرار بعدم ا�ستحباب »ا�ستدراج« املواهب 

من املوؤ�س�سات الوطنية. وثمة اأي�سًا حاجة اإىل العمل على تو�سيع 

بغية   – الوطني  لل�سالح  مراعاًة  املدربني  لالأفراد  العامة  القاعدة 

اإدراك اأن رحيل الفرد يتيح فر�سة لتنمية فرد اآخر.
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ول   .
12

م�ستمرة دولية  اأولوية  للمعونات  اجليد  ال�ستخدام  اإن 

وي�سهم  غريها،  عن  الربملاين  للدعم  املقدمة  املعونات  تختلف 

يف  ال�رضكاء  بني  ال�سفافة  والت�سالت  اجلهود  تن�سيق  ح�سن 

الرتقاء بجودة املخرجات.

ول �سك يف اأن م�سالح الربملانات ُتخدم بالتعاون ل التناف�ش بني 

اإىل منظمات خمتلفة. وعليه، ينبغي ل�رضكاء  �رضكاء الدعم املنتمني 

الدعم الربملاين اأن يقيموا �رضاكات وثيقة بغية تفادي الزدواجية 

يف العمل والتعار�ش يف الأهداف.

وت�سمل بع�ش الآليات التي تتيح فر�سة جيدة لإقامة تعاون ميداين 

ما يلي:

yy.مواءمة الأن�سطة واأف�سل املمار�سات

yy هياكل خالل  من  الدعم  لتقدمي  تكميلي  بنهج  النهو�ش 

ات�سالت ر�سمية وغري ر�سمية )اجتماعات م�سرتكة منتظمة، 

وتبادل  امل�ستفادة،  الدرو�ش  ون�رض  املعلومات،  وتبادل 

امل�ساعدة، وتن�سيق الأن�سطة(.

yy تن�سيقه جهود جميع مع  الربملان  يقودها  باأن�سطة  ال�سطالع 

ال�رضكاء، وتوفري الدعم الذاتي مل�سار امل�ساركة بفعالية.

املحليني  ال�رضكاء  بني  امليدانية  اللقاءات  تكفي  ل  ذلك،  ومع 

د غالبًا يف  غالبًا لتح�سني تنفيذ الأن�سطة لأن اأهداف ال�رضكاء حتدَّ

لتح�سني  الت�رضف  هام�ش  يكون  عديدة،  مقارهم. ويف حالت 

مهل تقدمي الدعم بني ال�رضكاء على مدار فرتة الدعم غري وا�سح، 

الدعم  تقدمي  اآليات  وتت�سم  الكفاءة.  عدم  توا�سل  اإىل  يوؤدي  ما 

التقليدية باأوجه جمود هيكلية من حيث  والربامج وامل�رضوعات 

الأهداف والفرتات الزمنية.

�شركاء الدعم الربملاين والربملانات تلتزم بالتن�شيق والتوا�شل الفعالني املبداأ 8: 

االلتزامات الدولية بزيادة فعالية التعاون اإلمنايئ مثل إعالن باريس بشأن فعالية املعونات لعام 2005، وبرنامج عمل أكرا لعام 2008، ورشاكة بوسان للتعاون اإلمنايئ الفعال لعام 2011، تنطبق   12
أيضاً عىل أنشطة التطوير الربملاين.
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تر�سيد  تعظيم  يف  الكامن  للتحدي  ب�سيطة  حلول  غياب  ورغم 

تعزيز  ال�رضكاء  يوا�سل  اأن  مبكان  الأهمية  فمن  الدعم،  موارد 

ويجب  املقر.  و�سعيد  الوطني  ال�سعيد  على  والتن�سيق  التعاون 

و�سفافة  منتظمة  ات�سالت  يجروا  اأن  الربملاين  الدعم  �رضكاء  على 

فيما بينهم ومع الربملان. ونظراً اإىل اأهمية الجتماعات املنتظمة، 

هذه  توجيه  يتولون  عندما  وُيدعموا  ي�سجعوا  اأن  لل�رضكاء  ينبغي 

اأهمية  التن�سيق  يكت�سي  املقر،  م�ستوى  وعلى  الجتماعات. 

ال�رضكاء  من  كبري  عدد  هناك  يكون  عندما  وبخا�سة  حا�سمة، 

املهتمني بالعمل مع برملان بعينه.

فر�سة  توفر  احتمال  ازداد  مبكراً،  املناق�سات  بداأت  وكلما 

لتخ�سي�ش املوارد تخ�سي�سًا جيداً. كما تتيح للموؤيدين الرئي�سيني 

امل�ساركة والتوا�سل واإقامة العالقات. © الحتاد الربملاين الدويل تنفيذ جمموعات من الأن�سطة التكميلية وال�ساملة يف امليدان.
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ل �سك يف اأن تخطيط اأن�سطة الدعم الربملاين وح�سد موظفني لها 

اأثر ملحوظ على جناح ال�رضاكة، ولكن حتلي ال�رضكاء  �سيكون له 

مبوقف اأخالقي يف تنفيذ هذه الأن�سطة �سيكون له تاأثري كبري اأي�سًا 

على جناح هذه الأن�سطة.

للنزاهة  وطنيًا  مثاًل  ب�سفته  الربملان،  وم�سوؤوليات  دور  واإن 

وموؤ�س�سة تعتمد وتنتهج مدونة اأخالقية �ساملة و�سفافة، يكت�سيان 

واأ�سبحت �رضورة  الدميقراطي  الهدف  حتقيق  اأ�سا�سية يف  اأهمية 

البلدان تعاين  العديد من  اأن  اإىل  العامل نظراً  اأنحاء  ملحة يف �ستى 

ويالت الف�ساد.

واإن مراقبة املجتمع املدين وو�سائل الإعالم للربملان يعني اأن التق�سري 

يف انتهاج املعايري الأخالقية �سيقو�ش الثقة العامة يف الربملان.

النزاهة  تعزيز  الربملاين  الدعم  لربامج  الأ�سا�سية  الأهداف  ومن 

املعنية لالطالع على حتليل  الوثائق  اإىل  الإحالة  الربملانية. وميكن 

.
13

�سامل لالأخالقيات الربملانية

وبناء على ذلك، يجب على ال�رضكاء اأن يعتمدوا وينتهجوا اأ�سمى 

وينبغي  اإليها.  يدعون  التي  والنزاهة  الأخالقي  ال�سلوك  اآيات 

للربملانات وال�رضكاء اأن يتكامال واأن يحافظا على �سلوك اأخالقي 

الأخالقي  ال�سلوك  من  جوانب  عدة  وهناك  مثايل.  وم�سوؤول 

الربملاين  الدعم  و�رضكاء  الربملانات  على  يتعني  الذي  وامل�سوؤول 

انتهاجه.

�شركاء الدعم الربملاين يت�شرفون ب�شورة اأخالقية وم�شوؤولة املبداأ 9: 

انظر مثالً، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، دراسة مرجعية: املعايري املهنية واألخالقية للربملانيني )2012(. الرابط: www.agora-parl.org/sites/default/files/background_study.pdf؛  13

الربملان األورويب – مكتب ترويج الدميقراطية الربملانية، األخالق الربملانية: مسألة ثقة )2011(. الرابط:   
www.agora-parl.org/sites/default/files/codes_of_conduct_final-enforweb.pdf
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وتهدف الأمثلة التالية اإىل بيان ال�سلوك املطلوب من ال�رضكاء:

yy ال�ستقامة ملبادئ  ميتثلوا  اأن  الربملاين  الدعم  �رضكاء  يجب على 

املالية نظراً اإىل اأن اأحد الأغرا�ش الأ�سا�سية من الدعم الربملاين 

هو تعزيز امل�ساءلة املالية الربملانية والنفتاح.

yy امل�سالح خلدمة  الربملاين  الدعم  اأن�سطة  ُت�ستخدم  األ  ينبغي 

دوراً  توؤدي  قد  للربح  الهادفة  اجلهات  اأن  ورغم  التجارية. 

يف التطوير الربملاين، فينبغي اأن تكون اأن�سطتها حمدودة حتقيقًا 

الدعم  يقودها هدف  اأن  وينبغي  املالية،  وال�سفافية  لال�ستقامة 

الربملاين ل هدف جتاري اأو ربحي.

yy التيارات جميع  ت�سمل  اأن  الربملاين  الدعم  لأن�سطة  ينبغي 

ال�سيا�سية يف الربملان.

yy ينبغي للربملانات ومقدمي الدعم الربملاين اأن يتحلوا بال�سفافية

يف اأنواع امل�ساعدة املقدمة واملتلقاة. وتتطلب فعالية هذا الدعم 

الأطراف  جميع  مع  بعدل  تتعامل  اأن  الربملانات  من  وكفاءته 

م�ساعدة  تلتم�ش  واأل  غريها  على  اأحدها  حتر�ش  واأل  املعنية 

مماثلة من �رضكاء متعددين دون الإف�ساح عن ذلك.

yy امل�سرتكة باملبادئ  تلتزم  اأن  الربملاين  الدعم  ل�رضكاء  ينبغي 

يف  لل�سلوكيات  الداخلية  املدونات  يف  عليها  املن�سو�ش 

من  غريها  اأو  املح�سوبية  يف  ينخرطوا  األ  اأي   – الربملانات 

حتددها  التي  ال�سلوك  معايري  مع  تتعار�ش  التي  املمار�سات 

الربملانات.
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yy ينبغي ل�رضكاء الدعم الربملاين اأن يعززوا قدرات الربملان املعني

»ا�ستدراج«  جتنب  ينبغي  اأنه  ذلك  ويعني  م�ستدامًا.  تعزيزاً 

املوظفني الربملانيني العاملني اإىل برامج الدعم الربملاين.

yy على تنفيذها  و�سمان  برملانية  �سلوك  قواعد  مدونات  و�سع 

النحو الواجب بو�سفها اأحد العنا�رض الأكرث تطلبًا واأهمية من 

عنا�رض الدعم الربملاين.

تعني على �رضكاء  برملانية،  �سلوك  قواعد  وحيث ل توجد مدونة 

م�سار  اإطار  يف  كهذه  مدونة  واعتماد  و�سع  ي�سجعوا  اأن  الدعم 

�سامل وحملي. وحيث وجدت مدونة قواعد �سلوك برملانية، تعني 

على ال�رضكاء اأن ينظروا يف تقدمي الدعم بغية تنفيذها تنفيذاً فعاًل 

يف الربملان، وتعني عليهم اأي�سًا اأن ي�سبحوا قدوة ملن حولهم من 

خالل اللتزام باأكرث قواعد ال�سلوك الأخالقي �رضامة.
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�شكر وتقدير

تقوم املبادئ امل�سرتكة لدعم الربملانات على الدرو�ش امل�ستفادة من الربملانات واملنظمات على مدار اأكرث من اأربعة عقود من تقدمي الدعم 

باأفكارهم وخرباتهم يف و�سع  اأ�سهموا  اإىل الربملانيني واملوظفني الربملانيني واملمار�سني العديدين الذين  ه خال�ش ال�سكر  وتلقيه. ويوجَّ

هذه املبادئ امل�سرتكة.

وا�ستفادت املبادئ امل�سرتكة من مناق�سات واآراء اأع�ساء رابطة الأمناء العامني للربملانات وامل�ساركني يف الجتماع الت�ساوري الإقليمي 

الآ�سيوي الذي ا�ست�سافه الكونغر�ش الفلبيني.

واأ�سهم جون باتر�سون، وفرانك بولني، وبيرت ليلينفيلد يف �سياغة هذه املبادئ امل�سرتكة. كما قدمت دوينا غيمي�سي، ومار�سيا موجني، 

واأوليفر بينيت، و�سونيا باملريي، وليزا فون تراب م�ساهمات �سخ�سية ملحوظة.

وقدمت الوكالة ال�سويدية للتعاون والتنمية الدولية (SIDA) ومنظمة الدعم الإمنائي العاملي (WSD) متوياًل لدعم و�سع املبادئ امل�سرتكة.
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