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العام  بحلول  بتحقيقها  العامل  دول  معظم  التزمت  والتي  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  تشكل 
كونها  والبيئية،  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات  ملراقبة  الناجعة  الوسائل  إحدى   2015
تتضمن معايري ومؤرشات محددة قابلة للقياس وللمقارنة. إال أن أكرث التقارير تفاؤال ال تنبئ 
السياسات واملنهجيات  العربية يف حال استمرت  الدول  بإمكانية تحقيق هذه األهداف يف 

املتبعة عىل النمط نفسه. 

يضطلع الربملان بدور أسايس يف متثيل مطالب ومصالح الناخبني ويف وضع ومراقبة السياسات 
بعض  أظهرت  وقد  ملواطنيها.  الئقة  حياة  توفري  شأنها  من  التي  واالجتامعية  االقتصادية 
التجارب العاملية أثر االنخراط الربملاين يف سن ومراقبة تنفيذ السياسات التنموية عىل تحقيق 
املؤسسات  تعاون  ورضورة  أهمية  التجارب  بعض  أكدت  كام  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف 

الترشيعية مع منظامت املجتمع املدين يف تحقيق التنمية اإلنسانية.

متتلك  التي  املدين  املجتمع  منظامت  اهتامم  من  أساسياً  جانباً  التنموية  التحديات  تشكل 
بدورها مخزونا من املعرفة والخربة، والتي تسعى إىل تنسيق الجهود فيام بينها والتعاون مع 
الجهات األخرى املؤثرة يف املجتمع السيام تلك التي تساهم يف صنع القرار، إن عىل مستوى 
السلطة الترشيعية أو التنفيذية. وقد عاد وأكد الدور الذي لعبه املجتمع املدين يف إطالق 
الربيع العريب أهميته كمجال بني الدولة وأجهزتها من جهة والسوق وآلياته من جهة ثانية. 
مصالح  عن  للدفاع  ضمنه  تنشأ  التي  املؤسسات  أنواع  مختلف  عىل  املجال  هذا  ويحتوي 

الفئات التي متثلها. 

ستشهد املرحلة املقبلة تحوالت كربى يف آليات الحكم املتبعة يف معظم الدول العربية، أهمها 
أن يصار إىل بناء أسس الدولة املدنية والدميقراطية التي تقوم عىل أساس املواطنية. وال شك 
والحرية  العدالة  يخدم  الذي  باالتجاه  املسار  لتوجيه  استثنائياً  ذلك سيتطلب جهداً  أن  يف 
والتنمية، كام سيتطلب تضافر الجهود الوطنية السيام بني املجتمع املدين واملجالس املنتخبة.

من جهتها، تواصل منظامت األمم املتحدة دعمها لكل الجهود الرامية إىل تحقيق األهداف 
العربية  املنطقة  يف  الربملانية  التنمية  مبادرة  أطلقت  اإلطار  هذا  وضمن  لأللفية،  اإلمنائية 
الحكومية  العربية غري  املنظامت  بالرشاكة مع شبكة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  التابعة لربنامج 
للتنمية مرشوعاً يهدف إىل تعزيز التعاون بني الربملانات العربية ومنظامت املجتمع املدين 

لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 

مع  بالتعاون  الخرباء  من  نخبة  بها  قامت  التي  املشرتكة  للجهود  كثمرة  الدليل  هذا  ويأيت 
برملانيني وممثلني عن منظامت املجتمع املدين من عدة دول عربية. ويوفر الدليل معلومات 
عن األهداف اإلمنائية لأللفية وواقعها يف العامل العريب، إضافة إىل بعض اآلليات التي ميكن 
للربملانات اتباعها لالضطالع بدور فعال يف الترشيع والرقابة والتمثيل واملوازنة. كام يتضمن 
هذا الدليل بعض قصص النجاح لربملانات عربية نتمنى أن تكون مصدر إلهاٍم لنظرياتها يف 

املنطقة.

ونتقدم بالشكر إىل كل من ساهم يف إنجاح هذا العمل املتواضع عىل أمل أن يشكل أداة 
تساهم يف تحفيز الربملانيني ويف توطيد عالقتهم مع منظامت املجتمع املدين وتفعيل دورهم 

يف تحقيق األهداف األلفية للتنمية.

عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
كرمية القري

عن شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
زياد عبد الصمد
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القـســم األول



أوالً: مفهوم التنمية ومعناها
التي  والتدخالت  السياسات  ملجمل  املشرتك  األساس  هو  التنمية  مفهوم 
تنتهجها املؤسسات الدولية املختلفة، والحكومات الوطنية، ورشكاء التنمية 
اآلخرون، يف تحديد خياراتها اإلقتصادية واالجتامعية والبيئية، واتجاهات 
الثقايف واالجتامعي، وما إىل ذلك من قضايا  اإلصالح املؤسيس، والتحويل 
تخترص عموما تحت عنوان التنمية )أو التنمية البرشية(، وهو ما يجعل 
الحكومية وغري  التنمية أكرث املصطلحات استخداما يف األوساط  مصطلح 
والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املستويات  الحكومية عىل حد سواء، وعىل 

واملحلية. 

وألن الربملانات والربملانيني هم مكون أسايس من مكونات النظام السيايس 
برسم  معنيون  بالتايل  وهم  والسلطة،  الحكم  إدارة  ونظام  الدستوري، 
بتكوين تصورهم  أنهم معنيون  تنفيذها، فهذا يعني  السياسات ومراقبة 
الخاص ملفهوم التنمية ومعناه الواقعي يف ظروف بلدانهم واملنطقة التي 
خياراتهم  لتقييم  املرجعي  اإلطار  يشكل  التصور  هذا  ألن  إليها،  ينتمون 
ومواقفهم، ولتقييم فعالية السياسات التي يرسمونها، أو يوافقون عليها، 

أو يراقبون تنفيذها. 

كام أن قيام الربملانيني ببلورة تصورهم ملفهوم التنمية الخاص بهم، استناداً إىل 
التصورات املعارصة وإىل معرفتهم بخصائص بلدهم ومنطقتهم، من شأنه 
أن يساعد عضو الربملان عىل بناء إطار مرجعي ملواقفه، يتسم باالنسجام 
مع املعطيات املعارصة العامة والخاصة، وباالتساق واالستمرارية، ويجعله 
أكرث إقناعاً، ما يجعله – كربملاين - أكرث قدرة عىل مامرسة دوره القيادي يف 

الربملان ويف املجتمع.

ية
نم

الت
 و

ت
انا

ربمل
 ال

ور
 د

ىل
ل إ

دخ
م



األهــداف
اإلمنائية لأللفية

8

1- التنمية البرشية: نكهة عربية

العريب  العامل  يف  تشكلت  العرشين،  القرن  عتبة  وعىل  اإلستقالل  قبل   
إدخال  أهدافه  من  كان  األهمية،  بالغ  نهضوي  مجتمعي  مالمح مرشوع 
السيايس  التحديث  إىل  الدعوة  وتضمن  الحداثة،  يف  العربية  املجتمعات 
من خالل بناء مؤسسات الدولة عىل أسس تستوحي التجربة والترشيعات 
السياسية،  الليربالية  من  عنارص  عىل  أيضاً  واحتوى  الحديثة.  األورويبة 
والفكر التنويري مبا فيه حركة قوية لتحرير املرأة واإلصالح الديني. ولكن 
باالستعامر  الصطدامه  املطلوب،  التحول  إحداث  يف  فشل  املرشوع  هذا 

الخارجي ولعوامل داخلية أيضاً. 

يف الخمسينات من القرن العرشين، شكلت التنمية محور الخطاب الذي 
كان سائداً يف السياسة واإلقتصاد واالجتامع يف العامل العريب. وكانت تعرب عن 
مجموعة متداخلة من األهداف والطموحات العربية يف مرحلة اإلستقالل، 
وتشكل الدولة الوطنية بعد نيل اإلستقالل السيايس واالعرتاف الدويل. إن 
ما ميكن أن يطلق عليه إسم املرشوع التنموي يف حينه، كان متالزماً مع 
مرشوع بناء الدولة الوطنية ذات املضامني السياسية اإلستقاللية، واملضامني 
االجتامعية التي تتمحور حول فكرة العدالة االجتامعية أو توفري الرعاية 
والحامية للمواطنني أو »رعايا« الدولة. وكانت تتضمن االعتامد عىل الدولة 
بصفتها القاطرة األساسية لعملية التنمية، وهي املدعوة إىل التدخل املبارش 

يف مختلف امليادين من أجل تحقيقها.

تعريفات التنمية
تعرف التنمية البرشية بشكل مخترص ومكثف من خالل أدبيات األمم املتحدة بكونها »توسيع خيارات الناس«، يف  −

استعادة للتعريف الذي استخدمه ألول مرة الحائز جائزة نوبل لالقتصاد آرثور لويس العام 1955.
»التنمية البرشية املستدامة هي تنمية ال تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضا. وهي  −

تجدد البيئة بدالً من تدمريها؛ ومتكن الناس بدالً من تهميشهم؛ وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة 
يف القرارات التي تؤثر يف حياتهم. إن التنمية البرشية املستدامة هي تنمية يف مصلحة الفقراء، والطبيعة، وتوفري 
فرص عمل، ويف مصلحة  املرأة. إنها تشدد عىل النمو الذي يولد فرص عمل جديدة، ويحافظ عىل البيئة، تنمية 

تزيد من متكني الناس وتحقق العدالة يف ما بينهم1.
تقدم مستمر يف حياة  − اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية، تهدف إىل تحقيق  سريورة شاملة،  التنمية هي 

جميع السكان ورفاهيتهم. وهذه السريورة تقوم عىل أساس مساهمة جميع األفراد بشكل نشيط وحر يف التنمية، 
وعىل أساس التوزيع العادل لعائداتها2.

السياسات  − وأن  التنمية،  لسريورة  املحوري  املوضوع  هو  اإلنسان  بأن  املتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  “تقر 

1 )جاميس غوستاف سبيث، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، التنمية البرشية املستدامة يف تقريره »مبادرة من أجل 

التغيري«(.

2  )مقدمة اإلعالن العاملي عن الحق يف التنمية مبوجب قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف دورتها الثانية واألربعني رقم 128/41 

بتاريخ الرابع من كانون األول )ديسمرب( 1986(.

مصطلح 
التنمية أكرث 
املصطلحات 

استخداماً 
يف األوساط 

الحكومية 
وغري 

الحكومية
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مرشوع النهضة العربية

)بداية القرن العرشين(

مرشوع ما بعد اإلستقالل

)منتصف القرن العرشين(

منوذج  وفق  الحديثة  الدولة  بناء   -

تداول  ومفهوم  السلطات  فصل 

السلطة الليربايل. 

والثقايف   االجتامعي  البعدان   -
حارضان بقوة والسيام مسألة تعميم 
والتقاليد  العادات  وتطوير  التعليم 
واإلصالح  املرأة  وتحرير  السائدة 

الديني.

اإلقتصادية  األبعاد  عىل  الرتكيز   -

واالجتامعية. 

األيديولوجية  األبعاد  عىل  الرتكيز   -

الدينية،  أو  القومية،  الصبغة  ذات 

قليلة  استثناءات  مع  االشرتاكية  أو 

حافظت عىل بعض أشكال الليربالية 

السياسية.

لقد تعرض مسارا املرشوعني )النهضة وبناء الدولة الوطنية( إىل تأرجحات 
خالل قرن ونصف القرن من الزمن، أفضت إىل نجاحات جزئية وإخفاقات. 
وكانت املحصلة اإلجاملية هي الوضع الحايل الذي تعيشه البلدان العربية. 

تاريخية جديدة ال تقل  اليوم هو مرحلة  العربية  البلدان  إن ما تشهده 
أهمية عن املرحلتني السابقتني، وإن كان من السابق ألوانه تقديم تصور 
ملالمح هذه املرحلة وما ميكن أن تؤول إليه. ولكن بالتأكيد، إن التغريات 
الحاصلة حالياً، سواء منها التي نجحت يف إحداث تغيري سيايس جذري يف 
البالد بشكل سلمي نسبياً )كام يف تونس ومرص(، أو يف البلدان األخرى التي 
تشهد تطورات دراماتيكية عنيفة )ليبيا، البحرين وغريهام(، أو التحركات 
األخرى  الدول  يف  بعد  ذروتها  تبلغ  مل  التي  أو  تدرّجاً  األكرث  والتحوالت 
واستجابات السلطات لها. كل ذلك يعرب عن نسبة محسوسة من الفشل 
مسألة  أهمية عىل  ذلك  ويضفي  تنوعها.  عىل  العربية  التنمية  مناذج  يف 
إضطالع السلطات بكافة مؤسساتها، مبا فيها الربملانات بشكل خاص، بدور 

بلورة البملاين 
تصوراً خاصاً 

ملفهوم 
التنمية 

سيشكل 
اطاراً مرجعياً 

لتقييم 
الخيارات 

واملواقف التي 
يتخذها

التنموية يجب أن تجعل من الكائن اإلنساين املشارك األسايس يف عملية التنمية، واملستفيد األول منها؛ وتقر بأن 
إيجاد الرشوط املساعدة عىل تنمية الشعوب واألفراد، هو املسؤولية األوىل للحكومات؛ كام أنها تدرك أن الجهود 

اإلنسان  االلتزام بحقوق  املبذولة من أجل تطوير  العاملية 
تتالزم مع جهود مامثلة من أجل  أن  بد  والدفاع عنها، ال 

إقامة نظام اقتصادي عاملي جديد«.
»عىل الحكومات أن تتخذ جميع الخطوات الرضورية عىل  −

موضع  التنمية  يف  الحق  وضع  أجل  من  الوطني،  الصعيد 
االلتزام الفعيل. وهذا يتضمن، عىل سبيل املثال ال الحرص: 
بالحصول عىل  يختص  ما  للجميع يف  الفرص  تكافؤ  توفري 
وغذاء،  صحية،  وخدمات  تعليم،  من  األساسية،  املوارد 
عليها  أن  كام  للدخل.  العادل  والتوزيع  وعمل،  وسكن، 
يف  النشيطة  املرأة  مشاركة  لضامن  فعالة  تدابري  اتخاذ 
االقتصادية  اإلصالحات  إجراء  عليها  كام  التنمية،  عملية 
واالجتامعية ضمن رؤية هادفة إىل القضاء عىل كل أشكال 

الالعدالة االجتامعية. )املادة الثامنة(«
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التعبري  التمثييل وبحكم مسؤوليتها عن  أكرب وأكرث أهمية بحكم طابعها 
الطبيعية  اآلليات  وإيجاد  معها  املبكر  والتجاوب  الشعوب  تطلعات  عن 

واملستمرة لتحقيقها.

2- محاولة تعريف املرشوع التنموي العريب املعارص

العربية  املجتمعات  تجربة  يف  ومتجذر  راسخ  خيار  أساساً  التنمية  إن 
ال  العربية  بلداننا  املعارصة يف  الجديدة  الصياغة  فإن  وبالتايل،  املعارصة، 
تقع عىل فراغ، بل عىل تجربة غنية تؤهلنا للتعامل معها من موقع الثقة 
إنتاج املفهوم مبا ينسجم مع واقع  التمييز، والنقد، وإعادة  بالقدرة عىل 

مجتمعاتنا. 

يف سياق التطور التاريخي، أصاب املرشوع الوطني التنموي العريب ما أصاب 
املرشوع النهضوي العريب يف بداية القرن العرشين من تراجع وخفوت. ففي 
الحالتني، بلغ املرشوع رسيعاً مرحلة نضجه. وكان قد بدأ كل منهام مقنعاً 
للناس، جذاباً، متكامالً، شامالً للسياسة واإلقتصاد واالجتامع والثقافة، قادراً 
عىل ضخ الحامسة الرضورية بني الناس لدفعهم إىل العمل. إال أنه رسعان 
وعوامل  عليه،  ضاغطة  خارجية  عوامل  بفعل  االنحداري  مساره  بدأ  ما 
محتواه.  من  وأفرغ  إليها،  أرشنا  التي  اإليجابية  خصائصه  ففقد  داخلية، 
الخيارات  أزمة  وتفجرت  تدريجياً،  التاريخي  حّدها  التجربة  هذه  بلغت 
املتبعة، ثم أزمة النامذج التي استوحتها. وتدريجياً غاب خطاب التنمية 
املنطقة  يف  البعد،  أحادي  النيوليربايل  اإلقتصادي  النمو  خطاب  ملصلحة 
كام يف العامل اعتباراً من الثامنينات. وما عودة الخطاب التنموي املعارص، 
السيام يف أدبيات األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى، إال نوع من رّد 
الفعل عىل سيادة الخطاب اإلقتصادوي، وعىل التدهور املتسارع للرشوط 
هيمنة  حقبة  األرض، خالل  سكان  غالبية  ملعيشة  واإلنسانية  االجتامعية 

أفكار توافق واشنطن والتكيف الهيكيل منذ بداية الثامنينات.

اإلقتصادي  والتقدم  والليربالية،  التحديث  عنارص  فإن  املعنى،  وبهذا 
والعدالة االجتامعية، كانت حارضة يف تجربتي النهضة واملرشوع التنموي 
اإلستقاليل العريب. وهذه من املكونات األساسية ملفهوم التنمية املعارص. 
إال أن هذا األخري يتضمن مكونني إضافيني، األول هو اإلستدامة، مبضمونها 
البيئي )واالجتامعي واإلقتصادي(، وهو نتاج املرحلة املعارصة من التقدم 
اإلقتصادي والحضاري، وما تفرع من مشكالت 
مل تكن بهذه الحدة يف العقود املاضية. واملكون 
إىل  املستند  واملشاركة  التمكني  ثنايئ  الثاين، هو 
الثالثة،  القطاعات  بني  املثلثة  الرشاكة  مفهوم 
يف  أيضاً،  وهو  واألهيل،  والخاص  الحكومي 
عن  مختلف  جديد  مفهوم  الحالية،  صيغته 
تجارب التنمية السابقة التي احتلت فيها الدولة 
مكاناً طاغياً، ومل يكن يلحظ دوراً فعلياً للقطاع 

األهيل أو للمجتمع املدين ومؤسساته. 

حراك الشارع 
الحايل 

عربياً دليل 
عىل نسبة 
محسوسة 

من الفشل يف 
مناذج التنمية 

املتبعة عىل 
تنوعها
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تعريف التنمية يف العامل العريب

ومسار  )خيار(  مجتمعي  مرشوع  هي  التنمية 
الوطنية  للمجتمعات  الشامل  الحضاري  للتطور 
األبعاد  عىل  يشتمل  العربية(،  )وللمنطقة 
والسياسية  واالجتامعية  اإلقتصادية  واملستويات 
الثقافية والبيئية يف آن، ويتضمن استعادة لجوهر 
القرن  بداية  املطروح يف  العربية  النهضة  مرشوع 
ملرحلة  اإلستقاليل  الوطني  واملرشوع  العرشين، 
املختلفة يف  الوطنية  والتجارب  اإلستقالل  بعد  ما 
صيغة  وفق  تتم  استعادة  ولكنها  السياق.  هذا 
املعني  البلد  تاريخ  باإلعتبار خبة  تأخذ  معارصة 
)واملنطقة(، وتجربة التحوالت الحالية يف أكرث من 
بلد عريب، والتجارب العاملية التي اندرجت تحت 
يف  والتنمية  الوطني  والتحرر  اإلستقالل  عنوان 
العقود الستة املنقضية بعد انتهاء الحرب العاملية 
العاملية  النوعية  التطورات  فيها،  مبا  الثانية، 
جميع  عىل  وآثارها  العوملة  وظاهرة  املعارصة، 

البلدان والشعوب. 

ملاهية  تحديد  هو  العام  التعريف  هذا  إن 
ملسار  األشمل  اإلطار  بصفته  التنموي  املرشوع 
وهو  املنطقة.  ويف  بلداننا  يف  املجتمعي  التطور 
يجب أن يؤخذ بالتكامل مع ما سبقت اإلشارة إليه 
ومكوناتها  البرشية  للتنمية  أخرى  تعريفات  من 
التي وردت يف الفقرات السابقة. ويجب النظر إليه 
 – التاريخي  السياق  يحدد  مفهومياً  إطاراً  بصفته 
العربية،  البلدان  يف  التنموية  للعملية  االجتامعي 
السيايس  العربية  املجتمعات  تاريخ  يف  ويرسيها 
السابقة  التعريفات  تكتسب  وبذلك  واالجتامعي. 
يف  إليها  اإلشارة  متت  التي  )البرشية(  للتنمية 
للبلدان  بالنسبة  الخاص  السابقة معناها  الفقرات 
العربية منفردة ومجتمعة. ويصبح باإلمكان تبنيها 
ويف  التنمية  عملية  يف  فعال  بشكل  واستخدامها 
الوطنية  التحديات  مع  والتعامل  السياسات  رسم 

واإلقليمية والعاملية.

التحديث 
حرض يف 
تجربتي 
النهضة 

واملرشوع 
التنموي 

االستقاليل 
العريب
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مصادر صياغة املرشوع التنموي العريب ومكوناته

ثانياً: أي دور للبملانات املعارصة؟
تحديات  أهم  أحد  تتمثل  وتحدياته.  إشكالياته  سيايس  نظام  لكل 
خالل  الربملانات  دور  يف  حصل  الذي  التآكل  يف  املعارصة  الدميقراطيات 
العقود الثالثة املاضية مقارنة بالنموذج النظري للدولة الوطنية الحديثة، 

ومقارنة بدورها خالل السبعينات وما قبل. 

إن هيكلية الدولة الدستورية الدميقراطية الحديثة وتنظيمها يقومان عىل 
يتحقق من خالل هذا  بحيث  الدستورية،  السلطات  بني  »الفصل«  مبدأ 
التمثيل  يضمنان  الدولة  مؤسسات  بني  فّعاالن  وتكامل  توازن  »الفصل« 
الصحيح )الربملان أو السلطة الترشيعية(، والفعالية )الحكومة أو السلطة 
التنفيذية(، ومرجعية البت يف املوجبات املتبادلة والخالفات استناداً إىل 
)السلطة القضائية(. ويف النظام الدميقراطي  مبدأ سيادة الحق والقانون 
يتحول  الذي  املواطني،  العام  الرأي  رقابة  تحت  املؤسسات  هذه  تعمل 
وفق آليات متعددة إىل عامل مؤثر أو مقرر يف تكوين السلطة أو مراقبة 
أدائها، خصوصاً يف الظروف االستثنائية. ويجب أالّ يغيب عن البال أيضاً، 
أن هذه األدوار والوظائف ال تتحقق يف فراغ، بل هي ال تقوم إال بقيام 
الدولة الحديثة نفسها، بصفتها حيزاً مدنياً عاماً، وبصفتها التعبري السيايس 
الجهة  وبصفتها  والشعب(،  )األرض  الوطن  عن  أهمية  األكرث  واملؤسيس 

العليا التي تناط بها إدارة املجتمع وإدارة التنمية فيه. 

مرشوع

النهضة العربية
)بداية القرن العرشين(

حداثة، تقدم، ليربالية، 

إصالح ديني، تحرير 

املرأة، فصل السلطات

االستقالل السيايس، 
واالقتصادي، العدالة 
االجتامعية، التنمية 

املستقلة، االصالح الزراعي 
ودور الدولة القيادي

مرشوع

بناء الدولة الوطنية
)بعد االستقالل(

املرشوع

التنموي العريب 

املعارص

• استدامة	
• رشاكة مثلثة: دولة، 	

مجتمع مدين، قطاع خاص
• مقاربة الحقوق	

• تقدم اقتصادي	
• عدالة اجتامعية	
• دميقراطية	
• حداثة	

الشعب مصدر 
السلطات يف 

الدميقراطيات 
الحديثة،
وينتخب 
البملانات 
التي تعني 
الحكومات
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فإن  الحديثة،  الدميقراطيات  السلطات يف  الشعب هو مصدر  إن  وحيث 
هذا الفكر نفسه يعطي مبدئياً أهمية أكب للبملانات املنتخبة من خالل 
والتي  التنفيذية،  السلطة  تتوىل  التي  بالحكومات  مقارنة  العام،  اإلقرتاع 
وهي  الشعب،  متثل  التي  هي  األخرية  فهذه  عموماً.  الربملانات  تعينها 
بوكالتها عنه تعطي الرشعية واملرشوعية للحكومة وفق آليات الدستور، 
نظر  وقد  األخرى.  وظائفها  أساس  تشكل  التي  هي  التمثيلية  وطبيعتها 
الوظيفة  بصفتها  للربملان  الترشيعية  الوظيفة  إىل  دامئاً  نفسه  الفكر  هذا 
السياسية األكرث سمواً يف نظام الدولة، وهو ما يكتمل بالوظيفة الرقابية 
التنفيذية أقل سمواً وأهمية.  عىل عمل الحكومة. يف حني اعتربت املهام 
ويف السياق نفسه، فإن الربملانات عموماً أكرث استقراراً من حيث تكوينها 
بني دورتني انتخابيتني، يف حني أن الحكومات ميكن استبدالها بحكم أدائها 

وبحكم تبدل مواقف الكتل النيابية. 

غري أن التطورات التي طرأت عىل عمل املؤسسات الدستورية يف 
العقود األخرية، وبتأثريات العوملة، قد تركت من دون شك تأثرياً 
عىل أدوار كل من السلطتني الترشيعية والتنفيذية ووظائفهام 
الترشيعي  بني  الفاصلة  الحدود  وجعلت  القضائية(،  )وحتى 
والتتفيذي غري محددة بشكل حاسم يف بعض املجاالت. تداخل 
دور األفراد والقطاع الخاص مع أدوار السلطات التنفيذية سواء 
مع ظهور رشكات  العاملي، وخصوصاً  أو  الوطني  الصعيد  عىل 
اقتصاد  نشوء  وكذلك  القومية،  للحدود  عابرة  عمالقة  خاصة 
الدويل،  )البنك  اقتصادياً  إلدارته  معوملة  مؤسسات  مع  معومل 
صندوق النقد الدويل، منظمة التجارة العاملية، نادي باريس...

وكذلك  الثامين(،  أو  السبع،  )مجموعة  أيضاً  وسياسياً  ألخ(، 
األورويب  االتحاد  )أبرزها  وطنية  فوق  إقليمية  تكتالت  نشوء 
ومؤسساته مبا فيها الربملان األورويب والترشيعات املوحدة(، كل 
التنفيذية  واملؤسسات  السلطات  توسع وظائف  إىل  أدى  ذلك 

لتشمل جوانب ترشيعية )وقضائية( أيضاً. 

وللمؤسسات  لها  التابعة  الخرباء  ومجموعات  العمل  وفرق  فالحكومات 
الدولية والقطاع الخاص هي التي تتوىل صياغة قواعد اإلقتصاد العاملي، 
والنصوص  القواعد  وتضع  الثنائية،  أو  األطراف  متعددة  واإلتفاقيات 
والترشيعات، وتقرتح السياسات وطرق معالجة األزمات، وما إىل ذلك من 
مسائل. ويجري كل ذلك ضمن الدائرة التنفيذية بأشكالها املختلفة )وطنياً 
وإقليمياً وعاملياً(، من دون مشاركة فعلية من الربملانات. وحيث يقتيض 
القانون أن تشارك الربملانات فإنها غالباً ما ال تكون قادرة عىل مواكبة هذا 
العمل بشكل فعيل، وال متلك القدرات الفنية والبرشية ليك تراجع آالف 

الصفحات من النصوص واإلتفاقات. 
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أدوار جديدة للبملانات املعارصة 

عىل الربملانات أن تقوم أيضاً بدور أكرث فعالية يف صنع السياسات، 
ومبا يتجاوز إقرار املوازنة، من خالل اإلضطالع بدورين رئيسيني:

1- دور البملانات يف مجال اإلتفاقيات الدولية مبا فيها األجندات 
من  يطوروا  أن  والربملانيني  الربملانات  عىل  العاملية:  التنموية 
وسائل عملهم وأدواتهم وقدراتهم يف هذا املجال، أوال لزيادة 
قدرتهم عىل اإلطالع الفعيل والتفصييل عىل مضمون العمليات 
تقرها  التي  العاملية  التنموية  واألجندات  الدولية،  واإلتفاقيات 
مؤسسات األمم املتحدة امللزمة للبلدان مبجملها ال للسلطات 
أهداف  األجندات،  هذه  ضمن  من  وتقع  وحدها.  التنفيذية 
األلفية اإلمنائية التي نصت عىل مسؤولية أجهزة الدولة برمتها، 
والعامليني  الوطنيني  الرشكاء  إىل  إضافة  الربملانات،  ومن ضمنها 
بأن  الربملانات معنية  فإن  املعنى،  وبهذا  تنفيذها.  اآلخرين يف 
تواكب ما يحصل عىل هذا الصعيد، وأن تشرتك يف تقييم مدى 
االلتزام، وبأثر هذه اإلتفاقيات والسياسات واألجندات الدولية 
عىل التنمية يف بلدانها. كام عليها أن تشرتك يف إعداد التقارير 
عن تقدم العمل، والتقارير التقييمية، وأن تشارك يف املناقشات 
أو  تعديالت  إقرتاح  أجل  من  املستويات  كل  عىل  والحوارات 

بدائل عند الحاجة. 

2- دور البملانات يف تقرير الخطط التنموية الوطنية وصياغتها: 
الخيارات  الذي يحدد  الوحيد  السنوية اإلطار  املوازنات  ليست 
بعض  ففي  كافة.  املجاالت  يف  وسياساتها  للدولة  اإلسرتاتيجية 
الحاالت، وحيث تتجنب الدولة املعنية صيغة التخطيط املركزي 
)املرن أو غري املرن(، تتضمن املوازنات ما يسمى بالقوانني الربامج 
التي تتضمن التزامات تتجاوز السنة املالية املعنية، والتي تصبح، 
عندما يقرها الربملان، ملزمة للسنوات املقبلة حتى يف حال تبدل 
بإعداد مجموعة من  تقوم  ما  البلدان عادة  الحكومات. ولكن 
بصيغ  القطاعية  أو  العامة  الوطنية  والخطط  اإلسرتاتيجيات 
وثائق  تعد  التي  البلدان  من  قليل  غري  عدد  فهناك  مختلفة. 
تتضمن »الرؤية البعيدة املدى للبلد املعني« )األجندة الوطنية 
يف األردن – كلنا األردن؛ رؤية البحرين 2030؛ املبادرة الوطنية 
للتنمية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  املغرب؛   - اإلنسانية  للتنمية 
الخطط  يعتمد  يزال  ال  الدول  من  عدداً  أن  كام  العراق...(.   –
الخمسية )السعودية، اليمن، سوريا، مرص، السودان...(، وأحيانا 
خططاً ثالثية )األردن، فلسطني...(. أخرياً، فإن معظم الدول أيضاً 
التي تشمل  املختلفة  القطاعية  الخطط  من  تعد وتتبنى عدداً 

الفنيون 
يصيغون 

قواعد 
االقتصاد 
العاملي 

تحت ارشاف 
الحكومات، 

فيام البملانات 
ال تستطيع 
مواكبة ذلك
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قطاعات أو مسائل معينة )خطط وطنية لتنفيذ أهداف األلفية، 
إسرتاتيجيات وطنية للسكان، أو للشباب، أو ملكافحة الفقر، أو 
الكوارث...(.  ملكافحة  أو  الفساد،  ملكافحة  أو  باملرأة،  للنهوض 
ومن حيث املبدأ فإن هذه الخطط الوطنية أو القطاعية غالباً 
ببيوت  وباالستعانة  تشاريك،  مسار  خالل  من  صياغتها  تتم  ما 
املنظامت  قبل  من  الفني  بالدعم  وباالستعانة  الخاصة،  الخربة 
الدولية والسيام األمم املتحدة أو البنك الدويل.... ويف املامرسة، 
فإنه يالحظ أن دور الربملانات يف هذه املسارات هي عادة أقل 
مام يفرتض أن يكون عليه بالنسبة ملؤسسة ترشيعية هي مصدر 
السلطات يف البالد. إذ ميكن أن يشارك الربملانيون يف اجتامعات 
األخرى.  األطراف  جانب  إىل  الخطط  هذه  لتحضري  استشارية 
ولكن غالباً ما يجري االكتفاء بدور فعيل ملمثيل الحكومة – أي 
إن  والربملانيني.  للربملانات  ثانوي  دور  مع   – التنفيذية  السلطة 
الوطنية  الخطط  وضع  مسارات  يف  املحدود  املشاركة  مستوى 
الذي  اإلسرتاتيجي  وطابعها  الكبرية  أهميتها  مع  ينسجم  ال 
يتجاوز الربنامج الحكومي التنفيذي وعمر الحكومة أحياناً، وهو 
أكرث فعالية للربملانات والربملانيني يف كل مراحل  يستدعي دوراً 
عىل  والقطاعية  الوطنية  واإلسرتاتيجيات  الخطط  إعداد  مسار 
وقدرات  عمل  وأدوات  مضمون  تطوير  من  بد  وال  اختالفها. 

الربملانات يف هذا االتجاه.

يؤثر  ال  االتجاه  هذا  والربملانيني يف  الربملانات  أدوار  تطوير  ان 
إنه  بل  ال  الرقابية خصوصاً.  وال  الترشيعية  وظيفته  عىل  سلباً 
يحسن أداء الربملانات لهاتني الوظيفتني، لكونه يجعل الربملانات 
الدولية  واألجندات  اإلتفاقيات  ملضمون  ومعرفة  إطالعأً  أكرث 
والخطط الوطنية، وأكرث شعوراً بأنها ساهمت يف صنعها )تعزيز 
عىل  قدرة  أكرث  تكون  سوف  فإنها  وبالتايل  بامللكية(،  الشعور 
باملضمون(،  )ملعرفتها  التنفيذية  السلطة  عىل  الرقابة  مامرسة 
معنية  بأنها  )لشعورها  التنفيذية  السلطة  مبراقبة  رغبة  أكرث 
لكونها ساهمت يف وضعها(. وهذا بدوره يحسن أداء السلطات 
الثالث وأجهزة الدولة كلها من دون خلط يف األدوار، ألن الفصل 
بني الترشيع والرقابة من جهة، وبني التنفيذ من جهة ثانية، ال 
يجب تفسريه عىل أنه حرمان الجهة املرشعة من حقها وواجبها 
يف املشاركة يف صنع السياسات باألدوات والوسائل املتاحة، من 
موازنة وغريها، واإلبقاء عىل الفصل فقط يف ما يختص بالعملية 
األهداف  تحديد  عملية  إنجاز  بعد  والسيام  نفسها،  التنفيذية 

والتخطيط مبشاركة الجميع.

الخطط 
الوطنية تتم 

صياغتها 
تشاركياً من 

حيث املبدأ، 
ولكن دور 

البملانات أقل 
مام يجب أن 

يكون عليه
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ثالثاً: جدوى أهداف األلفية يف دفع عملية التنمية 
ويف العمل البملاين؟ 

1- املدخل

لقد متكنت األمم املتحدة من إطالق ديناميات دولية وإقليمية ووطنية 
تبني  منذ  األلفية«  »أهداف  حول  متمحورة  والفعالية  األهمية  متفاوتة 
قادة دول العامل »إعالن األلفية« الصادر عن قمة األلفية املنعقدة يف شهر 

أيلول – سبتمرب من العام 2000.

وتحولت أهداف األلفية خالل السنوات التي تلت هذا التاريخ إىل العنوان 
الرئييس يف الخطاب التنموي عىل الصعيد العاملي، واعترُبت مبثابة الهدف 
العاملي املشرتك ملختلف البلدان والشعوب الذي يوجه العالقات بني الدول 

يف مجال التنمية حتى العام 2015.

فهم  تكوين  تزداد رضورة  التنموي،  الحقل  يف  املتزايدة  أهميتها  وبحكم 
أكرث عمقاً، واعتامد مقاربة أكرث تأصيالً للتعامل مع أهداف األلفية، تالفياً 
ألي سوء فهم، أو ألي فهم مسطح و»كسول« لهذه األهداف، من شأنه 
أن ينعكس سلباً عىل األداء التنموي الوطني، واستطراداً اإلقليمي والدويل.

 

أهداف 
األلفية 

أطلقتها األمم 
املتحدة 

مبثابة حزمة 
أولويات 

عاملية مشرتكة 
تعهدت 

جميع الدول 
بالعمل عىل 

تحقيقها

املحطات الزمنية ذات االرتباط املبارش باألهداف اإلمنائية لأللفية:

تبني إعالن األلفية1 وتكليف 

األمني العام مبتابعة تنفيذ 

مضمون اإلعالن وتقديم تقرير 

سنوي عن تقدم العمل يف 

أهداف األلفية وتقرير أكرث 

تفصيالً كل خمس سنوات. 

تبني الدليل التفصييل لتنفيذ 

إعالن األمم املتحدة بشأن 

األلفية، الذي تضمن مرفقاً 

يشمل جدوالً باألهداف 

اإلمنائية لأللفية والتي أتت 

يف 8 أهداف، و18 غاية، 

و48 مؤرشاً. وهي التي 

باتت تخترص اليوم »أهداف 

األلفية« التي تشكل اإلطار 

املوجه ألولويات التنمية عىل 

الصعيدين العاملي والوطني.

20002001

1  إنعقدت الجمعية العمومية يف شكل قمة األلفية، حرضها 189 دولة عضواً يف 
األمم املتحدة، من ضمنهم 147 رئيس دولة أو حكومة، وهو التجمع األكرب يف تاريخ 

األمم املتحدة لهذا العدد من رؤساء الدول.
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2- السياق 

التاريخي،  سياقها  لجهة  األشمل،  إطارها  يف  األلفية  أهداف  وضع  يجب 
اعتبار  ميكن  عام،  وبشكل  الراهنة.  التنموية  بالعملية  ترابطها  ولجهة 
إىل  النظر  تطور  من  طويل  سياق  نتاجات  أحد  مبثابة  األلفية  أهداف 
مضمون وآليات وإسرتاتيجيات التنمية عىل الصعيد العاملي. والتشديد عىل 
»إسرتاتيجيات« هو للتأكيد عىل البعد العميل والباغاميت ألهداف األلفية، 
وهو ميثل جوهرها، أكرث مام ميثله البعد العلمي. إن أهداف األلفية هي 
يف  انطلقت  التي  العاملية  واملؤمترات  القمم  لسلسلة  سناً  األصغر  املولود 
التسعينات، ولربامج العمل التي صدرت عنها )جنيف، القاهرة، كوبنهاغن، 
بيجينغ، نيويورك، إسطنبول،..ألخ(، والتي كان من ضمنها يف شهر أيلول / 
سبتمرب العام 2000 قمة األلفية والتي صدر عنها إعالن األلفية. ثم تلتها 
للتنمية  العاملية  والقمة  التنمية )مونرتي 2002(،  لتمويل  العاملية  القمم 

املستدامة )جوهانسبورغ 2005( وغريها.

 

يجب ربط 
أهداف 

األلفية بإعالن 
األلفية 

وباإلطار 
األشمل 
للتنمية

 املوافقة عىل تقرير األمني 

العام عن تقدم العمل بعد 

خمس سنوات عىل صدور 

إعالن األلفية. تضمن 

التقرير اقرتاح إضافة 

غايات ومؤرشات جديدة 

إىل أهداف األلفية لتغطية 

أبعاد إضافية مل تكن 

ملحوظة بالشكل املناسب 

يف الصيغة األصلية ألهداف 

األلفية. 

إقرار الصيغة املعدلة ألهداف 

األلفية واعتامدها رسمياً 

بناء عىل اقرتاح مجموعة 

الخرباء. تشمل الصيغة 

املعدلة مجموعة من األهداف 

املحددة واملؤرشات اإلضافية 

السيام ما يتعلق بالبطالة 

والتشغيل والصحة اإلنجابية 

والبيئة. ومبوجب هذا التعديل 

أصبحت أهداف األلفية 

تشتمل عىل 8 أهداف، و21 

غاية، و60 مؤرشاً.

 انعقاد قمة املراجعة العرشية ألهداف األلفية 

وتقديم تقرير تقييمي عن مسار أهداف األلفية 

خالل السنوات العرش املنقضية، إضافة إىل التقرير 

العادي عن تقدم العمل وعن فجوة متويل 

األهداف. وقد تضمن التقرير عدداً من التوجهات 

والتوصيات التي تتعلق باملقاربات والسياسات 

املناسبة التي من شأنها معالجة بعض جوانب 

القصور والتعرث التي حالت دون أن يكون التقدم 

يف تحقيق أهداف األلفية باملستوى املتوقع. 

ويفرتض بقرار الجمعية العمومية هذا، أن يساعد 

الحكومات والجهات الدولية عىل حد سواء عىل 

تحسني األداء خالل السنوات املتبقية لتحقيق 

أقىص ما ميكن تحقيقه من أهداف األلفية مع 

حلول العام 2015.

200520082010
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 إطار متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية املنقح والذي يشمل الغايات
 واملؤرشات الجديدة،

األهداف اإلمنائية لأللفية

املؤرشات ملتابعة التقدم املحرزالهدف والغاية

الهدف 1: القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

الغاية ا - أ-: تخفيض نسبة السكان الذين 

يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم إىل 

النصف يف الفرتة من 1990 إىل 2015

نسبة الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد يف اليوم. 1.1

نسبة فجوة الفقر. 1.2

حصة أفقر خمس فئات من االستهالك القومي. 1.3

الغاية ا- ب-: تحقيق العاملة الكاملة 

واملنتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم 

النساء والشباب

معدل النمو للناتج املحيل اإلجاميل لكل شخص عامل. 1.4

نسبة التشغيل إىل السكان. 1.5

نسبة الذين يعملون ويقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد يف . 1.6

اليوم

نسبة الذين يعملون لحسابهم الخاص والعائلة العاملة املساهمة . 1.7

يف العاملة الكاملة

الغاية ا-ج-: تخفيض نسبة السكان الذين 

يعانون الجوع إىل النصف يف الفرتة ما بني 

1990 إىل 2015

معدل انتشار حاالت األطفال ناقيص الوزن دون الخامسة من . 1.8

العمر

نسبة السكان الذين ال يحصلون عىل الحد األدىن من استهالك . 1.9

الطاقة الغذائية

الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم اإلبتدايئ

الغاية 2: ضامن متكن األطفال يف كل 

مكان، البنني منهم والبنات عىل حد سواء، 

من إمتام مرحلة التعليم اإلبتدايئ بحلول 

العام 2015

صايف نسبة القيد يف التعليم اإلبتدايئ. 2.1

نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الصف األول . 2.2

ويصلون إىل الصف األخري يف املرحلة

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تراوح . 2.3

أعامرهم بني 15 إىل 24 سنة

الهدف 3: تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

الغاية 3: إزالة التفاوت بني الجنسني يف 

التعليم اإلبتدايئ والثانوي، ويفضل أن يكون 

ذلك بحلول العام 2005، وإزالته يف كل 

مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز العام 

2015

نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم اإلبتدايئ والثانوي . 3.1

والعايل

حصة النساء من الوظائف مدفوعة األجر يف القطاع غري الزراعي. 3.2

نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية. 3.3

الهدف 4: تخفيض معدل وفيات األطفال

الغاية 4: تخفيض معدل وفيات األطفال 

دون سن الخامسة مبقدار الثلثني يف الفرتة 

ما بني 1990 و2015

معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر. 4.1

معدل وفيات الرضع )دون السنة األوىل من العمر(. 4.2

نسبة األطفال الذين بلغوا سنة واحدة من العمر، امللقحني ضد . 4.3

الحصبة

الهدف 5: تحسني صحة األمهات

الغاية 5- أ-: تخفيض معدل وفيات 

األمهات مبقدار ثالثة أرباع يف الفرتة ما بني 

1990 و 2015

نسبة وفيات األمهات. 5.1

نسبة الوالدات التي تتم بإرشاف موظفي صحة من ذوي . 5.2

االختصاص
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الغاية 5- ب-: تحقيق حصول الجميع عىل 

خدمات الصحة اإلنجابية بحلول العام 

2015

معدل انتشار وسائل منع الحمل . 5.3

معدل الوالدات لدى الشباب )15-24 عاماً(. 5.4

تغطية العناية الطبية قبل الوالدة )عىل األقل زيارة واحدة وأربع . 5.5

زيارات(

عدم تلبية الحاجة إىل تنظيم األرسة. 5.6

الهدف 6: مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وغريه من األمراض

الغاية 6- أ-: وقف انتشار فريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز بحلول العام 2015 

والقضاء عليه

معدل انتشار فريوس نقص املناعة البرشية لدى السكان يف الفئة . 6.1

العمرية من 15 إىل 24 عاماً 

استخدام الرفال يف آخر وصال جنيس شديد التعرّض للخطر. 6.2

النسبة املئوية للسكان من الفئة العمرية 15-24 عاماً، الذين . 6.3

تتوفر لديهم معرفة صحيحة شاملة بفريوس اإليدز

نسبة مواظبة اليتامى بسبب اإليدز عىل املدارس إىل مواظبة غري . 6.4

اليتامى من الفئة العمرية 10-14 عاماً

الغاية 6- ب -: تحقيق الوصول الشامل 

للعالج من فريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز لألشخاص املحتاجني يف العام 2010

نسبة السكان املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز . 6.5

املتقدم والذين يحصلون عىل العقاقري ضد الفريوس

الغاية 6-ج-: وقف انتشار املالريا وغريها 

من األمراض الرئيسية األخرى بحلول العام 

2015 وبدء القضاء عليه

معدالت وقوع )incidence( والوفيات املتصلة باملالريا . 6.6

)للسكان(

نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين ينامون تحت . 6.7

 )treated bed nets( شبكات معالجة لألرسة

نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين لديهم حرارة . 6.8

)anti-malaria drugs( ويعالجون بعقاقري مالمئة ضد املالريا

معدالت وقوع )incidence( واالنتشار )prevalence( والوفيات . 6.9

املرتبطة بالسل

نسبة حاالت السل التي اكتشفت وتم عالجها يف إطار نظام . 6.10

العالج لفرتة قصرية تحت املراقبة )إسرتاتيجية مكافحة السل 

املوىص بها دولياً(

الهدف 7: ضامن توفر أسباب بقاء البيئة

الغاية 7- أ-: دمج مبادئ التنمية املستدامة 

يف السياسات والربامج القطرية وتقليص 

هدر املوارد البيئية

نسبة مساحة األرايض املكسوة بالغابات. 7.1

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، املجموع ونصيب الفرد ولكل . 7.2

دوالر من الناتج املحيل اإلجاميل، 

استهالك املواد املستنفدة لألوزون. 7.3

نسبة مخزون السمك ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة. 7.4

نسبة مجموع كمية املياه املستخدمة . 7.5

الغاية 7- ب-: الحد من خسارة التنوع 

البيولوجي، وتحقيق تخفيض كبري يف معدل 

الخسارة بحلول العام 2010

نسبة املساحات الربية والبحرية املحمية. 7.6

نسبة الكائنات املهددة باالنقراض. 7.7

الغاية 7-ج-: تخفيض نسبة األشخاص 

الذين ال ميكنهم الحصول عىل مياه الرشب 

املأمونة والرصف الصحي إىل النصف 

بحلول العام 2015

نسبة السكان الذين ميكنهم الحصول باطراد عىل مصدر محسن . 7.8

للامء، يف الحرض والريف

النسبة املئوية للسكان القادرين عىل الوصول إىل املرافق الصحية . 7.9

السليمة

الغاية 7- د-: أن يكون قد تحقق، بحلول 

العام 2020، تحسن ملموس يف حياة 100 

مليون نسمة عىل األقل من سكان األحياء 

الفقرية

نسبة سكان الحرض املقيمني يف أحياء فقرية. 7.10
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الهدف 8: إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

الغاية 8-أ-: امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل 

يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية 

للتنبؤ به وعدم التمييز

تشمل التزاماً بالحكم الرشيد، والتنمية، 

وتخفيف وطأة الفقر عىل الصعيدين الوطني 

والعاملي

الغاية 8-ب-: معالجة االحتياجات الخاصة 

ألقل البلدان منواً 

تشمل قدرة صادرات أقل البلدان منواً عىل 

الدخول معفاة من التعريفات الجمركية 

والخضوع للحصص؛ وبرنامجاً معززاً لتخفيف 

عبء الديون الواقع عىل البلدان الفقرية 

املثقلة بالديون و إلغاء الديون الثنائية 

الرسمية؛ 

وتقديم املساعدة اإلمنائية الرسمية بصورة 

أكرث سخاء إىل البلدان التي أعلنت التزامها 

بالحد من الفقر

 

الغاية 8-ج-: معالجة االحتياجات الخاصة 

للبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية 

الصغرية النامية )عن طريق برنامج العمل 

للتنمية املستدامة للدول الجزرية الصغرية 

النامية ونتائج الدورة االستثنائية الثانية 

والعرشين للجمعية العامة(

الغاية 8-د-: املعالجة الشاملة ملشاكل ديون 

البلدان النامية باتخاذ تدابري عىل املستويني 

الوطني والدويل لجعل تحمل ديونها ممكناً يف 

املدى الطويل

يجري رصد بعض املؤرشات املبينة أدناه بصورة مستقلة بالنسبة ألقل 

البلدان منواً، وأفريقيا، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول الجزرية 

الصغرية النامية

املساعدة اإلمنائية الرسمية
صايف ومجموع املساعدة اإلمنائية الرسمية وما يقدم منها إىل أقل . 8.1

البلدان منواً، كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجاميل ملانحي 

لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون يف 

امليدان اإلقتصادي

نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية الثنائية الكلية املخصصة حسب . 8.2

القطاع واملقدمة من مانحي لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة 

ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان اإلقتصادي إىل الخدمات 

االجتامعية األساسية )التعليم األسايس والرعاية الصحية األولية 

والتغذية واملياه املأمونة والرصف الصحي(

نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية الثنائية غري املربوطة املقدمة . 8.3

من مانحي لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التنمية 

والتعاون يف امليدان اإلقتصادي

املساعدة اإلمنائية الرسمية املتلقاة يف البلدان النامية غري . 8.4

الساحلية كنسبة مئوية من دخولها القومية اإلجاملية

املساعدة اإلمنائية الرسمية املتلقاة يف الدول الجزرية الصغرية . 8.5

النامية كنسبة مئوية من دخولها القومية اإلجاملية

الوصول إىل األسوأ
نسبة مجموع واردات البلدان املتقدمة النمو )حسب القيمة . 8.6

وباستثناء األسلحة( من البلدان النامية واألقل منواً، املعفاة من 

الرسوم الجمركية

متوسط التعريفات الجمركية والحصص التي تفرضها البلدان . 8.7

املتقدمة النمو عىل املنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات 

الواردة من البلدان النامية

تقديرات الدعم الزراعي املقدم يف بلدان منظمة التعاون . 8.8

والتنمية يف امليدان اإلقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها املحيل 

اإلجاميل

نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة لبناء القدرات التجارية. 8.9

القدرة عىل تحمل الديون
مجموع عدد البلدان التي وصلت إىل مرحلة اتخاذ القرار يف . 8.10

إطار املبادرة املتعلقة بتخفيف أعباء ديون البلدان الفقرية 

املثقلة بالديون والعدد )الرتاكمي( للبلدان التي وصلت إىل نقطة 

االستيفاء يف إطار املبادرة

مقدار تخفيف عبء الديون امللتزم به يف إطار املبادرة متعددة . 8.11

األطراف لتخفيف عبء الديون 

تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات البضائع . 8.12

والخدمات 
الغاية 8-ه-: التعاون مع رشكات 

املستحرضات الصيدالنية لتوفري العقاقري 

األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية

نسبة السكان الذين ميكنهم الحصول عىل األدوية األساسية . 8.13

بأسعار ميرسة بصورة مستدامة
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الغاية 8-و-: التعاون مع القطاع 

الخاص لتوفري فوائد التكنولوجيات 

الجديدة، وخاصة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة. 8.14

عدد خطوط الهاتف الجوال لكل 100 نسمة. 8.15

عدد مستخدمي االنرتنت لكل 100 نسمة. 8.16

مالحظات
لرصد اتجاهات فقر البلدان، ينبغي استخدام 

املؤرشات استناداً إىل خطوط الفقر الوطنية، حيثام 
توفرت.

تقاس النسبة الفعلية للمقيمني يف أحياء فقرية 
باستخدام مؤرش غري مبارش، هو سكان الحرض 

املقيمون يف أرس معيشية تتحقق فيها واحدة من 
الخصائص األربع اآلتية عىل األقل: )أ( عدم إمكانية 

الوصول إىل مورد مياه أفضل؛ )ب( عدم إمكانية 
االستفادة من مرافق أرقى للرصف الصحي؛ )ج( 

االكتظاظ )3 أشخاص أو أكرث يف كل غرفة(؛ )د( أماكن 
سكن مشيدة مبواد غري متينة.
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رابعاً: إعالن األلفية
يف قمة األلفية املنعقدة يف شهر أيلول – سبتمرب 2000، وافق ملوك ورؤساء 
حكومة وممثلو 189 بلداً )مع ممثلني عن املجتمع املدين والقطاع الخاص( 
املوافقة متت  أن  القمة. ونشدد عىل  الذي صدر عن  األلفية  إعالن  عىل 
عىل إعالن األلفية. أما أهداف األلفية الثامنية )والتي هي عنوان النشاط 
التنموي الحايل عاملياً ووطنياً(، فهي تشكل جزءاً من اإلعالن، وقد وردت 

يف أحد اقسامه، ولكنها ال تختزل اإلعالن بكل أبعاده.

»لن ندخر أي جهد يف سبيل تخليص بني اإلنسان، الرجال والنساء واألطفال، 
من ظروف الفقر املدقع املهينة والالإنسانية، التي يعيش فيها حالياً أكرث 
من بليون شخص. ونحن ملتزمون بجعل الحق يف التنمية حقيقة واقعة 

لكل إنسان وبتخليص البرشية قاطبة من الفاقة«.

توزعت عىل  املسائل  من  عدداً  يطال  دولياً  التزاماً  األلفية  إعالن  تضمن 
الدليل  العام بعد سنة يف  تناول تقرير األمني  مثانية محاور - فصول. ثم 
من  مجموعة  منها  لكل  وحدد  املحاور،  هذه  اإلعالن  لتنفيذ  التفصييل 

األهداف.

املحاور كام وردت يف الدليل التفصييل لتنفيذ اإلعالن
أوالً، مجموعة من القيم واملبادئ؛ •
هذا  • تضمن  وقد  السالح:  ونزع  األمن  بتحقيق  التزام  ثانياً، 

املحور 11 هدفاً؛
بالتفصيل  • وردت  )وهنا  الفقر  عىل  والقضاء  التنمية  ثالثاً، 

 13 املحور  هذا  تضمن  وقد  األلفية(،  أهداف  معظم 
هدفاً؛

رابعاً، حامية بيئتنا املشرتكة وقد تضمن 6 أهداف؛ •
خامساً، احرتام حقوق اإلنسان والدميقراطية والحكم الرشيد  •

وقد تضمن 6 أهداف؛
سادساً، حامية املستضعفني، وقد تضمن 3 أهداف؛ •
•  4 تضمن  وقـد  بأفريقيا  الخــاصة  االحتياجـات  تلبـية  سـابعاً، 

أهداف؛
ثامناً، تعزيز األمم املتحدة، وقد تضمن 11 هدفاً. •

خاص  بشكل  تغطي  ومؤرشاتها(،  )وغاياتها  األلفية  أهداف  أن  ويالحظ 
ما  حد  إىل  املستضعفني  حامية  اعتبار  )وميكن  والرابع  الثالث  العنوانني 
ولكن  األقل(.  املنطقية عىل  الناحية  من  األهداف  بهذه  مشمولة ضمنياً 
وحقوق  الرشيد،  وبالحكم  واالستقرار،  باألمن  املتعلقة  األخرى  الجوانب 
املشكالت  من  آخر  وبعدد  العمل،  وفرص  اإلقتصادي  وبالنمو  اإلنسان، 
أسباب  ولذلك  األلفية.  بأهداف  فعلياً  مشمولة  غري  العاملية،  التنموية 

األمن والحكم 
الرشيد 

وحقوق 
االنسان 

والنمو وغريها 
غري مشمولة 

بأهداف 
األلفية
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نابعة من منطق تصميم أهداف األلفية نفسه عىل هذا النحو، باعتبارها 
مقاربة عمالنية وبسيطة قادرة عىل توليد زخم دويل ووطني من أجل 

ترسيع مسار التنمية يف ما يختص باألولويات األكرث إلحاحاً.

هذا هو جوهر منطق أهداف األلفية، الذي حاول تجنب أن تأيت القمة 
بخطط عمل وإسرتاتيجيات متعددة املستويات ومعقدة تشكل تكراراً ملا 
املرفق  من  الثالثة  الفقرة  نصت  وقد  السابقة.  العاملية  القمم  عن  صدر 
بقرار الجمعية العامة العام 2001 املشار إليه، عىل هذه الخلفية بوضوح، 
إذ جاء فيها أن “بلورة ترتيب األولويات عىل الصعيدين الوطني والدويل 
تقتيض أن يكون عدد األهداف والغايات محدوداً، وأن تكون مستقرة يف 
الزمن، وأن تخاطب بوضوح جمهوراً عريضاً. ومن شأن تحديد األهداف 
تحالفات  قيام  ويشجع  العمل  عىل  يحفز  أن  ومستقرة  واضحة  بأرقام 

جديدة من أجل التنمية”.

 إستخالصات

إن أهداف األلفية هي جزء من سياق، ومكون من  •
كل، ال ميكن التعامل معها بشكل معزول عام سبقها 

أو عام يليها؛

إن أهداف األلفية ليست بديالً من مقررات القمم  •
العاملية وااللتزامات الدولية السابقة؛

عاملية  • خطة  أو  وصفة  ليست  األلفية  أهداف  إن 
موحدة بديلة من خطط التنمية الوطنية؛

إن التزام الحكومات والبلدان وقياس التقدم املحقق  •
إعالن  أن يشمل مكونات  العام 2015، ميكن  حتى 
األلفية كافة )مبا فيها السالم واألمن والحكم الرشيد 
التنموية  األهداف  إىل  إضافة  املسائل(،  وغريها من 
الوطنية، كام يجب أالرّ تبقى األطراف الوطنية أسرية 
وغاياتها  األلفية  ألهداف  والضيق  التقني  الفهم 

ومؤرشاتها املحددة عاملياً. 

1- كيف تم اختيار األهداف

لقد تم اختيار هذه األهداف اإلمنائية لأللفية وفقا لألسس اآلتية:

للتنمية  • بالنسبة  إلحاحاً  األكرث  األولويات  اعتباره  ميكن  ما  متثل  إنها 
)والبطالة(  بالفقر  منها  يرتبط  ما  وخصوصاً  العاملي،  الصعيد  عىل 
الجنسني،  بني  واملساواة  والصحي(،  التعليمي  )الوضعني  ومتالزماته 

وحامية البيئة، وبناء رشاكة عاملية من أجل التنمية. 

إن أهداف 
األلفية ليست 

وصفة أو 
خطة عاملية 

موحدة بديلة 
من خطط 

التنمية 
الوطنية
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إن األهداف السبعة األوىل )من 1 إىل 7( ميكن اعتبارها أهدافاً وطنية  •
الحكومات  عىل  أوالً  تقع  تنفيذها  مسؤولية  أن  أي  األوىل.  بالدرجة 
مسؤولية  أن  حني  يف  اآلخرين،  الوطنيني  التنمويني  والرشكاء  الوطنية، 
التحضريية  املراحل  وخالل  الثانية.  الدرجة  يف  تأيت  الدويل  املجتمع 
قمة  سبقت  التي  الدولية  املنتديات  يف  جرت  التي  األهداف  لتحديد 
امليدان  يف  والتعاون  التنمية  منظمة  وتقارير  أعامل  )والسيام  األلفية 
اإلقتصادي وقمة جنيف – خمس سنوات بعد قمة التنمية االجتامعية 
يف كوبنهاغن(، كانت هناك اعرتاضات من قبل منظامت املجتمع املدين 
األجندة  اقتصار  عىل  املتحدة  األمم  وكاالت  وبعض  النامية  والدول 
التي تقترص عىل  السبعة األوىل فقط  العاملية عىل األهداف  التنموية 
تحديد األهداف واملسؤوليات الوطنية، من دون أن تتضمن أي تحديد 
ملموس لاللتزامات الدولية. وقد اعترب املعنيون أن أهداف األلفية لن 
تحمل  دولية مساعدة، ومن دون  بيئة  للتنفيذ من دون  قابلة  تكون 
املانحة،  والدول  املتقدمة  الصناعية  الدول  والسيام  الدولية،  الجهات 
مسؤولياتها يف هذا االتجاه. ويف هذا السياق أىت الهدف الثامن لتحديد 
املطلوب  واإلجراءات  املانحة،  الجهات  والتزامات  الدولية،  االلتزامات 
وبهذا  األهداف.  تحقيق  عىل  مساعدة  الدولية  البيئة  لجعل  اتخاذها 
السبعة  األهداف  أهميته  يف  ليوازي  أىت  الثامن  الهدف  فإن  املعنى، 
األوىل مجتمعة، لكونه يعترب رشطاً رضورياً لتحققها أيضاً، بالتوازي مع 

مسؤوليات الحكومات الوطنية. 

إن صياغة األهداف بشكل يعرب عن الحد األدىن من مستوى املعيشة  •
والحقوق اإلنسانية املجمع عليها عاملياً، والتي يفرتض أن تكون متحققة 
يف كل البلدان من دون استثناء، مبا فيها البلدان األقل منواً. ومن هنا 
فإن املجاالت املحددة )الفقر املدقع والجوع، وضع األطفال واألمهات، 
كمية  مستويات  صيغ  يف  املحددة  واألهداف  الوبائية..الخ(،  األمراض 
واألمهات،  األطفال  وفيات  اليوم،  يف  بدوالر  الفقر  )خط  ومؤرشاتها 
استهالك الوحدات الحرارية، الحصول عىل مياه مأمونة وخدمات رصف 
صحي، تعميم التعليم اإلبتدايئ..(، أتت متناسبة مع أولويات وخصائص 
من  نوعاً  لتصبح  والتي عممت  األحيان،  ىف معظم  األقل منواً  البلدان 

املقياس العاملي لتقييم إنجاز التنمية.

األحياء 
الفقرية 

تنقصها مياه 
جيدة ومرافق 
صحية، وفيها 

اكتظاظ 
سكاين وأبنية 
قابلة لالنهيار
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2- عنارص القوة والتجديد يف أهداف األلفية

متثل أولويات الحد األدىن املجمع عليها من جميع الحكومات،  •
ومن القطاع الخاص واملجتمع املدين؛

واضحة، ومحددة كمياً، وقابلة للرصد وقياس التقدم؛ •

تحقيقها مرتبط بشكل رصيح مبواعيد محددة زمنياً، ومل يرتك  •
تنفيذها مفتوحاً لخيارات كل بلد أو كل طرف؛

تشكل حزمة مرتابطة من األهداف يفرتض أن تتحقق يف كليتها،  •
ال يف مجال دون آخر؛

تشكل أداة فعالة لبناء التحالفات الوطنية من أجل التنمية؛ •

تشكل أداة فعالة للتفاوض والحوار بني الدول النامية والدول  •
وال  املتبادلة  وااللتزامات  السياسات  لتقييم  ومعياراً  املانحة، 
سيام ما جاء فيها يف الهدف الثامن املتعلق ببناء رشاكة عاملية 

من أجل التنمية؛

تحقيق  • التقدم عىل طريق  بدقة  تتابع  املتحدة  األمم  يف كون 
يعزز  ما  وهو  سنوية،  رصد  تقارير  خالل  من  األهداف  هذه 

جديتها. 

3 - بنية أهداف األلفية

تتبع أهداف األلفية بنية موحدة ثالثية املستويات عىل النحو اآليت: 

 الهدف )Objectif ،Goal(: هو تعبري موضوعي عام ينبغي تحقيقه.  •
وعادة ما تكون صياغة الهدف عامة وغري تقنية وغري محددة كمياً.

اإلنجاز  • املحدد( )Cible ،Target(: هو تعبري عن  الهدف  )أو  الغاية   
املفرد الذي يجب تحقيقه والذي يرتبط ارتباطاً مبارشاً أو قوياً بالهدف، 
ويساهم يف تحقيقه. وتكون الغاية محددة كمياً )إال حني يتعذر ذلك(، 

ومقيدة زمنياً.. 

لقياس  • يستخدم  مركب  أو  مفرد  متغري  هو   :)Indicator( املؤرش 
التقدم املحرز نحو غاية معينة. وبوجه عام، تقيس مؤرشات األهداف 
اإلمنائية لأللفية املخرجات والنتائج، وإن كانت يف بعض الحاالت تقيس 

املدخالت والعمليات.

يجب تكييف 
الصيغة 
العاملية 

لألهداف 
واملؤرشات 

حسب 
الخصائص 

الوطنية 
وإدماجها 

يف التخطيط 
الوطني
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بنية أهداف األلفية
)مثال: الهدف األول من أهداف األلفية »القضاء عىل الفقر املدقع والجوع«(

»القضاء  األلفية:  أهداف  من  األول  الهدف  اآليت:  النحو  الهدف عىل  صيغ هذا 

عىل الفقر املدقع والجوع«، وهذه صياغة عامة، غري تقنية وغري محددة كمياً، ملا 

يجب  تحقيقه. قد يبدو للوهلة األوىل أنه جيد التحديد، ولكن يتضح عند إمعان 

النظر فيه أنه ال يعطينا أي معلومات واضحة عن معنى كلمة »الفقر« أو كلمة 

»الجوع«، وال كيف ميكننا أن نعرف ما إذا كان قد تم القضاء عليهام أو حتى الحد 

منهام. وبالتايل يلزم أن تكون هناك تعريفات دقيقة وكذلك مستويات محددة 

للفقر والجوع يجري السعي إىل التعامل معها. 

وهنا يأيت دور الغايات )أو األهداف املحددة كمياً(. ويف حالة الهدف األول، مثة 

ثالث غايات تتصل بالهدف اإلمنايئ األول لأللفية وهي:

الغايات )األهداف املحددة(:

 تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن دوالر واحد يومياً إىل النصف يف الفرتة ما • 

بني 1990 و2015؛ 

النساء •  وشمول  الالئق  العمل  رشوط  احرتام  مع  الكامل  التشغيل  تحقيق   

والشباب.

 تخفيض نسبة من يعانون الجوع إىل النصف يف الفرتة ما بني 1990 و2015.• 

لقد باتت الصورة أوضح من السابق. وتقول لنا الغاية األوىل إنه يتعني علينا   

أن يكون بوسعنا قياس دخل الناس. وتقول لنا الغاية الثانية إنه يتعني علينا 

أن نحقق التشغيل الكامل والقضاء عىل البطالة. فيام تقول الغاية الثالثة 

إنه يجب أن يكون بوسعنا معرفة ما إذا كان الناس يعانون الجوع.

وتتضمن هذه الغايات أربعة عنارص جديدة )إضافية( هي اآلتية:

والجوع  • املدقع  الفقر  مفهومي  مضمون  تحديد  يف  إضافية  عنارص  تتضمن 

اللذين وردا يف صياغة الهدف األول من دون تحديد،

تحدد مستوى كمياً معيناً يجب الوصول إليه )خفض نسبة السكان املعنيني  •

إىل النصف(،

بالنسبة للغاية الثانية املتعلقة بالتشغيل الكامل، فهي تشري ضمناً إىل اآللية  •

أو الطريقة للقضاء عىل الفقر والجوع، من خالل إيجاد فرص عمل. وهذا عنرص 

غري متوفر يف الغايتني األخريني،

 تحدد الغايات املدى الزمني لتحقيق ذلك )بني العامني 1990 و2015(.  •

غري أن الغايات ال تبني لنا كيف ميكن تعريف »الدخل« أو »الفقر«. كام أنها  ال 

وكيفية  السكان  نعرف حجم  أن  أيضا  يلزم  ولهذا  السكان،  من  نسب  إىل  تشري 

قياس نسبة الفقراء أو العاطلني من العمل أو الذين يعانون الجوع.

وهنا يأيت دور املؤرشات التي تحدد بدقة كيفية القياس والرصد، ومتكن بالتايل من 

معرفة ما إذا كانت الغاية )واستطراداً الهدف( قد تحققت أم ال. 

الهدف كل ال 
يتجزأ

الهدف  −
العام

الهدف  −
املحدد

املؤرشات −
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4- األهداف األلفية املعدلة حسب الخصائص الوطنية 

لغريض  أيضاً  لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  العاملية  املجموعة  تستخدم 
البلدان قام بوضع تعريفات  الرصد الوطني ودون الوطني. إال أن بعض 
فيها  تستخدم  التي  الحاالت  يف  وحتى  الوطنية.  والخصائص  تتفق  عامة 
التعريفات العاملية، قد تختلف الغايات الوطنية عن الغايات العاملية. ففي 
بلدان  ويف  العاملية،  الغايات  بلوغ  باملستطاع  يكون  ال  قد  البلدان  بعض 
يكون  رمبا  أو  الكفاية  فيه  مبا  الغايات طموحة  تكون هذه  ال  قد  أخرى 
قد تم بلوغها من قبل. وينبغي أن تنظر البلدان يف الغايات التي تناسب 

خصائصها والقيود املفروضة عىل مواردها وأن تعدل غاياتها وفقا لذلك.

والبملانيني:  للبملانات  بالنسبة  ودالالتها   2010 األلفية  قمة  نتائج   -5
انتهت قمة املراجعة العرشية ملسار أهداف األلفية املنعقدة يف نيويورك 
متيزت  وقد  عموما.  متواضعة  نتائج  إىل   ،2010 أيلول/سبتمرب  شهر  يف 
بتضمنها عنارص جديدة وإيجابية تصلح التخاذها  الصادرة عنها  الوثيقة 
نقاط استناد للعمل املستقبيل من أجل إنجاز أهداف األلفية، باإلضافة إىل 
بعض نقاط الضعف والثغرات التي تتمثل يف بعض ما جاء يف النص أحياناً، 

وبعض ما غاب عنه أحياناً أخرى. 

نقاط ضعف يف وثيقة القمة: قضايا غابت •

- غياب قضية األشخاص ذوي اإلعاقات الذين مل يرد ذكرهم إال بشكل عابر 
وهاميش جداً يف الوثيقة، مع العلم أن الدراسات يف كل أنحاء العامل تثبت 

املؤرشات: يتم تحديد مفهوم الفقر علمياً وقياسه

عن طريق ثالثة مؤرشات هي:

املؤرش األول: نسبة السكان الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر )الدويل(.   

ما دونها أي أرسة  التي  تصّنف  اإلنفاق(  )او  الدخل  الفقر هو عتبة  خط 

معيشية أو أي إنسان عىل أنها فقرية أو أنه فقري. وألغراض املقارنة العاملية، 

تحدد النقطة الفاصلة عند 1.08 من دوالرات الواليات املتحدة يوميا للفرد، 

باألسعار الدولية لعام 1993 )عدلت إىل 1.25 دوالر بأسعار 2005(، يف حني 

يستخدم عادة يف األغراض الوطنية خط فقر وطني معني. ويف كلتا الحالتني، 

تقدر النتائج عىل أساس بيانات مسح موازنة األرسة.

األرس    بعد  مدى  إىل  املؤرش  هذا  يؤرش  الفقر.  فجوة  نسبة  الثاين:  املؤرش 

املعيشية عن خط الفقر. ويغطي هذا املقياس متوسط النقص يف متوسط 

الدخل الكيل أو االستهالك باملقارنة  مع خط الفقر،  لكامل السكان.

املؤرش الثالث: النصيب من الدخل الذي يحصل عليه الخمس األشد فقراً من   

السكان. هذا املؤرش مقياس لعدم املساواة يف الدخل ويبني تلك الحصة من 

الدخل التي يحصل عليها العرشون يف املائة األشد فقراً من السكان.

إن األهداف الثامنية )وغاياتها ومؤرشاتها( مبنية كلها وفق املنطق نفسه.

وثيقة 2010 
تضمنت 

عنارص جديدة 
ايجابية 

تصلح كنقاط 
استناد للعمل 

املستقبيل
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أنهم من بني الفئات السكانية األكرث تعرضاً للفقر والتهميش يف املجتمع. 
وبالتايل إذا كانت أهداف األلفية تريد القضاء عىل الفقر املدقع وتعميم 
التعليم للجميع وتوفري فرص العمل والرعاية الصحية، فإن األشخاص ذوي 

اإلعاقات هم الفئة األوىل املعنية بذلك1. 

غياب موقف قوي من مسألة املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، باستثناء - 
إشارات إىل القضايا الترشيعية ومسألة العنف املوجه ضد النساء )وهذا 
ما يحيل إىل دور الربملانات والسلطات الترشيعية(. ومل تتضمن الوثيقة أي 
توجيهات ذات مضمون قوي تتعلق بكيفية مقاربة قضايا متكني املرأة يف 
 مجمل أهداف األلفية الثامنية وعدم اقتصارها عىل الهدف الثالث وحده.

من  األلفية  أهداف  إطار  تطوير  عىل  مساعدة  منهجية  توجهات  غياب 
التطبيق  منهجية  يف  املختلفة  السكانية  الفئات  احتياجات  تضمني  أجل 
ورسم السياسات املستندة إىل أهداف األلفية، والسيام األطفال والشباب 

واملسنني وغريهم من الفئات الخاصة2.

نقاط ضعف يف وثيقة القمة: قضايا وردت •

الوثيقة نقاطاً خالفية أو نقاطاً -  تضمنت 
ايجاد  التفاوض  عملية  خالل  تم  حساسة، 
وبشكل  املتقدمة،  الدول  بني  لها  تسويات 
أخص بني موقف الواليات املتحدة وأحيانا 
وبني  التاميز،  بعض  مع  األورويب  االتحاد 
مجموعة الدول النامية – مجموعة الـ 77. 
عالقة  بقيت  التي  الوحيدة  النقطة  أن  إال 
تتعلق باعتبار أن االحتالل هو العقبة األوىل 
تحت  ترزح  التي  البلدان  يف  التنمية  أمام 
الدويل  املجتمع  وتدعو  األجنبي،  االحتالل 
بحسب  القانونية  مسؤوليته  تحمل  إىل 
ومل  العائق.  هذا  إزالة  إىل  الدويل  القانون 
تنجح مجموعة الـ 77 يف إقرار هذه الفقرة، 
بل تم إدماج موضوع االحتالل مع مواضيع أخرى وإضافة املناطق املتأثرة 
ملساعدات  بالنسبة  األولوية  تعطى  التى  املناطق  قامئة  إىل  باإلرهاب 
التنمية وتحقيق أهداف األلفية. وبالطبع هذا املوضوع مثري للجدل نظراً 
لضبابية تعريف اإلرهاب، وهو ما يسمح بتوجيه مساعدات التنمية إىل 
القطاعات األمنية والعسكرية، وإىل مناطق وبلدان ومجاالت غري مرتبطة 

1  هذا مع العلم بأن األمم املتحدة أقرت سنة 2007 اإلتفاقية الدولية لألشخاص املعوقني 

التي تبنت منظور حقوق االنسان واعتربتها إتفاقية بالغة األهمية ودعت الدول لالنضامم 

إليها، إال أن ذلك مل ينعكس يف وثيقة قمة األلفية )إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

بقرار من الجمعية العامة رقم 106/61(.

2  وهذا أيضاً ال يتناسب مع الخطوة الهامة التي خطتها األمم املتحدة لتوحيد أربع 

منظامت ووكاالت تابعة لها تنشط يف موضوع متكني املرأة واملساواة بني الجنسني يف هيكل 

تنظيمي واحد يفرتض أن يزيد من فعالية تدخل املنظمة الدولية يف هذا املجال.

غياب 
قضية ذوي 

اإلعاقات 
والشباب 
من نقاط 

الضعف يف 
وثيقة 2010
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بالتنمية مبقدار ما تكون مرتبطة باألجندات العسكرية واألمنية. 

األول -  الهدف  أن  دقيقة  غري  استخالصات  الختامية  الوثيقة  تضمنت 
الصحية  األهداف  أن  حني  يف  للتحقيق  قابل  الفقر  عىل  بالقضاء  املتعلق 
بخفض  الخاص  الهدف  وخصوصاً  للتحقق  قابلة  تكون  لن  التي  هي 
كاف  غري  األمهات  وفيات  خفص  يف  املحقق  التقدم  إن  األمهات.  وفيات 
تقدم  والتي  األولوية  املضلل يحصل عندما تربز هذه  األثر  بالتأكيد، ولكن 
بوصفها مسألة صحية واملسؤولية فيها مسؤولية وطنية أوال، مع مسؤولية 
يف  جزئية  مقاربة  وهذه  التمويل.  مجال  يف  الدويل  للمجتمع  محدودة 
األلفية  الثامن من أهداف  الهدف  العامل هو يف  األول يف  التقصري  أن  حني 
مل  املاضية،  العرشية  فخالل  التنمية.  أجل  من  العاملية  بالرشاكة  املتعلق 
عاملي  وتجاري  اقتصادي  نظام  بناء  جبهة  عىل  حقيقي  تقدم  أي  يتحقق 
 منصف وقابل للتنبؤ ويساهم يف تحقيق التنمية، كام مل تف الدول املانحة
 بتعهداتها املتكررة منذ بداية السبعينات بتخصيص %0.7 من ناتجها املحيل 
من  أقل  أي   0.33% هي  اآلن  حتى  املحققة  فالنسبة  التنمية.  ملساعدات 

نصف ما هو مطلوب. أما يف ما يتعلق بالقضاء 
التناقض بني  الفقر والجوع، فهناك بعض  عىل 
انطلقت  وعندما  أوىل،  جهة  فمن  الفقرات. 
العامل  العام 2000، تعهد قادة  أهداف األلفية 
أي  يوفروا  ال  وأن  مسؤولياتهم  يتحملوا  بأن 
جهد من أجل القضاء عىل الفقر املدقع الذي 
العام  إنسان  بليون  من  أكرث  تحته  يرزح  كان 
يعتربون  فإنهم  الحالية  الوثيقة  يف  أما   .2000
أن هناك تقدما قد تحقق، ولكنهم يعربون عن 
قلقهم من أنه رغم التقدم سوف يبقى هناك 
أكرث من بليون إنسان يعيشون يف الفقر املدقع 
الوثيقة  يف  جاء  ما  فإن  لذلك   .2015 العام 
ويجب  الحقيقة،  عن  يعب  ال  الصدد  هذا  يف 

االعرتاف بأن الهدفني اللذين يواجهان أكب قدر من الصعوبات يف اإلنجاز 
السابع  الهدف  اليهام  نضيف  ان  يجب  كام  والثامن،  األول  الهدفان  هام 
يف   2010 كوبنهاغن  قمة  فشل  بعد  خصوصاً  البيئية،  باالستدامة  املتعلق 
التوصل إىل إتفاقات وتعهدات ملزمة لوقف هدر املوارد الطبيعية وتلويثها 

بسبب نسقي االنتاج واالستهالك غري القابلني لالستدامة.

بعض النقاط اإليجابية •

التأكيد يف الوثيقة أن أهداف األلفية هي حزمة كاملة وأن املقاربات - 
السابقة التي كانت تركز عىل هدف معني وتهمل األهداف األخرى ليست 
مناسبة لتحقيق أهداف األلفية التي تتمحور يف جوهرها حول القضاء عىل 
الفقر البرشي بكل تجلياته. ويتطلب ذلك تطويراً جوهرياً يف السياسات 
تطوير  لجهة  خصوصاً  أيضاً،  املتحدة  األمم  وكاالت  مقاربة  ويف  الوطنية 
أدوات الدعم الفني التي كانت بدروها قطاعية خالل العرشية السابقة. 

يف الوثيقة 
الختامية 

القصور يف 
موضوع الفقر 

أىت ملتبساً، 
والدول املانحة 

مل تلتزم 
بتعهداتها
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امللكية الوطنية والقيادة الوطنية ملسار التخطيط -  التأكيد عىل أهمية 
والتدخل لتحقيق أهداف األلفية. ويرتبط بذلك رضورة تكييف األهداف 
املحددة واملؤرشات حسب الخصائص الوطنية، مبا يف ذلك وضع أهداف 
أكرث طموحاً بالنسبة للدول ذات مستوى التنمية املتوسط أو املرتفع؛ أو 
العكس بالنسبة للدول ذات مستوى التنمية األقل حيث يجب أيضاً وضع 

أهداف واقعية. 

التنمية -  رضورة إدماج مسار أهداف األلفية الوطنية يف إسرتاتيجيات 
الوطنية الشاملة والقطاعية، وهذا من شأنه أن يعزز إحساس جميع الدول 
بجدوى إطار أهداف األلفية بالنسبة إليها ومالءمته. ويجب أن يقرتن ذلك 

بااللتزام بتوفري أفضل الرشوط ملشاركة املجتمع املدين والقطاع الخاص. 

االلتزام -  الكامل مع  التشغيل  التى يكتسبها موضوع  املتزايدة  األهمية 
برشوط العمل الالئق، واملعطوف بدوره عىل تعميم الخدمات االجتامعية 
االجتامعية  الحامية  من  األدىن  الحد  يوفر  نظام  وبناء  للجميع  األساسية 

الدعوة إىل 
وضع نظام 

هو حد أدىن 
متكامل 
للحامية 

االجتامعية 
يشمل 
الجميع

الدالالت بالنسبة للبملانيني

إن التوجهات الجديدة التي حملتها قمة املراجعة العرشية العام - 
أهداف  وإدماج  الوطني  التكييف  رضورة  عىل  وبتشديدها   ،2010
إمنا  الوطنيتني،  والقيادة  امللكية  الوطني، وعىل  التخطيط  األلفية يف 
تتطلب دوراً أكب لكل الرشكاء التنمويني والسيام البملانات يف تحقيق 

أهداف األلفية. 

إن التوجه الجديد الذي يحاول معالجة ثغرات املقاربات السابقة - 
ألهداف األلفية، يعني االنتقال من االكتفاء بالبعد التنفيذي للتنمية 
مستوى  إىل  والبامج،  املشاريع  من  حزمة  تنفيذ  خالل  من  نفسها 
أعىل من التكامل من خالل االهتامم بالسياسات نفسها التي يتطلبها 
تحقيق األهداف، وكذلك االهتامم بخلق البيئة الترشيعية واملؤسسية 
لتحقيق األهداف. ويقع ذلك يف صلب  املساعدة، ال بل الرضورية، 

مهام البملانات وواجباتها وواجبات البملانيني. 

اإلقليمي والوطني، من  املستويني  التنمويني عىل  الرشكاء  إن معظم 
ومؤسسات  مدين،  ومجتمع  خاص،  وقطاع  املتحدة،  األمم  منظامت 
الخليجي(،  التعاون  مجلس  العربية،  الدول  )جامعة  إقليمية 
والحكومات الوطنية، تطور عملها يف هذا االتجاه. ومن غري املنطقي 
أن تتخلف البملانات عن مواكبة هذا التطور يف الوقت الذي تتزايد 
فيه املؤرشات التي تؤكد الحاجة إىل دور البملانات والبملانيني يف هذا 

املجال.
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الهدف  وتحقيق  الفقر  ملكافحة  الرضورية  الوسائل  من  بصفته  للجميع 
األول. وهذه تشكل خطوة إىل األمام ألنها تنقل موضوع مكافحة الفقر من 
األسلوب الرعايئ ومعالجة النتائج إىل مستوى أعىل حيث يجري التصدي 
االجتامعية  والحامية  العمل  خالل  من  الفقر  من  الخروج  لديناميات 

املعممة. 

التقدم يف ما يتعلق بكيفية مقاربة األهداف الصحية الرابع والخامس - 
والسادس. فأتت الوثيقة الجديدة لتضيف قسام يتعلق بالنظام الصحي 
العام والذي يعترب املظلة التي تشمل األهداف الثالثة املشار إليها. والجديد 
مرتابطة،  الثالثة  الصحية  األهداف  أن  اعتربت  أنها  هو  املقاربة  هذه  ىف 
يف  يتمثل  وهو  كبري  حد  إىل  مشرتك  فيها  الفشل  أو  التقدم  أساس  وأن 
فعالية النظام الصحي ومدى تبنيه ملقاربة حقوق اإلنسان، وتحمل الدولة 
واملجتمع مسوؤلياتهام يف توفري الخدمات الصحية للجميع من خالل نظام 

صحي وقايئ وعالجي فعال، ويشمل جميع املواطنني.

األهداف 
الصحية الثالثة 

أتت مرتابطة 
يف الوثيقة 
الجديدة، 

والتشديد عىل 
فعالية النظام 

الصحي
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القـســم الثاين
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البملانات العربية
وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

أوالً: دور البملانات يف إطار الوظيفة الترشيعية 
1-حق الترشيع

إىل  الحق  هذا  متنح  التي  وهي  لألمة.  هو  املطلق  يف  الترشيع  حق  إن 
تختلف  السلطة  الترشيع. وهذه  بعملية  الدولة  عامة مختصة يف  سلطة 
من بلد إىل آخر بحسب األنظمة الدستورية املعتمدة. هناك عدة جهات 
أن  أنها أجمعت عىل  إال  العربية،  البلدان  الترشيع يف  لها حق  وسلطات 
هذا الحق مناط باملجالس التمثيلية )مجلس نواب – مجلس أمة- مجلس 
جزءاً  الدولة  رئيس  اعتبار  عىل  نص  الدساتري  بعض هذه  أن  إال  شيوخ(. 
أصيالً من السلطة الترشيعية كام هي الحال يف اململكة األردنية الهاشمية 
ويف الكويت ويف اليمن ويف العراق. واكتفى بعضها اآلخر بحرص الحقوق 
وحق  القوانني،  بإقرتاح  الترشيع  مجال  يف  الدولة  رئيس  ميارسها  التي 
اصدارها وحق االعرتاض أو التصديق كام هي الحال يف السودان والبحرين 
ومرص وأيضاً لبنان الذي أعطى السلطة التنفيدية أي الحكومة حق إصدار 
اقتضت  ما  إذا  الربملان وملدة محدودة.  بتفويض من  االشرتاعية  املراسيم 

الظروف االستثنائية ذلك.

2-آليات الترشيع
إن آلية الترشيع متشابهة يف معظم الدول العربية وخصوصاً عندما يتعلق 
األمر بالترشيع من قبل مجلس النواب أو من الربملانيني. ففي معظم الدول 
يشرتط أن تقدم إقرتاحات القوانني من برملاين واحد عىل األقل كام هي 
البحرين وجمهورية  الهاشمية األردنية ومملكة  لبنان واململكة  الحال يف 

اليمن وجمهورية مرص وجمهورية 
العدد  يرتفع  حني  يف  السودان، 
يف  كام  إىل خمسة  أخرى  بلدان  يف 
الكويت وإىل عرشة كام يف العراق. 
العادية،  القوانني  إىل  بالنسبة  هذا 
إىل  فيحتاج  الدستور  تعديل  أما 
إقرتاح  عىل  للتوقيع  نيابية  أغلبية 

التعديل. 

يف  للحكومة  املتزايد  الدور  يعترب 
الترشيعية وصدور معظم  العملية 
الحكومة  من  مبشاريع  القوانني 
بحكم إطالعها عىل السياسة العامة 
يف  الهامة  الظواهر  من  للدولة، 
مختلف النظم الدميقراطية وخاصة 

ية
يع

رش
الت

ة 
يف

وظ
ال
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يف النظم الربملانية. ومع ذلك فإن أكرثية مشاريع القوانني التي تتقدم بها 
اللجان  دراستها يف  أثناء   والتعديل  والتمحيص  للدرس  تتعرض  الحكومة 
يف  القانون  يجعل  الذي  األمر  ومؤسساته  العامة  الهيئة  أمام  أو  النيابية 

النهاية ترجمة ومثرة توافق برملاين-حكومي.

الترشيعية  العملية  ونالحظ غياب مشاركة املجتمع املدين ومؤسساته يف 
بشكل مبارش، ما يجعلها دامئاً بحاجة إىل تبني نائب أو وزير أو رئيس دولة 
املدىن  املجتمع  أن  إال  الربملانية.  الندوة  إىل  لتأخذ طريقها  قوانني  إلقرتاح 
يستخدم وسائل تأثري غري مبارشة عىل صانعي القرار للوصول إىل الدوائر 
الحكومية. ومن هذه الوسائل واالتصال الشخىص بصانع القرار أو أن يكون 
للجمعية أو املنظمة ممثلون يدافعون عن وجهة نظرها داخل الحكومة 
يؤثر من خاللها ىف  وسائل  املدين  املجتمع  يستخدم  كام  نفسها.  إىل  كام 
الرأي العام، من بينها وسائل اإلعالم السمعية والبرصية، وتبادل املعلومات 
وتقديم  معينة،  هامة  قضايا  حول  واألبحاث  التقارير  وإعداد  واملشورة، 
اإلقرتاحات بشأنها للمؤسسات التنفيذية واألجهزة الرسمية للدولة. إال أنه 
وعىل الرغم من ذلك، فإن إعطاء املجتمع املدين الحق يف إقرتاح القوانني 
يوفر الكثري عىل النواب والوزراء وخصوصاً الذين يتولون وزارات من خارج 
اختصاصهم، يف وضع مسودات القوانني والسيام عندما نتحدث عن تحقيق 
أهداف األلفية، لكون املجتمع املدين يف معظم الدول العربية يتعامل مع 
أهداف األلفية بشكل أنضج ومقاربتها لرفع املستوى اإلنساين للمواطنني 
أهداف  تعترب  الحكومات  من  كثرياً  أن  أفضل. يف حني  مواطنية  وتحقيق 
األلفية مجرد تقارير إحصائية إلظهارها شكلية. وإىل أن يعطى هذا الحق 
وأن  مستمراً  معه  تواصلهم  يبقوا  أن  الربملانيني  فعىل  املدين،  للمجتمع 

يتعاملوا مع طروحاته عىل أسس وطنية بعيداً عن السياسة. 

يف النظم 
املعارصة 

يزداد دور 
الحكومة 
يف عملية 
الترشيع 

مع استمرار 
املراقبة 
البملانية

تعريفات

مبادرة  القانون هو  القانون، فمرشوع  واقرتاح  القانون  بني مرشوع  القانون  بعض علامء  ميز  القانون:  اقرتاح  حق 

ترشيعية من قبل الحكومة، ويرافق مشاريع القوانني بيان باألسباب املوجبة يرشح الغرض ومضمون الترشيع املقرتح. 

أما اقرتاح القانون فهو مبادرة ترشيعية من قبل نائب أو أكرث. تقدم اقرتاحات القوانني إىل املجلس بواسطة رئيسه 

مرفقة مبذكرة تتضمن األسباب املوجبة. 

مرشوع القانون املعجل: هو حق دستوري معطى للحكومة بإعطاء مرشوع قانون صفة االستعجال، وعىل املجلس 

النيايب البت باملرشوع خالل مدة معينة، يف لبنان مثالً محددة بأربعني يوماً من تاريخ طرحه عىل املجلس بعد إدراجه 

يف جدول أعامل جلسة عامة وتالوته فيها وميض هذه املهلة دون أن يبت به وإال يحق للحكومة إصداره مبوجب 

مرسوم. 

اقرتاح قانون معجل مكرر: هو مبادرة ترشيعية يتقدم بها نائب أو اكرث ولغاية عرشة نواب يف لبنان عىل سبيل املثال، 

يطلب فيها مبذكرة معللة مناقشة االقرتاح بصورة االستعجال املكرر رشط أن يكون مؤلفاً من مادة وحيدة. يصّوت 

أحيل  إذا رُفضت  أما  والتصويت عليه،  املوضوع  مناقشة  أقرّها وجبت مبارشة  فإذا  االستعجال  املجلس عىل صفة 

االقرتاح عىل اللجنة املختصة.
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وهنا فإن ملعرفة النائب أو البملاين مبن يحق له إقرتاح مشاريع 
القوانني أو وضعها أهمية كبى، ألنها تفتح أمامه السبيل األفضل 
ملعرفة اي ترشيع يحتاجه وفقاً للظروف السياسية واالجتامعية. 
فإذا كانت الحكومة متبنية أفكار النائب أو البملاين، فقد يكون 
وأخذ  لتسويقه  ويسعى  منفرداً  يوقعه  ان  عليه من  أسهل  ذلك 
عىل  ينطبق  قد  أمر  وهذا  النيايب.  املجلس  من  عليه  املوافقة 
العربية  الحكومات  معظم  إن  حيث  األلفية،  أهداف  تحقيق 
مهتمة بتحسني وضعها يف تحقيق أهداف األلفية. لهذا فإن عملية 

الترشيع عبها تصبح أسهل مبا ال يقاس.

3 - الصياغة

صياغة الترشيعات فن البد لتامم معرفته  بشكل جيد، من دراسة مستفيضة 
إليه  تستند  أو  الترشيعات  صياغة  له  يحق  ملن  بد  وال  عميقة،  وتجربة 
هذه املهمة، أن يكون لديه قدر كبري من العلم واملعرفة يف علم القانون 
وأصوله، وأن يكون عارفاً بتاريخ القانون وتطوره، ومدركاً لظروف الزمان 
االنطالق  عىل  وقادراً  السابقة،  القوانني  فيها  نشأت  التي  والبيئة  واملكان 
التي هو يرغب أو يكلّف بوضع حلول قانونية مجرّدة  القضايا  منها إىل 
التي  لألمور  واضح  بتحديد  الترشيعية  الصياغة  عملية  تبدأ  لها.  وملزمة 
املقرتح.  الترشيع  من  تحقيقها  املراد  األهداف  وبيان  الترشيع  تستدعي 
بشكل  صياغته  املسؤولني  من  يستدعي  املقرتح  الترشيع  إعداد  أن  كام 
أيضاً مع  يتناسب مع النصوص القانونية والترشيعات النافذة، ومنسجامً 
مجموعة القوانني القامئة. من هنا فإن عملية الصياغة القانونية بحاجة إىل 
أصحاب اختصاص وإىل حرفية وقاعدة بيانات ومعلومات ال تتوفر يف كثري 
من األحيان لدى الربملانيني وخصوصاً من كان منهم حديث االنتخاب أو 

إرشاك 
املجتمع 

املدين باقرتاح 
القوانني تعبري 

عن نضج 
ترشيعي 

ودميقراطي
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التعيني، وليس منتمياً لكتل نيابية كبرية أو أحزاب نافذة، ما يعطي أفضلية 
القوانني،  مشاريع  وضع  يف  التنفيذية  للسلطة  األحيان  معظم  يف  وتفوقاً 
حيث متلك الجهاز اإلداري املساعد والخربات واملعلومات الرضورية لذلك، 
كام أن لديها سهولة يف استخدام أهل الخربة نظراً لتوفر السيولة الرضورية. 
بناء  يف  وأهميتها  القانونية  الصياغة  عملية  صعوبة  الدول  بعض  أدرك 
النظام القانوين يف الدولة وخصوصاً يف الوظائف التي تنهض بها القواعد 
والتكيف  التطور  عىل  وقدرته  املجتمع  يف  العالقات  تنظيم  يف  القانونية 
مع كل املتغريات التي تحيط به، فحاولت توفري االحتياجات واملتطلبات 
الرضورية لصياغة ترشيعات تحمل أهداف املجتمع وقيمه. فاملادة 38 من 
الدستور البحريني واملادة 122 من الدستور اليمني تنصان عىل إنشاء لجنة 
والقانونية.  الترشيعية  الشؤون  لجنة  القوانني وهي  متخصصة يف صياغة 
فإذا أدخلت اللجنة املختصة تعديالت مؤثرة عىل صياغة مرشوع القانون، 
جاز لها قبل رفع تقريرها إىل املجلس أن تحيله بعد موافقة رئيس املجلس 
املرشوع  صياغة  يف  رأيها  لتبدي  والقانونية  الترشيعية  الشؤون  لجنة  إىل 
الدستورية  الشؤون  وتنسيق مواده وأحكامه. وكذلك يف مرص فإن لجنة 
مجلس  إن  حيث  لبنان،  يف  وكذلك  الصياغة،  مراقبة  تتوىل  والترشيعية 
شورى الدولة، بإحالة القوانني إليه، يراقب ويحسن يف صياغتها. ولكن هذا 
يشمل القوانني املقرتحة من الحكومة. إال أنه يف مطلق األحوال ومع بقاء 
إلزام الربملانيني بصياغة إقرتاح قانون يبقي العبء ثقيالً عليهم. ما يجعلنا 
نأمل ىف وجود لجنة ترسل لها القوانني كأفكار من النواب عىل أن تتوىل 

هي صياغتها.

صياغة قوانني تتعلق بقضايا إمنائية

قوانني  نتحدث عن  عندما  القوانني خصوصاً  تربز مشكلة صياغة 
يف  الحال  هي  كام  عامة  بأهداف  مرتبطة  إمنائية  بقضايا  تتعلق 
ملامً  يكون  أن  املرشع  النائب  من  تفرتض  إذ  األلفية،  أهداف 
بأهداف األلفية وطرق تحقيقها إملاماً دقيقاً. كام يجب أن يكون 
مطلعاً عىل الترشيعات املحلية كافة واملراسيم التنظيمية املتعلقة 
بها ونتائج تطبيقها وحقيقة حاجات املجتمع من هذه األهداف 
ومدى إنسجامها مع طبيعته وأعرافه. وأن يكون تحقيقها مرتبطاً 
يحتاجها  التي  القوانني  عن  تصوراً  تتضمن  عامة  ترشيعية  بخطة 
تحقيق هذه األهداف، ليكون العمل منظامً وليس اعتباطياً ظرفياً. 
وهذا أمر طبعاً يستحيل أن يتمكن نائب أو حتى مجموعة نواب 

مجتمعني من تحقيقه. من هنا رضورة: 

تستوجب -  التي  الحاجة  مبوضوع  متخصصة  بكفاءات  االستعانة 
التنظيم القانوين، وخباء يف السياسة العامة للدولة وخباء يف علم 

متلك 
الحكومات 
القدرة عىل 

االستعانة 
مبختصني 

يف صياغة 
القوانني، أكرث 
من البملانات
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القانون وصياغته وكتابته.

املختلفة -  واملهن  األعامل  قطاعات  من  واسع  بجمهور  االستعانة 
وأصحاب االختصاص وسامع رأيهم حول القانون وإجراء مناقشات 

بخصوصه. 

الحصول عىل املعلومات وقاعدة البيانات الرضورية لكل إقرتاح - 
قانون.

التواصل الدائم مع مؤسسات املجتمع املدين.- 

4 - املناقشة:

إن مشاريع القوانني املقدمة من الحكومة أو إقرتاحات القوانني املقدمة من 
أعضاء املجلس الترشيعي يف معظم الدول العربية تتم إحالتها إىل اللجان 
النيابية ملناقشتها. وقد اعتمدت الربملانات العربية لجاناً نيابية متخصصة 
يف مجاالت معينة أناطت بها بوجه عام مهمة تحضري أعامل الهيئة العامة 
للمجلس، بحيث تحتل اللجان موقعاً مهامً وفعاالً يف إطار أعامل املجالس 
النيابية وأنشطتها. وتكون اللجان عادة مخولة بتفحص الترشيع ومسودة 
التعديالت عىل الترشيع وسامع الشهادات من الشهود  الترشيع وإقرتاح 
وميكن  الحكوميني.  املسؤولني  واستدعاء  النصح  وإسداء  التقارير  إلعداد 
أن تكون اللجان ذات صفة دامئة أو مؤقتة فينتهي عملها بانتهاء املهمة 

املوكلة إليها. 

فقسمت هذه اللجان إىل لجان دامئة تتكون من أعضاء املجلس، ولجان 
عدد  ويبلغ  الرضورة.  عند  تقوم  خاصة  لجان  أو  فرعية  لجان  أو  مؤقتة 
مئة   102 العربية  النيابية  املجالس  نصوص  يف  املذكورة  النيابية  اللجان 
ولجنتني. ويتضح من خالل املقارنة بينها أن مثة تجانساً بني الدول العربية 
لجهة املجاالت التي أنشئت اللجان الدامئة ألجلها عىل الرغم من اختالف 

التسميات. 

فهناك  وأخرى،  عربية  دولة  بني  النيابية  اللجان  جلسات  نظام  ويختلف 
الجلسات الرسية مقابل الجلسات العلنية، وهناك نصاب الجلسات الذي 
النسبية.  األكرثية  يعتمد  الذي  النصاب  مقابل  املطلقة  األكرثية  يعتمد 
الذي  التصويت  مقابل  املطلقة،  األكرثية  يعتمد  الذي  التصويت  وهناك 

يعتمد األكرثية النسبية.

من املالحظ أن معظم اللجان النيابية يف البملانات العربية تتضمن 
كلجنة  األلفية  أهداف  مع  تتقاطع  مواضيع  يف  متخصصة  لجاناً 
نجدها  لجان  كلها  واملرأة،  اإلنسان  وحقوق  البيئة  ولجنة  املال 
ثابتة وأساسية يف جميع البملانات العربية، ولكن بالرغم من كل 

ذلك نجد نقصاً يف الترشيعات وانعدام خطة ترشيعية واحدة.

تحتل اللجان 
النيابية 

موقعاً هاماً 
يف الترشيع 
والتعديالت 

وميكنها 
االستامع 

إىل الخباء 
ومنظامت 

املجتمع 
املدين وإعداد 

التقارير
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5 - دور البملاين يف إقرتاح القوانني لتحقيق أهداف األلفية

 بعض األفكار حول دور البملاين يف إقرتاح القوانني لتحقيق أهداف األلفية

اإلقتصادية املحاور  تتناول  ريادية  عرصية  ترشيعات  وتطوير  سن   رضورة 
 واالجتامعية والتعليمية والقانونية ومشاركة املجتمع املدين، من شأنها أن تسهم

يف تحقيق أهداف األلفية.

من أهم األدوار التي يلعبها النائب يف أي 
من املجالس العربية هو إقرتاح القانون أو 
الدستور،  تعديل  إقرتاح  أو  تعديله  إقرتاح 
مُيثلها،  التي  الدولة  حاجة  بحسب  وذلك 
هذه  يعرض  بذلك  وهو  شعبه.  وحاجات 
من  عليها  والتصويت  للدراسة  الحاجة 
قبل املجلس الترشيعي، ومن ثم إصدارها 
الدولة.  رئيس  قبل  من  ونرشها  وإقرارها 
قراءة  النائب  قانون عىل  أي  إقرتاح  فقبل 
مكامن  واكتشاف  النافذة  الترشيعات 
ثم  ومن  وجدت،  إن  الترشيع  يف  الخلل 
وإن  تعديله.  إقرتاح  أو  القانون  إقرتاح 
إقرتاح القانون وحده ال يكفي ليك ميارس 
فاإلقرتاح  وجه.  أكمل  عىل  دوره  الربملاين 
تليه مالحقة هذا اإلقرتاح يف اإلدارات وبني 
األدراج ويف مجلس النواب. كام عىل الربملاين 
دعم إقرتاحه والتسويق له سواء عرب زمالئه 
الربملانيني يف كتلته النيابية، أو عرب املجتمع 
والجمعيات  واملنظامت  والهيئات  املدين 
املدنية التي برأيه تُدّعم إقرتاحه. فعليه أن 
يطلع ناخبيه عىل القوانني واإلقرتاحات وأن 
ال بد أن يجد من بني هؤالء  القانونية. وغالباًً  الثقافة  يرشح لهم أهمية 
يف  سيفيدونه  الذين  املهتمني  أو  االختصاص  أهل  من  هم  من  الناخبني 

الترشيع والرقابة.

محاور وقضايا اهتامم البملانيني
يف املحورين االقتصادي واالجتامعي: 

الحد من مشاكل الفقر والبطالة وتدين مستوى الدخل.  

كافة،    والسيايس  واإلداري  املايل  الفساد  أشكال  محاربة 

ومحاسبة املتورطني.

جلب وتشجيع االستثامر مبا يتالءم مع املصالح الوطنية.  

وإدراك    والرضيبية،  واملالية  النقدية  السياسات  تقديم 

إجراءات املوازنة العامة وأسس إعدادها.

الصغرية    املشاريع  وإنشاء  والريادة،  املبادرة  قيم  تعزيز 

للشباب.

املحافظات    عىل  عادل  بشكل  التنمية  عوائد  توزيع  ضامن 

كافة.

عىل    وتوزيعها  التنموية بشكل عادل  املشاريع  تنفيذ  ضامن 

المناطق كافة.

ضامن مواءمة قانون املوازنة العامة للواقع االقتصادي للدولة،   

واألولويات الوطنية.

تطوير قانون رضيبي عادل يضمن حقوق فئات املجتمع كافة.  

لتحقيق    سواء  واملستهلكني عىل حد  املنتجني  مصالح  حامية 

التنمية املستدامة.

ضامن استمرار وتطوير شبكة األمان االجتامعي.  

املساهمة يف مكافحة كل أشكال الظواهر االجتامعية السلبية   

مثل العنف املجتمعي. 

تعزيز قيم التسامح وقبول اآلخر بني مختلف فئات املجتمع.  

املحور القانوين: 
تعزيز استقالل القضاء والدفاع عن حيادية السلطة القضائية كمكتسب وطني سيادي.  
تعزيز سيادة القانون من خالل احرتام القوانني واألنظمة السارية وعدم السامح بتجاوزها ومحاسبة كل من يتعدى   

عليها.
تطوير ترشيعات حديثة يف مختلف املجاالت وحسب األولويات الوطنية تعزز مبادئ العدالة واملساواة.  
سن ترشيعات من شأنها تطوير أداء املحاكم وترسيع عملية البت بالقضايا وتطوير السلك القضايئ.  
تعزيز مبدأ الفصل بني السلطات، ويكون الفصل وظيفياً؛ أي أن كل سلطة مستقلة يف أدائها، ال متيل إرادتها أو   

توجهاتها عىل األخرى.
تبني مرشوع تطوير النظام الداخيل ملجلس النواب.  
مراجعة الترشيعات يف إطار تطويرها وتحديثها ملواكبة مستجدات العرص وحاجات وأولويات املجتمع مثل )قانون   

املالكني واملستأجرين، وقانون العقوبات، والقوانني الناظمة لالستثامر، والقوانني الناظمة للعمل السيايس والحزيب(.
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محور مؤسسات املجتمع املدين: 

املجتمع    مؤسسات  عمل  تشجيع   

يضمن  مبا  واألحزاب  املدين 

استقالليتها، وضامن حرية عملها يف 

املجتمعات املحلية.

عىل    الجامعات  طلبة  تشجيع   

وتعزيز  األحزاب،  يف  االنخراط 

املجتمع  مؤسسات  مع  مشاركاتهم 

التطوعي  العمل  قيم  وتعزيز  املدين 

يف نفوسهم.

ومؤسسات    األحزاب  دور  تعزيز   

للحكومة  كرشيك  املدين  املجتمع 

للتعاون  منهجية  تبني  خالل  من  األمة،  ومجلس 

مؤسيس  بشكل  املؤسسات  تلك  مع  واالستشارة 

ومنهجي. 

ونشري هنا إىل أن الترشيع لتحقيق األهداف األلفية يتسم بأهمية 
خاصة وهذه األهمية تنطلق من اآليت:

وعي البملاين لهذه األهداف والغاية منها.• 
وعي البملاين لحاجات البلد من هذه األهداف واملحقق منها • 

عىل الصعيدين املحيل والوطني.
وعي البملاين للترشيعات املوجودة.• 
وضع خطة ترشيعية متكاملة تحقق أهداف األلفية بصورة • 

منتجة ومثمرة.

ويجعل  بحمله،  ينوء  ما  غالباً  ثقيالً  عبئا  الربملاين  يلقي عىل  أوردناه  وما 
الترشيعية  املبادرات  صاحبة  هي  الدول  أغلب  يف  التنفيذية  السلطة 
لتحقيق أهداف األلفية، لكونها وكام أسلفنا، أكرث إطالعاً ولديها األجهزة 
أن  هذه  العربية  دولنا  يف  الربملاين  عىل  يحتّم  وهذا  واملعلومات.  الالزمة 
يسعى إىل سد الفراغ والنقص الحاصل برفع مستوى التنسيق مع املجتمع 
يف  كافة  العاملة  قطاعاته  بني  التواصل  من  شبكة  توفري  ومحاولة  املدين 
لبناء سياسة ترشيعية  أساساً صحيحاً  مجال أهداف األلفية ليشكلوا معاً 

تحقق أهداف األلفية مبا يناسب حاجات البلد و مواطنيه.

للبملاين دور 
كبري يف سد 

النقص ورفع 
مستوى 

التنسيق مع 
املجتمع املدين 

لبناء سياسة 
ترشيعية

املحور التعليمي: 

املهني    التعليم  نحو  الشباب  توجيه  عىل  التشجيع 

والحريف. 

ضامن استقاللية املؤسسات األكادميية، وتطوير منظومة   

العلمي  البحث  مشاريع  ودعم  العلمي  البحث 

التطبيقي وتعزيز ثقافة اإلبداع والتميز.

الدولة من    قيمة املعلم كلبنة أساس يف بناء  تعزيز 

خالل رفع كفاءته وتحسني مستوى املعيشة له من 

الناحية االقتصادية واالجتامعية.

الحكومية    املدارس  ملختلف  التحتية  البنية  تطوير 

املدن  مدارس  بني  الفجوة  وتقليص  عادلة،  بصورة 

الرئيسية واألطراف.

والسياسات    لالسرتاتيجيات  الرقايب  بالدور  القيام 

دميومتها  عىل  واملحافظة  التعليم،  بتطوير  املعنية 

وضامن تطويرها.

العايل    والتعليم  للتعليم  وطنية  منظومة  تطوير 

تضمن عدالة توزيع فرص التعليم وتطوير مخرجات 

املؤسسات التعليمية.

التدريسية    الهيئات  الختيار  واضحة  معايري  تحديد 

واألكادميية يف املدارس والجامعات واملعاهد.

املؤسسات    مخرجات  مواءمة  تعزيز  يف  املساهمة 

التعليمية لحاجات سوق العمل داخلياً وخارجياً.
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6 - معوقات أو صعوبات العملية الترشيعية لجهة تحقيق 
أهداف األلفية 

املجالس  والقانونية ضمنت ألعضاء  الدستورية  األطر  أن  الرغم من  عىل 
النصيب  أن  إال  القوانني،  ملرشوعات  بإقرتاحات  يتقدموا  أن  الترشيعية 
األكرب بل نصيب األسد من الترشيعات العربية وخصوصاً املتعلقة بأهداف 
األلفية، تتقدم به الحكومة. هناك عقبات تحول دون قيام النائب العريب 
بدوره الترشيعي يف الربملان. وهذه العقبات هي عقبات عامة ال تنحرص 
فقط بأهداف األلفية، إمنا عندما نتطرق لتحقيق تطور بحاجة إىل خطة 

ترشيعية عامة كأهداف األلفية ومن هذه املعوقات:

 الرسعة التي تناقش فيها مرشوعات القوانني املقدمة من الحكومة • 
من  تعديلها.  املراد  املواد  عىل  لإلطالع  للعضو  املتاح  الوقت  وضيق 
هنا فإننا نرى أنه من املفيد أن يكون أعضاء الربملان عىل علم بكل 
مشاريع القوانني التي ستتم دراستها يف الدورة الربملانية، وأن تقدم 
الربملان  يفاجأ  ال  دورة حتى  بداية كل  مع  املشاريع  الحكومة هذه 

مبرشوع قانون يطلب النظر فيه عىل وجه الرسعة.

عىل •  تركيزه  بسبب  الترشيع  بدور  العريب  النائب  اهتامم  ضعف 
الخاصة  املواطنني  وانشغاله بطلبات  نائب خدمات  االهتامم بكونه 
فإن  هنا  من  الترشيعية.  املبادرات  بتقديم  االهتامم  وعدم  والعامة 
إنشاء مكاتب خاصة ملساعدين يقومون بالنيابة عنهم بإنهاء مصالح 
العمل  نحو  النائب  يرصف  أن  ميكن  النائب  هذا  بإسم  املواطنني 

الترشيعي. 

القوانني •  مشاريع  إقرتاحات  بصياغة  النواب  لدى  خبة  وجود  عدم 
يقدم  أن  العربية عىل رضورة  واللوائح  الدساتري  أغلب  حيث نصت 
يجعل  ما  قانونية.  مواد  يف  مصوغاً  القانون  مرشوع  إقرتاح  النائب 
غالبية األعضاء يرتاجعون عن تقديم اإلقرتاحات لفشلهم يف صياغته 
عن  التخيل  العربية  الربملانات  يجب عىل  هنا  من  قانونية.  مواد  يف 
هذا الرشط واالكتفاء بأن يقدم النائب مذكرة تفسريية حول إقرتاحه 
مرشوع القانون، وإذا ما تم إقراره يحول إىل اللجنة املختصة لدراسته 

وصياغته. 

إقتناع عدد كبري من النواب • 
الترشيعية  املبادرات  بأن 
تلقى  لن  جانبهم  من  املقرتحة 
مبا  واألعضاء.  الحكومة  اهتامم 
بوجود  يقينياً  إدراكاً  هناك  أن 
اختالل يف العالقة بني السلطتني 
ملصلحة  والترشيعية  التنفيذية 
يحظ  مل  إذا  النائب  وأن  األوىل، 
مرشوع  إلقرتاح  حكومي  بتأييد 

إذا ضعف 
الدور 

الترشيعي 
للنائب، 

فإنه يتحول 
إىل الدور 
الخدمايت 
التقليدي
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من  زمالءه  وأن  زمالئه.  تأييد  الحصول عىل  يف  سيفشل  فإنه  قانون 
انتامء  أو  الحزيب  لالنتامء  كربى  أهمية  يولون  قد  اآلخرين  النواب 
للنائب  األسباب مجتمعة ال تعطي  الربملانية. فإن هذه  املجموعات 

الحرية يف إقرتاح ما يشاء من مرشوعات القوانني.

التغطية اإلعالمية ملشاريع القوانني املقدمة من الحكومة يف حني ال • 
تتوفر هذه التغطية اإلعالمية إلقرتاحات مرشوعات القوانني املقدمة 

من النواب وبالتايل يفشل النائب يف حشد رأي عام يقبل بإقرتاحه.

مشاريع •  بدراسة  كبرياً  اهتامماً  تويل  البملان  يف  املتخصصة  اللجان 
وإقرتاحات القوانني املقدمة من الحكومة عىل حساب تلك املقدمة 

من أعضاء املجلس النيايب.

املعلومات •  مبصادر  العربية  الدول  يف  التنفيذية  السلطة  إستئثار 
والبيانات واإلحصاءات والتقارير والدراسات حول املشكالت الطارئة 
واملستجدة، ما يجعلها قادرة عىل التبوؤ بتقديم الحلول الترشيعية 
بعض  يف  بذلك  القيام  من  الربملان  متكن  قبل  الترشيعات  وإقرتاح 

األحيان.

تعب •  األغلب  يف  هي  النواب  بها  يتقدم  التي  الترشيعية  املبادرات 
عن مبادرات ترشيعية محلية وإن العضو يكون مستجيباً يف إقرتاحه 
القانون ملشكلة محددة خاصة بدائرته، ولذا ال تغلب عىل  مرشوع 

مرشوعه صفة العمومية.

ترشيعية •  سلطات  إعطاء  عىل  األغلب  يف  العربية  الدساتري  إتفقت 
لرئيس  أن  فرنى  الترشيع.  يف  امللك  أو  الدولة  لرئيس  استثنائية 
الجمهوية وامللك الحق يف االعرتاض عىل مشاريع القوانني، كام نرى 
لتعديل  بإقرتاحات  يتقدم  أن  الحق  له  الحكومة  أو  الدولة  رأس  أن 
نصاباً  أّمن  إذا  إال  الربملان  أعضاء  ذلك من  يأيت  ال  الدستور، يف حني 

معيناً.

ستواجه الربملانات العربية يف الفرتة املقبلة بثقافة عرص املعلومات، • 
التي ستفرض تحديات جديدة عىل العملية الترشيعية. من هنا ال بد 

الترشيعية  العملية  تتكيف  أن 
من  الجديد  النمط  هذا  مع 
أن  كام  املعلومات.  ثقافة عرص 
الترشيعية  العملية  يف  العضو 
قدرة  أكرث  يكون  بأن  مطالب 
لتصبح  الحكومة  توجيه  عىل 
أكرث تجاوبا مع مطالب املواطن 

العريب.

البملانية •  النخب  بني  الرصاع 
يؤثر  العربية  الربملانات  داخل 

ضعف مصادر 
املعلومات 

والقدرة عىل 
االطالع عىل 
املعلومات 

عن املشاريع 
تعيق العمل 

الترشيعي 
السليم
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استثارة  إىل  يؤدي  ألنه  الترشيعية،  العملية  إجراءات  جودة  عىل 
باملبادرات  يتعلق  ما  كل  يف  البعض  بعضهم  ضد  النواب  حساسية 
العديد من  يثري  الربملانية  النخب  الرصاع بني  أن  اإلقرتاحات، كام  أو 

القضايا الخالفية الجانبية التي تؤثر عىل جوهر الترشيع.

املدخل •  هي  واللغة  واستخداماً  تعليامً  العربية  اللغة  أزمة  تفيش 
الطبيعي لضامن جودة املنتج الترشيعي.

من هنا وأمام هذه العوائق والصعوبات ميكن القول إن إنجاح 
العملية الترشيعية يف البملانات العربية يف املستقبل سيعتمد عىل 

ثالثة مؤرشات أساسية وهي: 
إكتساب املعرفة الترشيعية.   
التكييف الترشيعي مع املجتمع.   
مجال    يف  األعضاء  وقدرات  البملانية  املؤسسات  تنمية 

الترشيع.
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قانون نقابة املعلمني يف األردن:

قام ديوان تفسري الدستور املختص بفحص دستورية القرارات والقوانني  -1
واملنشأ يف العام 1994 بإصدار قرار إنشاء نقابة للمعلمني الحكوميني 

مخالف للدستور أمام هذا القرار.

املعلمني  -2 من  تحضريية  لجنة  االنتخابات  قبل   2010 العام  تشكلت 
واإلتحاد  وحزبها  علبه  أبو  الربملانية  فيها  شاركت  بتحركات  وبارشت 

النسايئ دعامً لهذا الطلب.

يف نهاية 2010/11 ألقى جاللة امللك خطابه أمام الربملان عقب انتخابه،  -3
رد  مسودة  أعدت  الخطاب.  عىل  الربملان  يرد  بأن  التقليد  ويقيض 
وتضمنت فقرة عامة حول املعلم واإلشادة بدوره من دون أي تحديد 

أو تطرق لحقه يف تأسيس نقابة.

يف مناقشة الرد قدمت الربملانية أبو علبة مالحظة انطالقاً من رأي املعلمني 
مفادها أن هذه الفقرة ال تعني شيئاً للمعلمني، وعىل الربملان ان ينص يف رده 

عىل انشاء نقابة يف سياق اإلصالحات التي نادى بها امللك.

بإنشاء  املعلمني  مطلب  عدا  ما  الربملانية  اقرتاحات  كافة  الرد  هيئة  أخذت 
جلسات  حضور  اجازة  للمعلمني.ونتيجة  مظلة  بإيجاد  واستبدلته  نقابة 
الربملان للمجتمع املدين والصحافة اطلعوا عىل مطالبة النائبة وتلقت الكثري 
من الدعم والشكر ونرشت يف الصحف اإللكرتونية، ما أوجد لها قاعدة داعمة 

ملوقفها وأمالً أكرب بالتغيري.

استمر الضغط يف الشارع من قبل املعلمني، واستمرت مطالبة الربملانيني عند 
مع  لقاء  تم  ذاته  الوقت  ويف  نقابة،  بإنشاء  األوىل  الحكومة  بيان  مناقشة 

دن
ألر

ة ا
ـــ

رب
جــ

ت
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رئيس املجلس وعدد من الربملانني وقدموا مرشوع قانون النقابة وفاوضهم 
عىل تعديل عبارة نقابة إىل اتحاد إال أنهم أرصوا عىل نقابة، هذا كان يف عهد 
الحكومة  وبعدها سقطت  يوماً  املناقشات 40  استغرقت  الرفاعي.  حكومة 
معظم  أرص  برنامجها،  الثانية  الحكومة  تقديم  عند  اإلحتجاجات.  نتيجة 
النواب بعد أن تم االتصال بهم من جانب اللجنة التحضريية بالتنسيق مع 
الربملانية عىل »النقابة« بصورة أكرث تقدماً مطالبني بإزالة العقبة الدستورية 
الشارع  مقدساً. وضغط  كتاباً  ليس  القرار  أن هذا  مؤكدين  قرار 1994  أي 
القانونية  اللجنة  من  وطلب  الحكومة  استجابت  النواب.  مع  بالتنسيق 
للربملان تقديم نص ينقض قرار ديوان التفسري وتم ذلك وأقر الربملان القانون 

باإلجامع يف 3 أشهر.
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نظام الكوتا يف السودان

)التمثيل النسبي للمرأة يف املجالس التمثيلية(

السودانية.  للمرأة  العام  االتحاد  أي  املدين؛  املجتمع  لدى  موجودة  الفكرة 
يف  املختلفة  األحزاب  له  حشدت  االتحاد  من  مبادرة  كانت  الفكرة  وهذه 
العام 2004. هذا الحشد لهذه املبادرة )متثيل املرأة بنسبة 25 % يف املجالس 
املرأة  ترشح  فكرة  بعد  يتقبل  مل  املحيل  املجتمع  أن  بسبب  أىت  التمثيلية( 
مستوى  عىل  أو  القومي  املستوى  عىل  )إن  الجغرافية  الدائرة  صعيد  عىل 
الوالية( وبدأت تستقطب النساء وقيادات األحزاب من خالل عمل النساء 

يف األحزاب.

نتيجـة الحمـلة لحـظ الدستـور االنتقـايل العام 2005 متثيل للمرأة بنسبة 
.% 25

ويف العام 2005 عني برملان نتيجة اتفاق السالم، وتم تعيني نساء من دون 
مراعاة نسبة الـ %25. ولكن ارتفعت النسبة عام كانت عليه سابقاً.

بـ  املحددة  النسائية  الكوتا  فيه  ثبت  انتخابات  قانون  املعني  الربملان  سن 
25 % للنساء، كام راعت األحزاب يف قوامئها متثيل املرأة بنسبة  25 % يف 
فكانت  مقعد  أي  تحصد  أن  املرأة  تستطع  مل  اللوائح  ولكن خارج  لوائحها 
نساء  الوالية فثالث  إمنا يف مجالس  الربملان  النتيجة صفراً. هذا عىل صعيد 

فقط استطعن الحصول عىل مقاعد يف مجالس الوالية.

تفاصيل أعداد النواب يف السودان :

ان
ود

س
 ال

ـة
ربـ

تج

مجلس الواليات بعد 
االستفتاء

جملة األعضاء 100
عدد اإلناث 30

النسبة املئوية 30 %

املجلس الوطني بعد 
االستفتاء:

جملة  األعضاء354 
عدد اإلناث  88

النسبة املئوية 25 %

مجلس الواليات قبل 
االستفتاء 

جملة األعضاء  50
عدد اإلناث 3

النسبة املئوية 6 %

املجلس الوطني قبل 
االستفتاء :

جملة األعضاء :450 
جملة اإلناث : 112 
النسبة املئوية 25 %
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قانون الصحة النفسية:
النفيس  للطبيب  يعطي   1940 للعام  يعود  بقانون  منظمة  كانت  النفسية  الصحة 
صالحيات واسعة تصل يف بعض األحيان إىل حد رضب املريض. ولتصحيح هذا الواقع 
الطبيب  يحد من صالحيات  قانون  املدين وعمل عىل وضع مرشوع  املجتمع  تحرك 
ويُعطي السلطة للمريض عىل العالج الذي سوف يتلقاه.ووضع مرشوع قانون أعطى 
حقوقاً للمريض الختيار العالج، والقى معارضة شديدة لكونه يحد من سلطة الطبيب، 
ولكن نشاط املجتمع املدين ودعم مجموعة من األطباء الشباب اقنعا وزارة الصحة 

بتقديم اقرتاح لتعديل القانون وأقر يف العام 2010.

قرار تحويل املستشفيات الحكومية إىل رشكة قابضة:
قابضة. وكان  الحكومية إىل رشكة  املستشفيات  بتحويل  الوزير قىض  قرار عن  صدر 
الهدف من ذلك رفع مستوى الخدمات الطبية. ولكن هذا املرشوع كان يرضب فكرة 
القطاع العام. فتم اللجوء إىل مجلس الدولة الذي أصدر قراراً أوقف القانون، وصدر 
قرار مبؤازرة النواب وأحزاب املعارضة واملجتمع املدين بوقف هذا القرار. وقد عقد 

أكرث من ثالثني مؤمتراً صحفياً لدعم لهذه الحملة. )لجنة الدفاع عن الحق بالصحة(

تعديل نظام تسعري األدوية:
  cost + صدر قرار وزاري قىض بإعادة نظام تسعري األدوية  الذي كان قامئاً عىل نظام
إىل اعتامد نظام ربط سعر األدوية بسعرها العاملي وبخفضه عندما ينخفض عاملياً.

لكن املجتمع املدين تحرك وأثبت بواسطة الدراسات امليدانية عدم صحة الرأي ولجأ 
إىل القضاء الذي أصدر قراراً بوقف القرار. ـر
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ثانياً: دور البملانات يف إطار الوظيفة الرقابية

تلك  أو  الدميقراطية  األنظمة  ىف  أساسياً  محوراً  الربملانية  الرقابة  تشكل 
التي تسعى أن تكون كذلك. ويشكل تفعيل الدور الرقاىب للربملان نقطة 
االنطالق يف أي إصالح سيايس مرجو ألي دولة. وليس باإلمكان تصور وجود 
نظام دميقراطي من دون رقابة برملانية فّعالة. وتعترب الرقابة الربملانية شكالً 
الترشيعية  السلطة  أعضاء  قبل  من  متارس  السياسية،  الرقابة  أشكال  من 
السلطة  إرادته، تجاه أعضاء  الشعب واملعربين عن  املنتخبني من جانب 
عدم  عن  للكشف  دستورياً،  لهم  محددة  وسائل  طريق  »عن  التنفيذية 
ذلك  عن  املسؤول  وتحديد  الدولة،  يف  العامة  للقواعد  السليم  التنفيذ 
ومساءلته. هذا باإلضافة إىل كشف األخطاء من أجل إرساء مبدأ التعاون 
»من  الربملانية  والرقابة  والتنفيذية3«.  الترشيعية  السلطتني  بني  والتوازن 
محوراً  تشكل  والتي  الدستوري،  القانون  يف  املطروحة  املواضيع  أهم 
من  ومظهراً  عام،  بشكل  الدول  يف  الدميقراطية  إرساء  عملية  يف  أساسياً 
تخفيفاً  والترشيعية،  التنفيذية  السلطتني  بني  والتنسيق  التعاون  مظاهر 
للفصل املطلق بني السلطات الثالث »التنفيذية والترشيعية والقضائية4«. 
مامرسة  خالل  من  واملوازين  الضوابط  نظام  فعالية  الربملانات  فتضمن 
التنفيذية  الرقابة الربملانية، ويتحقق حكم القانون »عرب مساءلة السلطة 

ومحاسبتها، ومراقبة تنفيذ السياسات والترشيعات5«.

النظام  الحكومة هي من خصوصيات  الربملانية عىل  الرقابة  كانت  “وإذا 
الرقابة  من  تتحرر  ال  الرئايس  النظام  يف  اإلجرائية  السلطة  فإن  الربملاين، 
الربملانية، فمصدر السلطة يف األنظمة الدميقراطية هو الشعب املمثل يف 
الرئايس.  النظام  اإلجرائية يف  السلطة  به  املناطة  الرئيس  الربملان، وسلطة 
وعىل الرغم من أنها منبثقة من الشعب عرب اإلقرتاع العام، تخضع بشكل 
وتوازنها6«. السلطات  بني  الفصل  مببدأ  عمالً  الربملان  لرقابة  بآخر   أو 

منها.  الربملاين أو قريباً  النظام  العربية بأسس  الدول   وقد أخذت معظم 
ولحظت جميعها وجود السلطات الدستورية الثالث: اإلجرائية – التنفيذية، 

الترشيعية والقضائية.

أهداف الدور الرقايب للبملان:

متابعة تنفيذ الحكومة لألهداف والسياسات املقررة املصادق عليها يف   
الربملان.

http://jamahir.alwehda.gov. األحمد   التنفيذية-املحامي: وسيم  السلطة  أعامل  الربملانية عىل  الرقابة    3

sy/__archives.asp?FileName=105741366720080823221503

http://jamahir.alwehda.gov. األحمد  املحامي: وسيم   - التنفيذية  السلطة  أعامل  الربملانية عىل  الرقابة   4

sy/__archives.asp?FileName=105741366720080823221503

http://www.arabparliaments.org/arabic/functions/oversight.aspx 5

6  الرقابة الربملانية بني الواقع واملرتجى – د. عصام سليامن – »الرقابة الربملانية من منظور لبناين وعريب ودويل« 

– عدنان محسن ضاهر ود. رياض غنام – ص. 9

ية
قاب

لر
ة ا

يف
وظ

ال



األهــداف
اإلمنائية لأللفية

48

املكلفني،    بأموال  يتعلق  ما  بشفافية يف  التعاطي  الحكومة عىل  إجبار 
و“زيادة الشفافية يف جميع األنشطة الحكومية وتعزيز ثقة املواطنني 

بالنظام العام وهي رشوط مسبقة لتطبيق فعيل للسياسات7”.

تحسني فعالية األنشطة وتصويب اإلنفاق.   

منع التجاوزات واملامرسات غري الرشعية وغري الدستورية الصادرة عن   
الحكومة واملؤسسات العامة واملختلطة.

أعامل  جميع  الربملانية  الرقابة  تشمل  للبملان:  الرقايب  الدور  نطاق  ٭ 
السلطة التنفيذية، مبا يف ذلك: 

األعامل الخاصة بقطاع األمن والدفاع “الذي بقي لعقود طويلة - وما   
إال  خفاياه  عىل  يطلع  ال  الدولة  أرسار  من  - رساً  الدول  بعض  يف  زال 
تعقيداته  يف  الربملان  إرشاك  دون  من  واملوظفني،  املسؤولني  من  قلة 

ومرصوفاته8”.

واملعاهدات    واالجتامعية  واإلقتصادية  املالية  العامة  القطاعات  كل 
اإلنشائية  الحكومة  وبرامج  الخارجية  والسياسة  الدولية  واإلتفاقيات 

والعمرانية والسياسات الصحية والرتبوية والخدماتية. 

يشكل الشأن املايل مجاالً مميزاً للرقابة الربملانية. وهو يشمل السياسة   
واإليرادات  املوازنة  وإقرار  اإلقتصادية  وتوجهاتها  للحكومة  املالية 
أنه ال  املستقرة  القواعد  املالية. ومن  والقروض واملعاهدات  والنفقات 

رضائب من دون موافقة الربملان.

٭ أدوات الرقابة البملانية

الدويل  الربملاين  االتحاد  بها  قام  التي  الدراسات  بحسب  الربملانات،  متلك 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، رزمة كبرية من األدوات التي ميكن استخدامها 
يف عملها الرقايب. وتبدأ هذه األدوات باالستعالم وتنتهي باالتهام واإلقالة. 
إيضاحات علنية بشأن  التنفيذية  السلطة  أن يطلب من  الربملان  فبإمكان 
سياسة ما، كام ميكنه أن يطلب معلومات حول أي من القطاعات التي تقع 
بإقالة  الدستوري  الحق  للحكومة  مساءلته  “وتشتمل  مسؤولياتها.  تحت 
والقانون يف مامرسة  الدستور  يخالفون  أن هؤالء  له  يتبني  عندما  الوزراء 
هذه  العامل(  )برملانات  الربملانات  من   72% ومتلك  الرشعية.  وظائفهم 

7   الدور الرقايب للربملان - تطوير اإلطار القانوين نحو تفعيل الدور الرقايب للربملانات العربية. ورشة عمل إقليمية 

- مجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقايب للربملانات العربية - ورقة السيد اييل خوري- مستشار يف التنمية 

الربملانية – 19-18 يونيو  -  2010 – الرباط

http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2010/rabat/khoury-a.pd

8   الدور الرقايب للربملان - تطوير اإلطار القانوين نحو تفعيل الدور الرقايب للربملانات العربية. ورشة عمل إقليمية 

- مجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقايب للربملانات العربية - ورقة السيد اييل خوري- مستشار يف التنمية 

الربملانية – 19-18 يونيو  -  2010 – الرباط

http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2010/rabat/khoury-a.pdf
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الصالحية. كام متلك %76 من الربملانات حق إنشاء لجان تحقيق برملانية9«.

ومنها  الحق مبامرستها،  بحسب صاحب  الربملانية  الرقابة  أدوات  تختلف 
والكتل  )األفراد  الربملان  وأعضاء  الربملانية  واللجان  للربملان  العامة  الهيئة 
وتأليف  واملالية  السياسية  املحاسبة  العامة حق  الهيئة  متتلك  الربملانية(. 
اللجان  أما  الجنايئ.  الحكومة واالتهام  الثقة عن  التحقيق، وحجب  لجان 
السلطة  عىل  الرقابة  مجال  يف  ارتياداً  الطرق  أكرث  من  فهي  الربملانية، 
القوانني  مرشوعات  مناقشة  خالل  من  مراقبتها  تبدأ  فاللجان  التنفيذية، 
التي تحيلها الحكومة إىل املجلس وتتابع عمل مختلف الجهات الحكومية 
كل عىل حدة، وتجري تحقيقات خاصة يف األوجه الرئيسية من سياستها 

ونشاطاتها.

العوامل املؤثرة يف نجاح أو فشل الرقابة البملانية

الصالحيات الدستورية والقانونية املعطاة للربملان واملتعارف   
عىل تسميتها باإلطار الدستوري والقانوين مثل الحق باملبادرة 
الترشيعية؛ واملوافقة اإللزامية عىل املعاهدات؛ واقرتاض األموال 
نقل  أو  تخفيض  أو  وزيادة  املوازنة  وإقرار  القروض  وضامن 
املعلومات  إعطاء  عىل  الحكومة  بإجبار  الصالحية  اعتامداتها؛ 
وتعيني  السفراء  وإعتامد  القضاة،  كبار  تعيني  عىل  واملوافقة 
أعضاء يف املؤسسات الرقابية العليا للدولة، وأكرث من كل هذا، 
وأعضاء(  )رئيساً  للحكومة،  السياسية  املسؤولية  بإثارة  الحق 

وسحب الثقة واالتهام الجنايئ.
النظام السيايس واالنتخايب الذي يحدد الفصل بني السلطات   

السلطة  بتداول  ويسمح  والقضائية  والتنفيذية  الترشيعية 
وضع  يف  التنفيذية  السلطة  عن  الربملان  استقاللية  ويكرس 

موازنته وتعيني موظفيه وتعزيز أمانته العامة.
توزع القوى داخل الربملان ووجود معارضة برملانية واعتامد   

النسبية يف لجان الربملان وهيئاته اإلرشافية.
الرغبة السياسية لدى الربملانيني والكتل الربملانية يف مامرسة   

الصالحيات الرقابية املعطاة لهم. 
مدى انتشار الثقافة الدميقراطية وقيم الشفافية واملحاسبة   

يف املجتمع بفئاته املتنوعة10«.

9   الدور الرقايب للربملان - تطوير اإلطار القانوين نحو تفعيل الدور الرقايب للربملانات العربية. ورشة عمل إقليمية 

- مجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقايب للربملانات العربية - ورقة السيد اييل خوري- مستشار يف التنمية 

الربملانية – 19-18 يونيو  -  2010 – الرباط

http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2010/rabat/khoury-a.pdf

10    الدور الرقايب للربملان - تطوير اإلطار القانوين نحو تفعيل الدور الرقايب للربملانات العربية. ورشة عمل 

إقليمية - مجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقايب للربملانات العربية - ورقة السيد اييل 

خوري- مستشار يف التنمية الربملانية – 18-19 يونيو  -  2010 – الرباط

http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2010/rabat/

khoury-a.pdf
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إن وجود اإلطار الدستوري والقانوين ملامرسة الربملان رقابته، 
يعترب أمراً أساسياً، من دونه ال ميكن القيام بهذه املراقبة. غري 
أن عدم امتالك سلة واسعة من هذه األدوات ال يعني حكامً 
مامرسة  ميكن  أنه  أي  حال،  أسوأ  يف  هي  الربملانية  الرقابة  أن 
االعرتاف  يجب  ولكن  األدوات.  من  قليل  بعدد  الرقابة  هذه 
الربملانيني  أمام  الباب  تفتح  الرقابية  واألدوات  الصالحيات  بأن 
الربملانيني  هؤالء  وجود  هو  إذن  فاملطلوب  الرقابة.  ملامرسة 
الباب  لولوج  املستعدين  املثقفني،  املستقلني،  الدميقراطيني، 
الرقابية واستخدامها عىل  الصالحيات واألدوات  لالستفادة من 

النحو السليم11.

1-أهمية تطوير الدور الرقايب للبملانات العربية

»إن تطوير أداء الربملانات يف حقل مراقبة السلطات التنفيذية يحتاج إىل 
أي يف مجال  والخارجي،  الربملان،  أي داخل  الداخيل،  النطاقني  عمل عىل 
األوضاع العامة. وبني هذين النطاقني قد يكون األول هو األسهل واألقرب 
الرئاسية«.  الربملانات وهيئاتها  العرب ومسؤويل  الربملانيني  يد  متناول  إىل 
إال أن الظروف الراهنة يف البلدان العربية تسمح أيضاً بتحرك برملاين عىل 
املحور الثاين، وخصوصاً إذا اتسم مبزيج من الواقعية والتصميم من دون 

استعجال النتائج. 

أفكار لتطوير عمل البملانات العربية يف حقل الرقابة

يف •  الصدارة  موقع  تحتل  مسألة  للبملانات، وهو  الرقايب  الدور  تعزيز 
من  مزيد  لضامن  سعيها  يف  الربملانات  من  للكثري  السياسية  الربامج 

املحاسبة والتدقيق والشفافية يف الشؤون العامة. 

بالسلطات •  العربية  البملانات  تحدد عالقة  التي  القانونية  األطر  وضع 
غيابها،  حال  وأصوله ورشوطه يف  الرقايب  العمل  وأهداف  التنفيذية 
والتخفيف من القيود التي تضعها بعض األنظمة الداخلية عىل بعض 
أو  االستجواب  عقابياً، مثل  أثراً  تتضمن  التي  الربملانية  الرقابة  أمناط 

طرح الثقة12.

ومن •  االختصاص  وأصحاب  الباحثني  من  مبساعدين  النواب  تزويد 
اإلداريني، فأصحاب االختصاص يستطيعون إمداد النائب بالدراسات 

واملعلومات الرضورية ليك يضطلع بعمله الرقايب. 

11   الدور الرقايب للربملان - تطوير اإلطار القانوين نحو تفعيل الدور الرقايب للربملانات العربية

ورشة عمل إقليمية - مجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقايب للربملانات العربية - ورقة السيد اييل خوري- 

مستشار يف التنمية الربملانية – 19-18 يونيو  -  2010 – الرباط

http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2010/rabat/khoury-a.pdf

12   الدور الرقايب للمجالس العربية – رغيد الصلح -  يف كتاب: نحو تطوير العمل الربملاين العريب ص 259 - 260
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تنمية عمل اللجان البملانية، نظراً إىل أهمية دورها يف مجال املراقبة، • 
وذلك عن طريق ضامن استمرارية النواب فيها حتى تتطور خرباتهم 
يف حقل اختصاصها، وخفض عددهم من أجل توفري إمكانات أفضل 

للمناقشة الجادة يف املوضوعات التي يبحثونها.

تتوافر •  بحيث  وتطويرها،  باملكتبات  العربية  النيابية  املجالس  تزويد 
ودورات  برامج  وتنظيم  للنواب.  والرضورية  األساسية  املراجع  فيها 
الذين يرغبون يف تطوير قدراتهم يف مجال  العرب  للنواب  تدريبية 

العمل الرقايب.

التنموية: »للربملانات دور حاسم يف تعزيز •  بالسياسات  الوظيفة  ربط 
الخصوص  بهذا  الرقابة  ومامرسة  لأللفية  الثامنية  اإلمنائية  األهداف 
تقارير  تقديم  الحكومة  من  والطلب  التنفيذية  السلطة  عمل  عىل 

بشأن التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية13«.

2- آليات املشاركة يف تحقيق األهداف من خالل الدور الرقايب للبملان

 إن دور الربملان الرقايب ميكن أن يكون املفتاح األسايس للربملانيني لتفعيل 
اآلليات  العديد من  األهداف اإلمنائية لأللفية يف صلب أعاملهم. وهناك 
املختلفة التي ميكن للربملان استخدامها لإلرشاف عىل التقدم نحو تحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية سواء كان ذلك يف الجلسات الربملانية العامة أو 

يف اجتامعات اللجان الربملانية: 

تحليل املوازنة ملعرفة أي من البنود يرتبط باألهداف اإلمنائية لأللفية.• 

مناقشة سنوية للربملان حول تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية.• 

مناقشات الجلسات العامة ميكن أن تكون أبرز الطرق للربملان لإلرشاف • 
عىل التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلمنائية املرجوة لأللفية.

أسئلة مكتوبة وشفوية موجهة للوزراء يف الحكومة حول التقدم املحرز • 
يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

التي •  البملانية  اللجنة  أمام  بالحضور  املعنيني  الحكومة  مطالبة وزراء 
تدرس املوازنة. وميكن لهذه األخرية دعوة الرشكاء الدوليني وسائر أصحاب 
عملها  أن  كيف  لتوضيح  اللجنة  أمام هذه  للمثول  الصلة  ذوي  املصلحة 
مكمل ملوازنة الحكومة، وأن من شأنه أن يساعد يف عملية ترسيع التقدم 

نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

إنشاء لجنة برملانية خاصة بالتحقيق حول التقدم املحرز نحو تحقيق • 
األهداف اإلمنائية لأللفية.

ميكن اللجان الربملانية املختصة باألهداف اإلمنائية لأللفية أو أي لجنة • 

13   وثيقة االتحاد الربملاين الدويل رقم 2٧- دور الربملانات يف اإلرشاف عىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 

http://www.ipu.org/Un-e/ipu-115-2-  خاصة يف ما يتعلق مبشكلة الديون والقضاء عىل الفقر والفساد

ar.pdf
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أخرى مختصة الطلب من الربملان أو املانحني الدوليني تزويدهم بالخبات 
التقنية لكيفية التدقيق يف املوازنة.

باألهداف •  الخاصة  البملانية  اللجان  إىل  مقدمة  إفادات  أو  شهادات 
املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومة  قبل وزراء من  من  لأللفية  اإلمنائية 

وغريهم من أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

زيارات ميدانية تقوم بها اللجان البملانية املختصة ملراقبة أثر السياسات • 
والترشيعات الخاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية عىل املجتمع.

األهداف •  حول  آرائهم  الستطالع  العامة  مع  للربملانيني  عامة  جلسات 
اإلمنائية لأللفية.

العامة«14.•  الحسابات  مطابقة  من  للتحقق  الرقابة  تدابري  استخدام    

نطاق دور البملانات يف اإلرشاف عىل تحقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية 

أن تضع  البلدان  يتعني عىل  الوطنية:  التنموية  اإلسرتاتيجيات 
إسرتاتيجيات متوسطة األجل تتضمن أهدافاً طويلة األجل، مثل 
الرئيسية  لأللفية، بحيث تكون اإلسرتاتيجية  اإلمنائية  األهداف 
البلدان املنخفضة الدخل، هي  متوسطة األجل يف العديد من 
ورقة إسرتاتيجية الحد من الفقر، أو اإلسرتاتيجية الوطنية للحد 
أو  االجتامعية  للتنمية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  أو  الفقر،  من 

اإلقتصادية واالجتامعية. 

صياغة  يف  كثب  »عن  الربملانات  تنخرط  أن  الرضوري  من 
التنموية  فالخطط  التنموية.  البلد  إسرتاتيجية  ورقابة  واعتامد 
البلد  إلسرتاتيجية  مركزية  خططاً  تعترب  الوطني  املستوى  عىل 
إىل  تستند  التنمية  خطط  أن  الربملانات  وتضمن  التنموية. 
هذه  وأن  الواقع،  من  املأخوذة  الحقيقية  األولويات  معطيات 
الخطط تعكس احتياجات الناس مبن فيهم الفقراء واملجموعات 
األخرى املعرضة للخطر15«. كام يجب عىل الربملانات أن »تشجع 
طريق  عن  بلدانها  يف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  تحقيق  عىل 
وعن  تنفيذها،  ورصد  العامة  السياسات  صوغ  عىل  املساعدة 
الوطنية، ومن خالل  امليزانية  كافية يف  طريق تخصيص موارد 
الرقابة الربملانية الهادفة إىل رصد التقدم نحو الوفاء بااللتزامات 

14   وثيقة االتحاد الدويل الربملاين رقم 27 - قرار اتخذته بتوافق اآلراء الجمعية الخامسة عرشة بعد املائة 

لالتحاد الربملاين الدويل

15   األتحاد الربملاين العريب - مسودة خطة إسرتاتيجية خاصة باالتحاد الربملاين الدويل – 2010-2015
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ال  أنه  من  الرغم  عىل  لأللفية16«.  اإلمنائية  باألهداف  املتعلقة 
توجد قامئة محددة من األهداف/ املؤرشات التي يتعني إدراجها 
أنها بشكل عام تلحظ االلتزام باألهداف  يف هذه الخطط، إال 
التنموية املقرة دولياً، والتي تتبناها الحكومات والبلدان، ومن 

ضمنها إعالن األلفية وأهداف األلفية.

يف  تحدياً  يواجه  النامية  البلدان  من  كثري  يزال  »ال  الديون: 
تخفيف عبء الديون تخفيفاً ملحوظاً وإتاحة املوارد لتحقيق 
املديونية يف مستوى  اإلبقاء عىل  أو  لأللفية  األهداف اإلمنائية 
مقبول. وإن أغلبية البلدان املدينة تحرم من مواردها الشحيحة 
الديون،  لخدمة  نتيجة  مشقة،  بعد  ادخرتها  التي  وأموالها 
ويتعني عليها التضحية مبخصصات ميزانيتها املرصودة للتعليم 
والرعاية الصحية واإلسكان وسائر املشاريع اإلمنائية. إن زيادة 
املساعدات املخصصة للتنمية املستدامة وإلغاء الديون سيؤتيان 
الدميقراطية  البلدان املستفيدة عىل تعزيز  إذا عملت  مثارهام 
وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد والقضاء عىل الفساد داخل كل 

بلد وعىل املستوى الدويل17«.

مكافحة الفساد: الفساد هو »اكتساب الرثوة الشخصية بصورة 
باملؤسسات  بالغاً  رضراً  يلحق  أن  »ميكن  ما  مرشوعة«  غري 

الدميقراطية واإلقتصاديات الوطنية وسيادة القانون18«.

يطرح الفساد مشاكل ومخاطر عىل استقرار املجتمعات وأمنها، 
األخالقية  والقيم  وقيمها  الدميقراطية  مؤسسات  يقّوض  ما 
والعدالة، ويعرّض التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر19. 
التي  الفساد  مدركات  قامئة  عىل  العربية  الدول  معظم  تقع 
املراكز  عىل  تتنافس  وهي  الدولية  الشفافية  منظمة  تصدرها 
هنا  من  العاملية.  القامئة  هذه  من  األخري  الجزء  يف  الواقعة 
وجب عىل الربملانيني العرب مكافحة هذه اآلفة والوقاية منها 
كافة  الدولة  ومؤسسات  وهيئات  سلطات  تنخر  بدأت  ألنها 
والهيئات  املركزية  السلطات  ويف  والخاص  العام  القطاعني  يف 
الالمركزية وتوجيه الجهود نحو الحد من خطر الفساد وتأثرياته 
املؤكد  اإلنسان، ومن  والتنمية وأمن  الدميقراطية  املدمرة عىل 
أن هذا التوافق يرتسخ أكرث مع تداعيات األزمة املالية العاملية 

وتعاظم تحديات تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

ومن هنا »الحاجة إىل إعطاء األولوية ملكافحة الفساد عىل جميع 
بطريقة  العام  القطاع  إدارة  تشجع  سياسات  واعتامد  الصعد، 

16    وثيقة االتحاد الربملاين الدويل رقم 27

17  وثيقة االتحاد الربملاين الدويل رقم 27

18   إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

19   إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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الرشكات، مبا يف ذلك  باملساءلة وباإلضافة إىل مسؤولية  تتسم 
من  بها  الترصف  أيسء  التي  املمتلكات  رد  إىل  الرامية  الجهود 
 خالل الفساد، وفقا إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد20«
ورضورة متكني الربملانيني ليك يستطيعوا مواجهة حكومات قد 
املراقبة وهذا  التطبيق فيقومون بدورهم يف  تكون متلكئة يف 

دور دستوري يف كل الدول ذات املامرسات الدميقراطية.

املساواة بني الجنسني: “حث الربملانات أن تقوم، كل يف بلده، 
دوليا  عليها  املتفق  والغايات  األهداف  تنفيذ  ورصد  بتسهيل 
وتحث  باملرأة،  والنهوض  الجنسني  بني  باملساواة  واملتعلقة 
حامية  بشأن  السياسات  عىل  التأثري  عىل  الربملانات  كذلك 
أجل  من  بذلها  الجاري  والجهود  للمرأة  األساسية  الحقوق 
سن  عىل  الحكومات  وتشجع  املرأة،  ضد  التمييز  عىل  القضاء 
بتوزيع  يتعلق  فيام  تصحيحية  تدابري  باستخدام  تقيض  قوانني 
الغرض،  لذلك  تحقيقا  وتويص،  والتنفيذية،  التمثيلية  املناصب 
بإنشاء هيئات برملانية متخصصة تعنى، عند االقتضاء، باملسائل 

الجنسانية21«.

تناول  البالد:  تتلقاها  التي  الدولية  املساعدات  عىل  اإلرشاف 
إعالن باريس حول فعالية املساعدات مبادئ منها زيادة فعالية 
املساعدات الدولية واشرتاط امللكية األفضل يف مجال السياسات 
سياسات  يف  ليشاركوا  للربملانيني  التكاميل  والدور  اإلسرتاتيجية 
قبل  من  األهداف  نحو  املتوجهة  اإلدارة  إىل  إضافة  التنسيق، 
تتم  أن  يجب  حيث  املتبادلة  املساءلة  وأهمية  املانحة  الدول 
يلعب  السياق  هذا  يف  النتائج.  حول  املانحة  الدول  مساءلة 

الربملان األدوار التالية: 

تفادي •  أجل  من  املانحون  يبذلها  التي  اإلعانة  جهود  مواءمة 
االزدواجية وتحميل اإلدارة فوق طاقتها، وللتوفيق بني املساعدة 

اإلمنائية الرسمية واإلسرتاتيجيات الوطنية للبلد املستفيد.

العمل عىل إصالح نظام املساعدة اإلمنائية الرسمية عن طريق • 
املؤسيس  الدعم  وتقديم  وإدارتها  االستثامرات  توجيه  تحسني 

ألساليب الحكم الرشيد؛

إحياء آليات التنسيق اإلقليمي ملواجهة املشاكل البيئية ومتويل • 
املشاريع الرئيسية وتشجيع البحث والتطوير؛

اإلنجازات •  تربز  بطريقة  وامليزانية  السياسات  وثائق  صياغة 
املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية؛

 تنظيم مناقشات عامة حول أوراق إسرتاتيجية الحد من الفقر • 

20    وثيقة االتحاد الربملاين الدويل رقم 27

21    وثيقة االتحاد الربملاين الدويل رقم 27
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وإيفاد بعثات من طرف الربملانات الوطنية لرصد تنفيذها؛

املعونة، •  تقديم  مجال  يف  الوطنية  السياسات  رصد  تنظيم   
وتشجيعها كذلك عىل نرش النتائج عىل نطاق واسع ليك يطلع 

عليها الربملانيون والجمهور؛ 

دعم مفهوم االئتامنات الصغرى وتوفريها؛• 

مكافحة •  مجال  يف  الدويل  الربملاين  االتحاد  توصيات  تنفيذ   
منع  إىل  تهدف  أخالقية  مدونات  اعتامد  وخصوصاً  الفساد، 
السياسية  األحزاب  متويل  تنظيم  طريق  عن  املصالح،  تعارض 

وكفالة شفافية الحمالت االنتخابية؛

يف •  املدين  املجتمع  حق  احرتام  الربملانات  تكفل  أن  رضورة 
الحصول عىل معلومات شفافة وموضوعية؛

 استخدام تدابري الرقابة للتحقق من مطابقة الحسابات العامة • 
لألصول وصحتها؛

 تكوين لجان مستقلة ملكافحة الفساد أو تعزيز تلك اللجان، • 
املدين،  واملجتمع  القضايئ  النظام  مع  بالرشاكة  تعمل  أن  عىل 
عىل  مهمتها  ألداء  الرضورية  والبرشية  املالية  باملوارد  ومدها 

نحو مناسب؛

إعتامد اإلتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد والتصديق عليها،• 

 إدخال ترشيعات لتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقيات الدولية عىل • 
الصعيد الوطني، وحيثام ينطبق الحال، عىل الصعيد اإلقليمي22.

22    وثيقة االتحاد الربملاين الدويل رقم 27
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مامرسات فضىل – الرقابة البملانية ت

عىل  الرقابة  خالل  من  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  تحقيق  يف  املغريب  البملان  دور 
يف  عضو  الشوباين،  )الحبيب  املعوقني:  باألشخاص  الخاصة  العمومية  السياسات 

مجلس النواب املغريب(:

إنفاذ  عرب  بالتزاماتها  الوفاء  دولية،  التزامات  عدة  كدولة مصدقة عىل  املغرب،  واجب  من 

سياسات عمومية ناجحة:

املعوقني  األشخاص  لحقوق  الدولية  اإلتفاقية   :2008  - لأللفية  اإلمنائية  األهداف   :2000

والربوتوكول اإلختياري.

وهذه االلتزامات تسائل الدور الرقايب للربملان كام تسائل دور الفاعلني املدنيني يف عالقتهم 

بالربملان.

وقد قام 33 برملانياً )من أصل 60 نائبا( أعضاء يف لجنة القطاعات االجتامعية مببادرة تقييمية 

للرقابة عىل السياسات العمومية الخاصة باألشخاص املعوقني. 

ومن ضمن هذه املبادرة، تم طرح بعض األسئلة املتعلقة بدور البملانيني الرقايب كمدافعني 

أساسيني عن حقوق األشخاص املعوقني، منها:

ما مدى استيعاب الربملانيني إلشكالية اإلعاقة كإشكالية مجتمعية؟  

ما مدى استيعاب الربملانيني اللتزامات املغرب الدولية يف هذا املجال؟  

املعوقني    األشخاص  حقوق  عن  أساسيني  كمدافعني  للربملانيني  الرقايب  العمل  تقييم 

ومساهمني رئيسيني يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟ 

باإلضافة إىل ذلك، تم طرح بعض األسئلة املتعلقة بدور املجتمع املدين مبساعدة البملانيني 

عىل تفعيل دورهم الرقايب، منها:

هل للمجتمع املدين رؤى منفتحة عىل الربملان؟  
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هل ميتلك املجتمع املدين اسرتاتيجيات للرتافع أمام الربملان؟  

وقد قام هؤالء النواب بإعداد استامرة بحث برملاين مؤلفة من 61 سؤاالً، وتتضمن:

محور املعلومات واملعطيات الشخصية )5 أسئلة(.  

محور اهتامم الربملاين بظاهرة اإلعاقة )29 سؤاالً(.  

محور نظرة الربملاين للسياسة العمومية املعتمدة )14 سؤاالً(.  

محور التقييم الذايت لدور الربملان يف الرقابة ملصلحة األشخاص املعوقني )11 سؤاالً(.  

محور التقييم الكمي إلعامل أدوات العمل الرقايب لفائدة تحسني ظروف عيش األشخاص   

املعوقني )سؤاالن(.

باإلضافة إىل ذلك، قام النواب بإعداد استامرة بحث حول عالقة املجتمع املدين بالبملان يف 

املغرب منها:

محور متثالت الفاعلني الجمعويني لدور الربملان يف خدمة قضاياهم.  

محور التفاعل مع الربملان يف إطار املبادرة املدنية.  

ومن املصادر األخرى التي استعان بها هؤالء النواب لتجميع املعلومات الخاصة مببادرتهم:

الدامئة،    اللجان  اجتامعات  وشفوية،  كتابية  )أسئلة  الرقايب  بالعمل  متعلقة  احصاءات 

إحاطات، مهام استطالعية، الخ.(

دراسة وتحليل تقارير اللجان الدامئة.  

دراسة تقارير صادرة عن جمعيات عاملة يف املجال.  

ومن الخالصات الرئيسية التي نتجت عن دراسات هذه املبادرة الربملانية:

فيام خص البملان:

ضعف استيعاب الربملانيني للترشيعات الوطنية والدولية يف مجال اإلعاقة )%75 مل يطلعوا   

عليها(.

عيش    بتحسني ظروف  عالقتها  الدولية يف  املغرب  اللتزامات  الربملانيني  استيعاب  ضعف 

األشخاص املعوقني )%90 مل يطلعوا عليها(.

ضعف انفتاح الربملان عىل الفاعلني املدنيني وانتفاء املبادرة لتبادل االعتامد وخدمة مصالح   

األشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

فيام خص الجمعيات:

ضعف املبادرة املدنية تجاه الربملان )%77 مل يزوروا قط مقر الربملان(.  

ضعف القوة اإلقرتاحية ) 72 % مل يطرحواً سؤاال كتابيا و %90 مل يوّجهوا سؤاالً شفوياً(.  
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ثالثا:العمل عىل املوازنة

تعترب املوازنة العامة – تقليدياً – أهم الوثائق التي تصدر عن مؤسسات 
الدولة وأكرثها تعبرياً عن سياساتها وخيارتها الفعلية. وتعرّب الحكومة من 
خالل املوازنة العامة عن محاور سياستها األساسية، وتعرض آلية التطبيق 

التي تنوي اللجوء إليها.

منسجمة  تكون  أن  يفرتض  السنوية  املوازنات  فإن  أخرى،  ناحية  من 
املتوسط  األجل  ذات  والقطاعية  الوطنية  والخطط  اإلسرتاتيجيات  مع 
والطويل، وغري منفصلة عنها. فاملوازنات السنوية يفرتض بهذا املعنى أن 
تشكل حلقات مرتابطة تسعى إىل تحقيق هدف مشرتك من خالل عدة 
اإلنفاق  السنوية مبثابة  املوازنة  موازنات متعاقبة، بحيث يكون جزء من 
السنوي عىل خطط متعددة السنوات. ولذلك تم تطوير أدوات مؤسسية 
وقانونية تسمح بذلك، من قبيل إعداد خطط إسرتاتيجيات تنموية متعددة 
السنوات )غالباً لثالث سنوات أو خمس يف معظم الدول( تضمن جدوالً 
سنوياً للمشاريع املفرتض تنفيذها واإلنفاق املطلوب لذلك، وهو ما يجري 
إدارجه يف املوازنات السنوية يف ضوء هذه الخطط؛ أو من خالل ما يسمى 
إنفاق ألكرث من سنة،  الربامج حيث ميكن للربملان أن يقر خطة  القوانني 
عىل أن يخصص اإلنفاق السنوي املطلوب واملنصوص عليه يف هذا القانون 

الربنامج، يف قانون املوازنة العامة السنوية. 

السياسة  عن  التعبري  لجهة  أهمية  الحكومة  أدوات  أكرث  إذن  املوازنة 

تعريفات

»واملوازنة العامة يف مفهومها الحديث ليست بيانات مالية وحسابات،  كام أنها ال تقترص عىل تقدير واردات الدولة ونفقاتها 

وإجازة الجباية واإلنفاق عن سنة مقبلة تتعادل نفقاتها ووارداتها بصورة دقيقة، بل اصبحت املوازنة تعرب عن مجمل النشاط 

االقتصادي للدولة وعن سياستها االجتامعية واالقتصادية واملالية واإلنتاجية والرتبوية واإلمنائية وهي تستخدم كوسيلة للتاثري 

الناحيتني  من  سيام  وال  للبالد  املستقبيل  والتغيري  التطوير  عملية  تحقيق  عىل  املتعددة  املالية  واالدوات  القوانني  بواسطة 

التي يتوالها  العام وحدوده ومداه واألدوار  القطاع  به  الذي يضطلع  الدور  االقتصادية واملالية. وهي كذلك تسهم بتحديد 

القطاع الخاص ومدى الحوافز املمنوحة له للقيام بذلك الدور. وهي لذلك تعرب بصدق عام اعتمدته الحكومة ووافق عليه 

مجلس النواب من أولويات لجهة اإلنفاق وما تم التوافق عليه من مصادر واردات بنتيجة السياسات الرضيبية املعتمدة من 

قبل الحكومة ومجلس النواب«

»اىل جانب ذلك فان املوازنة متثل األداة التي تسهم الدولة من خاللها يف مواكبة التغريات الحاصلة يف املجتمع واالقتصاد، 

والتأثري فيها، من خالل االستثامرات والربامج املعتمدة. وهي يف ذلك تسهم يف تحريك الدورة االقتصادية ودفع وتعزيز النشاط 

االقتصادي العام وتحفيز القطاع الخاص عىل اإلنتاج واملبادرة واالضطالع بدور متنامي األهمية«

»فاملوازنة العامة هي يف الوقت نفسه أداة تغيري وتطوير وتشكل إطاللة عىل املستقبل وتتجسد فيها حاجات الدولة وأماين 

الناس وتطلعاتهم. وعىل هذا االساس ترتبط املوازنة العامة بالرؤيا االقتصادية واالمنائية الشاملة للدولة«. 

  املوازنات العامة يف الدول العربية- عدنان محسن ضاهر – ص 9

  املوازنات العامة يف الدول العربية- عدنان محسن ضاهر – ص-10- 9

  املوازنات العامة يف الدول العربية- عدنان محسن ضاهر – ص 10
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اإلقتصادية، باعتبارها تعرض أولويات الدولة عرًضا شامالً ومفصالً مقرتناً 
هذا  وعىل  واالستثامرية.  الجارية  البنود  مختلف  عىل  ملموس  بإنفاق 
األساس، فإن املوازنة العامة تصدر )بشكل عام( مبوجب قانون صادر عن 
السلطة الترشيعية، بناء عىل مرشوع املوازنة املقدمة من قبل الحكومة 

)أو السلطة التنفيذية(.

وقد شكلت املشاركة يف عملية إعداد املوازنة مكونا تقليدياً من مسؤوليات 
املوازنة  اتجاه جديد يصّنف  أبعد من ذلك، مثة  بل  األساسية. ال  الربملان 
كوظيفة رابعة للربملان إىل جانب وظائفه الترشيعية والرقابية والتمثيلية. 
بالدور املطلوب منه يف إعداد املوازنة  الربملان  ويف حقيقة األمر إن قيام 
العامة، إمنا يتطلب االستخدام األقىص للوظائف الثالث مجتمعة: الوظيفية 
متضمنة  وحاجاتهم  الناس  أولويات  تكون  أن  عىل  للحرص  التمثيلية 
ومحرتمة يف املوازنة العامة، والوظيفة الترشيعية ألن من واجبات الربملان 
األساسية أن يناقش مرشوع املوازنة يف اللجان املختصة يف اجتامعات الهيئة 
العامة، وعليه املساهمة يف تحديد مضمونها من خالل إقرتاح ما يلزم من 
إضافات وتعديالت عىل املرشوع املقدم من الحكومة، وصوالً إىل التصويت 
الربملان  التي يصدرها  القوانني  )وهي من أهم  نافذاً  قانوناً  لتصبح  عليها 
سنوياً(؛ وأخرياً الوظيفة الرقابية ألن عىل الربملان الحرص عىل مراقبة أعامل 
الحساب  قطع  مناقشة  ثم  العامة  املوازنة  جاء يف  ما  تنفيذ  الحكومة يف 
للحكومة  امللزمة  السياسية  النصوص  أكرث  هي  واملوازنة  عليه.  واملوافقة 
قابلة  وبالتايل هي  محددة،  وإنجازات  أرقاماً  تضمنها  من حيث  وضوحا 

للرقابة بدرجة عالية من املهنية واملوضوعية.  

إن الرقابة الربملانية عىل الحكومة هي يف أساس نشأة الربملانات. »فالفكرة 
األساسية التي فتحت الطريق أمام قيام الربملان تلخصت برضورة مراقبة 
جباية املال العام وإنفاقه من قبل هيئة متثل الشعب ألن املال العام هو 

مال الشعب، وال تجوز جبايته وإنفاقه إال بقرار من هذه الهيئة«.

أثر البملانات عىل إعداد املوازنة

»إن عملية تحضري أو إعداد مرشوع قانون املوازنة العامة يعترب أوىل املراحل والعمليات التي تحكم دورة املوازنة، ومن أدقها 

االقتصاد  أثرها عىل  لها  الالحقة، وبالتايل  املوازنة  تؤثر يف جميع مراحل  نتائج هذا اإلعداد ومدى فعاليته،  أيًضا، وذلك ألن 

الوطني«. 

ميكن  ال  والحسابات  املوازنة  علنية  دون  فمن  الربملانية.   الدميقراطية  ميزات  أهم  من  هي  والحسابات  املوازنة  علنية  إن 

إىل جانب  العام  الرأي  باملوازنة، ويشكل  الخاصة  الحكومة  رقابة منطقية عىل سياسة  أن ميارسا  العام،  للرأي  للمجلس، وال 

الحكومة، الثقل املوازن الحقيقي لالستقاللية يف املوازنة التي تتمتع بها املجالس النيابية. 

»تقوم الدميقراطية عىل حق كل فرد يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة األمر الذي يستلزم وجود مؤسسات نيابية عىل كافة 

املستويات، وخاصة برملان ميثل جميع عنارص املجتمع، وتتوافر لديه السلطات والصالحيات التي متكنه من التعبري عن إرادة 

إىل مراقبة عامة  املوازنة  نزاهة معلومات  أن تخضع  وينبغي  الحكومة.  أعامل  الترشيع ومراقبة  الشعب وذلك عن طريف 

مستقلة.”

»يقاس اثر الربملانات عىل اعداد املوازنة بقدرة هذه الربملانات عىل الرتشيد والتغيري يف جوهرها وميكن التمييز بني الربملانات 

التي تعد املوازنة والربملانات التي تؤثر عىل املوازنة والربملانات التي ال تؤثر أو بالكاد تؤثر عليها«:

عىل البملان 
مناقشة 
املوازنة 

ومتابعة 
تطبيقها 

مبهنية 
وموضوعية
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الصادرة  االعتامدات  زيادة  طلبات  استمرار  بتفادي  النظام  ويسمح هذا 
التي  والنقل،  والتعليم  العامة  الصحة  لجنة  وخصوصاً  إدارية  لجان  عن 
غياب  وعند  أخرى  جهة  ومن  »قطاعها«،  نفقات  زيادة  إىل  دامئًا  تسعى 
معلومات اللجان القطاعية، فان مهارات الربملانيني تبدو مفقودة يف هذا 

املجال، أو عندما تتم غربلة النفقات ذات الصلة«.

بوسع الربملانات التي تسهم يف إعداد املوازنة أن تعدل مرشوع املوازنة كام رفعته السلطة التنفيذية أو ترده أو تستبدل • 

موازنة الحكومة مبوازتة من نسجها؛

بوسع الربملانات التي تؤثر عىل املوازنة أن تعدل مرشوع موازنة السلطة التنفيذية أو أن ترده ولكنها ليست مؤهلة إلعداد • 

موازنة من نسجها الستبدال موازنة الحكومة بها؛

ال يسع الربملانات التي ال تؤثر أو بالكاد تؤثر عىل املوازنة أن تعدل مرشوع موازنة السلطة التنفيذية أو ترده أو تعد موازنة • 
خاصة تستبدل بها موازنة الحكومة بل تكتفي باملوافقة عىل املوازنة كام رفعت اليها.2

كام إن عدم ربط املوازنة بني نفقاتها وأهدافها املعلنة، يحول دون تقييم آثارها املحتملة تقيياًم صحيًحا، ويف هذه الحال، ال بد 

من حث الحكومات املعنية عىل تعديل طريقة عرض موازناتها بحيث تضم املعلومات الرضورية حول الناتج والنتائج. وتشكل 
بعض الربملانات لجنة متخصصة يف فحص التدابري املتعلقة باإليرادات، ويوكل فحص النفقات يف بعض األحيان إىل لجنة أخرى”3

»لقد أوجد بعض الربملانات الوطنية، لجنة مالية وحيدة مكلفة النظر يف مشاريع اإلنفاق، وميكن أن ترفع اللجان القطاعية أو 

اإلدارية توصيات. ولكّن هذه التوصيات غري ملزمة يف منوذج اللجنة املركزية.

املوازنات العامة يف الدول العربية- عدنان محسن ضاهر – 17 -1

املوازنات العامة يف الدول العربية- عدنان محسن ضاهر – 20 -2

املوازنات العامة يف الدول العربية- عدنان محسن ضاهر – 4 -3
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الفروقات بني الدول العربية

مرحلة إعداد املوازنة العامة:

1- إحالة مرشوع املوازنة العامة إىل البملان:

تتفق جميع الدول العربية يف موضوع إحالة مرشوع املوازنة العامة إىل الربملان، أكان مؤلفاً من مجلس واحد أو 

من مجلسني، للمصادقة عليه ما عدا اململكة العربية السعودية حيث تتم املصادقة عىل املرشوع من قبل جاللة 

امللك بعد إقراره يف مجلس الوزراء.

2- املهلة القانونية إلحالة مرشوع قانون املوازنة العامة:

 انتهاء 	 العامة إىل املجلس قبل  يتفق كل من األردن والسعودية يف إرسال مرشوع املوازنة 

السنة املالية بشهر واحد عىل األقل.

 يتفق كل من البحرين والكويت واليمن ومرص يف إرسال مرشوع املوازنة العامة إىل املجلس 	

قبل انتهاء السنة املالية بشهرين عىل األقل

 يف الجزائر قبل 47 يوًما من تاريخ اإليداع.	

 يف جيبويت يف منتصف شهر أكتوبر	

 يف فلسطني يف األول من شهر ترشين الثاين/نوفمرب	

 يف املغرب قبل نهاية السنة بسبعني يوًما	

 يف لبنان قبل العقد العادي املخصص لدرس املوازنة بخمسة عرش يوًما عىل األقل أي يف األول 	

من ترشين األول/أكتوبر

3- البالغ أو التعميم أو املنشور أو التعليامت:

املالية أو رئيس مجلس الوزراء ما عدا  تتفق كل الدول العربية يف إصدار مرشوع قانون املوازنة من قبل وزير 

مملكة البحرين.

4- درس مرشوع املوازنة مع مختلف الوزارات واإلدارات:

وباقي  املالية  وزارة  بني  املوازنة  درس مرشوع  موضوع  وموريتانيا، يف  جيبويت  عدا  ما  العربية،  الدول  كل  تتفق 

الوزارات والدوائر واملؤسسات العامة والوحدات الحكومية.

5-  درس مرشوع املوازنة العامة يف وزارة املالية

األردن بوجود مجلس  املالية، وينفرد كل من  املوازنة من قبل وزارة  العربية يف موضوع درس  الدول  تتفق كل 

استشاري للموازنة، والكويت بوجود لجنة عليا للميزانية، والسودان بوجود مجلس للتخطيط القومي.

6 - درس مرشوع املوازنة العامة يف مجلس الوزراء

تتفق كل الدول العربية، ما عدا جيبويت، عىل درس وإقرار مرشوع املوازنة يف مجلس الوزراء قبل إحالته إىل الربملان، 

وتنفرد الجزائر بدرس املرشوع يف مجلس الحكومة الذي يرتأسه الوزير األول قبل إقراره يف مجلس الوزراء الذي 

يرتأسه رئيس الجمهورية.
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أ- يف مرحلة إقرار املوازنة العامة:

 -1 بيان املوازنة أمام البملان:

تتفق كل من األردن والسودان وفلسطني ولبنان ومرص واملغرب يف موضوع إلقاء وزير املالية، باسم الحكومة، بيان 

أو خطاب املوازنة أمام الربملان لرشح الخطوط العريضة ملرشوع قانون املوازنة.

2- اإلحالة إىل اللجنة البملانية املختصة لدرس مرشوع املوازنة

والبحرين، والجزائر، وجيبويت،  العربية،  األردن، واإلمارات  املختصة كل من  النيابية  اللجنة  اإلحالة عىل  تتفق يف 

والسودان، وسورية، وفلسطني، والكويت، ولبنان، ومرص، واملغرب، واليمن.

وتختلف تونس عن باقي الدول العربية بإحالة املرشوع إىل عدة لجان لدرس امليزانية، وتنفرد كل من السعودية 

وسلطنة ُعامن بعدم وجود هذا اإلجراء.

3- تقرير اللجنة البملانية املختصة

العربية، والبحرين، وجيبويت، والسودان، وسورية، وفلسطني، والكويت، ولبنان،  تتفق كل من األردن، واإلمارات 

ومرص، واملغرب، واليمن يف عرض تقرير عام من 

قبل اللجنة التي درست مرشوع القانون يتم فيه 

والتعديالت  للمرشوع  العامة  التوجهات  عرض 

التي أُدخلت عليه.

وتختلف الجزائر وقطر عن باقي الدول العربية يف 

عدم وضع التقرير، وبعدم وجود هذا اإلجراء يف 

كل من السعودية وسلطنة عامن.

4- التصديق عىل املرشوع

تتفق كل الدول العربية يف التصديق عىل مرشوع 

السعودية حيث  الربملان ما عدا  املوازنة من قبل 

عامن  وسلطنة  باملصادقة،  مليك  مرسوم  يصدر 

حيث يتم صدور مرسوم سلطاين باملصادقة. 
ب-  يف مرحلة مراقبة تنفيذ املوازنة العامة

1- يف مبدأ وجود املراقبة لتنفيذ املوازنة:

تتفق جميع الدول العربية يف وجود أجهزة ملراقبة تنفيذ املوازنة العامة ما عدا اإلمارات العربية املتحدة والصومال 

والعراق.
2- األنواع الثالثة من الرقابة عىل تنفيذ املوازنة

تتفق كل من تونس، وقطر، ولبنان يف موضوع وجود ثالثة أنواع من الرقابة عىل تنفيذ املوازنة اإلدارية، القضائية، 

والسياسية.
3- يف موضوع التدقيق والتقييم واملراقبة

تتفق جميع الدول العربية يف موضوع وجود التدقيق والتقييم واملراقبة عىل املوازنة العامة ما عدا فلسطني، ومرص، 

وموريتانيا.
4- يف الحساب الختامي:

تتفق الدول العربية يف وجود الحساب الختامي ما عدا الصومال، والعراق، وفلسطني.
5- يف الجهاز املختص باملراقبة:

 يوجد ديوان للمحاسبة للقيام بعملية الرقابة يف كل من األردن، اإلمارات العربية، البحرين، 	
تونس، جيبويت، اململكة العربية السعودية، السودان، سورية، الصومال، العراق، ُعامن، قطر، 

الكويت، لبنان، وليبيا، مرص، املغرب، واليمن.
 تقوم كل من: األردن، اإلمارات العربية، السودان، الصومال، العراق، قطر، الكويت، لبنان، 	

وليبيا بالرقابة املسبقة والالحقة للتنفيذ
وتقوم كل من: البحرين، تونس، جيبويت، اململكة العربية السعودية، سورية، ُعامن، واملغرب،

 بالرقابة الالحقة للتنفيذ	
 وتقوم مرص واليمن بالرقابة الالحقة واملرافقة للتنفيذ.	
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1 - تدابري لتفعيل مشاركة البملانات يف املوازنة
إعادة النظر يف صالحيات الربملان لجهة تعديل املوازنة وتوسيع رقعتها.   

إنشاء هيئة أو آلية تابعة للربملان تعنى بتحليل املوازنة أو دعم هذه   
الهيئة يف حال وجودها.

والنوع    املوازنة  وشؤون  اإلقتصادية  السياسة  عىل  املرشعني  تدريب 
االجتامعي من خالل دورات تدريب ومبادرات مامثلة.

تحسني النفاذ إىل معلومة مجدية ومتاميزة النوع تخص املوازنة.  

تطوير دور اللجان املعنية بعملية املوازنة يف الربملان.  

الحرص عىل تقديم املوازنة ضمن مهلة كافية قبل بداية السنة املالية.  

منح الربملان ثالثة إىل أربعة أشهر عىل األقل للنظر يف مرشوع املوازنة   
السنوية.

لجهة    ومؤسساتها خاصة  املوازنة  لجهة  ومكملة  آفاق جديدة  إختبار 
مراعاة النوع االجتامعي.

للخالصات من  التنموية مع عرض  بالسياسات  املوازنة  - ربط عملية   2
منظومة األهداف ومقارنة بني الدول: 

املوازنة  إمكانية  تقدير  يف  للربملانات  هاما  مدخال  املوازنة  تدقيق  يشكل 
اإلمنائية  األهداف  يف  التقدم  تحقيق  من  النواب  مجلس  أمام  املقرتحة 

لأللفية.

اإلمنائية  األهداف  تحقيق  حول  مرحليا  تقريرا  أعد  قد  ما  بلد  كان  إذا 
أجل دفع  العام من  اإلنفاق  أولويات  إيجاز  الوثيقة  لهذه  لأللفية، ميكن 
إىل ذلك،  باإلضافة  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  تحقيق  نحو  التقدم  عجلة 
تحدد  التي  االحتياجات  تقييم  تقارير  بإعداد  الحكومات  بعض  تقوم 
تكون  التي  البلدان  لأللفية. يف  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  الالزمة  املوارد 
فيها هذه الوثائق موجودة، فبإمكان هذه األخرية أن تشكل أساسا لفحص 
ال  التي  البلدان  يف  وحتى  لأللفية.  اإلمنائية  لألهداف  املوازنة  مخصصات 
تكون فيها هذه الوثائق موجودة، تكون دورات التخطيط واملوازنة فرصة 
للتداول يف الربملان حول برنامج الحكومة، ومن هنا رضورة انفتاح الربملان 

عىل املشاركة يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

بعض اآلليات التي ميكن أن توفر فحص املوازنة بطريقة فعالة ميكن أن 
تشمل مساءلة بعض الوزراء لرشح بنود املوازنة ومدى تأثريها عىل تحقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية.

يف حال تدقيق املوازنة من قبل لجنة برملانية، ميكن أن يكون لهذه اللجنة 
سلطة الطلب لالستامع إىل الوزراء، كام ميكنها االستامع إىل أدلة من الرشكاء 
املصلحة  أصحاب  من  وغريهم  املدين  املجتمع  وممثيل  للتنمية  الدوليني 
ذوي الصلة حول كيفية دعم أنشطة هذه الجهات لألولويات املحددة يف 

املوازنة وترسيع التقدم نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

يجب ربط 
املوازنات 
السنوية 
بخطط 
التنمية 
الوطنية
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املوازنة  نظرها حول  إبداء وجهات  املدين  املجتمع  منظامت  من  الطلب 
املقرتحة وحول احتامل تأثري هذه املوازنة عىل تحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية.

ليس مبقدور الربملانات استخدام كل هذه اآلليات يف عملية املوازنة، غري 
األهداف  تحقيق  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  الربملانات  هذه  عىل  يجب  أنه 
اإلمنائية لأللفية خالل الصياغة واملوافقة والرقابة عىل املوازنة الوطنية مبا 

يعزز فعالية هذه املوازنات من حيث تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

املوازنة  املوافقة عىل  يتوقف عىل صدور  ال  التدقيقي  الربملان  دور  لكن 
الوطنية،  املوازنة  يف  اإلنفاق  أولويات  أثر  تقييم  إىل  باإلضافة  الوطنية. 
وبنفس القدر من األهمية، يأيت تدقيق الربملان يف ما إذا كان اإلنفاق يف 
السنة السابقة فعاالً وساهم يف إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية.

هناك دور واضح للجان الربملانية الخاصة بالحسابات العامة أو ما يعادلها 
لأللفية،  اإلمنائية  باألهداف  تتعلق  برامج  عىل  السابق  اإلنفاق  لفحص 
ملعرفة ما إذا كانت هذه الربامج قد تم تنفيذها بشكل فعال وأن املوارد 

قد رصفت يف موقعها.

املوازنة يجب 
أن تتضمن 
مخصصات 
للمشاريع 
التي تؤدي 
إىل تحقيق 
أهداف 
األلفية
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مثال : املوازنات املستجيبة ملوجبات املساواة بني الجنسني 

إن تحقيق التنمية املستدامة ال ميكن أن يتم دون رشاكة عادلة بني النساء 
تصبح  أن  يحتم  الذي  األمر  واملجتمع،  الدولة  شؤون  إدارة  يف  والرجال 

النساء مشاركات ومستفيدات من خطط التنمية.

العائد ليس  ومام ال شك فيه أن هذه املشاركة سوف تؤدي إىل تعظيم 
فقط عىل مستوى األرسة بل عىل املجتمع ككل، كام يتطلب تحقيق هذه 
وتوفري  التنموية  والسياسات  الخطط  يف  املرأة  إدماج  العادلة  الرشاكة 
الرتكيز  الالزم لتحقيق األهداف املنشودة، ومن هنا تربز أهمية  التمويل 
عىل موضوع املوازنات بصفة عامة، واملوازنات املستجيبة ملوجبات املساواة 

بني الجنسني، بصفة خاصة.

عىل الجانب العميل يرجع ظهور هذا النوع من املوازنات إىل منو حركة 
املجتمع املدين وسعي منظامته للقيام بدور مؤثر يف إدارة الحكم وصنع 
السياسات العامة. ولذا حرص عدد من هذه املنظامت عىل دراسة املوازنة 
العامة وتحليلها ملعرفة مدى استفادة أنصارها من نساء وأطفال ومهمشني 

وفقراء من املوازنة.

النساء  الحتياجات  املستجيبة  أي  االجتامعي  النوع  املوازنات  ظهرت  لذا 
الفئات  عىل  تركز  التي  املوازنات  من  منظومة  من  كجزء  معاً  والرجال 

املهمشة يف املجتمع مثل الفقراء واألطفال والنساء.

تنفيذ  بعملية  العامة  السياسات  تحليل  داخل حقل  االهتامم  تزايد  كام 
السياسات، األمر الذي جعل من املوازنة وثيقة أساسية لفهم عملية صنع 
ملتابعة  فقط  أداة  مجرد  املوازنة  تعد  فلم  وتحليلها،  العامة  السياسات 
البامج، ولكن وثيقة سياسية واقتصادية ومالية تعكس توجهات  تنفيذ 
السياسات العامة ومدى تحيزها أو عدم تحيزها لفئات مجتمعية بعينها:

تستهدف تحليل وضع هذه الفئات يف املوازنة العامة ومدى استجابة • 
لفت  محاولة  عىل  تعمل  أنها  كام  الفئات.  هذه  الحتياجات  املوازنة 
نظر صناع القرار والقامئني عىل إعداد املوازنة إىل التحيزات ضد هذه 

الفئات.

وهي أخرياً أداة إدارية لرتشيد املوارد وتقييم العائد واألثر من اإلنفاق.• 

تعد املوازنة املستجيبة الحتياجات النساء والرجال أداة لتحقيق التنمية.

فهي الربنامج املايل الذي يصاحب الخطة الوطنية االقتصادية واالجتامعية، 
الخطط إىل واقع  العامة وبرامج هذه  السياسات  والذي يرتجم توجهات 
عميل، من خالل تخصيص موارد مالية لتنفيذ هذه الربامج. وهي ضامنة 
اإليرادات  يف  االجتامعي  بالنوع  الخاصة  والدالالت  االعتبارات  إلدماج 
والنفقات العامة. كام أنها وسيلة ملتابعة فعالية اإلنفاق الحكومي وتقوميه، 

ومدى عدالة توزيع عوائد التنمية عىل جميع فئات املجتمع.

كذلك تعد املوازنات املستجيبة الحتياجات النساء والرجال معاً أداة ميكن 
من خاللها قياس مدى التزام الحكومات بتنفيذ التوصيات وخطط العمل 
الفجوة  الدولية لسد  املؤمترات  العديد من  أقرها  والتي  باملرأة،  املرتبطة 

التنموية بني الجنسني.

ال
ـــ

ـــ
ــث

م
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إن استخدام هذه املوازنات يف خفض نسبة فقر النساء ال تقترص فقط عىل جانب النفقات يف 
املوازنة )أي عملية تخصيص موارد لتنفيذ مرشوعات وخدمات(، ولكنها تتعدى ذلك إىل جانب 
اإليرادات حيث ميكن من خالل سياسات رضيبية تصحيحية أن تتم معالجة االختالالت بني النساء 
والرجال. فالترشيعات التي تساوي بني املرأة التي تعيل والرجل الذي يعيل يف اإلعفاءات الرضيبية 

هي ترشيعات تراعي النوع االجتامعي وتعمل عىل خفض حدة فقر النساء.

مثال: تعد أهداف األلفية اإلمنائية أحد االلتزامات الوطنية التي تنص من خالل األهداف الثامنية 
ومؤرشاتها املختلفة، عىل تحقيق التنمية املستدامة التي يستفيد منها الرجال والنساء عىل حد 
سواء. فالهدف الثالث املتعلق بتحقيق املساواة أحد مؤرشاته القضاء عىل التفاوت بني الجنسني 
يف نسبة االلتحاق يف مراحل التعليم كافة العام 2015، كام أن الهدف الخامس يتعرض ملوضوع 
العامني  الثلث ما بني  الوفيات عند األمهات إىل  الصحة اإلنجابية من خالل مؤرش خفض نسبة 

.2015-1990

إن متابعة املوازنات املستجيبة ملوجبات املساواة بني الجنسني وتحليلها، سوف يوضحان إىل أي 
مبؤرشاتها  األلفية  أهداف  بتحقيق  متعلقة  ومرشوعات  برامج  لتنفيذ  موارد  تخصيص  تم  مدى 

املستجيبة الحتياجات النساء والرجال معاً.

كام أن رصد موارد مخصصة ملعالجة الفجوات بني الجنسني لتحقيق عدم التمييز ضد النساء ميكن 
أن يكون أداة للحكم عىل مدى إيفاء الدول بالتزامها باتفاقية السيداو.

ويقوم الربملانيون بدور هام يف إقرار واعتامد ومراجعة املوازنة العامة للدولة. ويتضاعف دورهم 
يف حالة إميانهم بقيم املساواة والعدالة حيث يستطيعون عند مناقشتهم املوازنة طرح أسئلة عن 
يف هذا  هاماً  الربملانيات دوراً  وتلعب  والرجال.  النساء  املوازنة الحتياجات  مدى حساسية هذه 

املجال، حيث عادة ما تتم اإلشارة إىل مدى حساسية املوازنة لألطراف األكرث احتياجا.

ويف النهاية ميكن القول بأن:

األخذ مبوازنات تساهم يف تخفيف املساواة بني الجنسني يساعد عىل إعادة صياغة مضمون • 
سياسات التنمية املستدامة.

نظراً ألن الكثري من هذه املبادرات تم مببادرة ومشاركة من مؤسسات املجتمع املدين، فهي • 
تعطي األمل يف إمكانية تحقيق مستوى أفضل من املامرسة الدميقراطية يف عملية اتخاذ القرار 

وتحويل السياسات االقتصادية إىل أدوات لتحقيق تنمية محورها اإلنسان املواطن.

هذه املبادرات ساهمت يف عملية متكني املرأة والفقراء من خالل نرش الوعي بقضايا الفقر • 
والتمييز ضد النساء، األمر الذي يؤدي إىل خلق حوار مجتمعي وإثارة الجدل حول هذه القضايا.

النساء •  مثل  مجتمعية  فئات  الحتياجات  مستجيبة  تكون  أن  للموازنة  ميكن  كيف  أثبتت 
والفقراء، وأن تضع هذه االحتياجات يف القرارات املالية1.

1  الرقابة الربملانية بني الواقع واملرتجى – د. عصام سليامن – »الرقابة الربملانية من منظور لبناين وعريب ودويل« – عدنان محسن ضاهر & د. 

رياض غنام – ص. 9

http://www.arabparliaments.org/publications/legislature/2007/brussels/daher-a.pdf  
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مامرسات فضىل

العمل عىل املوازنة

الكويت: موازنة تعكس الخطة اإلسرتاتيجية للتنمية: )يوسف الزلزلة، عضو مجلس 

األمة، دولة الكويت(:

ال تقر املوازنات يف الكويت من قبل الربملان إال يف حال كانت تعكس أهداف الخطة 

االسرتاتيجية للتنمية املوضوعة من قبل مجلس األمة منذ العام 1986، والتي تتضمن 

معظم األهداف اإلمنائية لأللفية. باإلضافة إىل تضمينها خططاً واضحة للتنفيذ. وملا 

كانت مجالس النواب تفتقر عادة إىل املستشارين والخرباء وجهات البحث العلمي 

األمة  مجلس  استعان  فقد  الصحيح،  االتجاه  يف  القوانني  مشاريع  يوجهون  الذين 

الذين  االستشارية  املراكز  من  ومجموعة  العلمية  األبحاث  ومعهد  الكويت  بجامعة 

تطوعوا لتقديم خرباتهم يف القضايا االقتصادية واملالية والتنموية. 

املرتكز  تعد  التي  القوانني  من  مجموعة  إلعداد  عمل  فرق  يشكلوا  ان  واستطاعوا 

األسايس للخطة االسرتاتيجية للتنمية، ومن أهمها: قانون الرشكات التجارية، وقانون 

املناقصات العامة، والقانون الذي يعنى باملشاريع الصغرية. وتعد الخطة االسرتاتيجية 

الصحة  من  املستويات  جميع  عىل  أهدافاً  وتتضمن  طموحة،  الكويت  يف  للتنمية 

والتعليم والثقافة املجتمعية والسياسة الخارجية وغريها.
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رابعاً: الوظيفة التمثيلية
النظام الدميقراطي مفهوم حديث، وإن كان األصل اللغوي قدمياً ومستمداً 
من مامرسات معروفة يف التاريخ القديم )الدميقراطية تعني حكم الشعب 
الدولة  ما ينسب ذلك إىل نظام حكم  للكلمة(. وغالباً  اليوناين  يف األصل 
للحكم، من  أشكاالً عديدة  الذي عرف  اإلغريقية،  الحضارة  املدينة يف   –
اإلغريقية  املدينة   – الدولة  ففي  ودميقراطية.  وارستقراطية  دكتاتورية 
بالطبع(  منهم  جزءاً  ليسوا  )العبيد  املدينة  مواطنو  كان  الدميقراطية، 
يجتمعون يف الساحات العامة ليتداولوا يف الشأن العام، ويتخذوا القرارات 
التي تعني مدينتهم بشكل مبارش. لكن مثل هذه الدميقراطية املبارشة مل 
تكن النظام السائد، ومل يعد باإلمكان مامرستها مع تعقد أشكال التنظيم 
االجتامعي والتوسع يف حجم مساحة الكيان السيايس وعدد السكان وتعدد 

مستويات التنظيم املؤسيس وما شابه ذلك. 

تركيباً  أكرث  أشكال  يف  التفكري  الرضوري  من  جعلت  التطورات  هذه 
يحيل  بحيث  التمثيل  من  نظام  خالل  من  وذلك  نفسه،  الشعب  لحكم 
املمثلني  إىل مجموعة مختارة من  القرار  اتخاذ  املواطنني سلطة  مجموع 
عنهم )وهؤالء هم نواب الشعب( الذين يقومون بالتعبري عن توجهاتهم، 
بشكل  املأمسس  السيايس  العمل  وميارسون  مصالحهم،  عن  ويدافعون 
مستمر يف مؤسسات الدولة الدستورية. ويف النظام الدميقراطي، يتم اختيار 
املجالس  يف  ليمثلوه  الشعب  قبل  من  االنتخاب  طريق  عن  القلة  هذه 
النيابية. وهذه العالقة القامئة بني القلة والقاعدة الشعبية )األكرثية( يطلق 

عليها اصطالح »التمثيل«.

ية
ثيل

تم
 ال

فة
ظي

لو
ا



األهــداف
اإلمنائية لأللفية

70

ميكن  النواب  مجلس  ألعضاء  التمثيلية  الصفة  بأن  القول  ميكن  وبهذا 
بها  يقوم  أساسية  ووظيفة  هيكلية  خاصية  نفسه  الوقت  يف  اعتبارها 
أساسياً ال بد من توافره يف  املجلس، ذلك أن هذه املهمة اعتربت مقوماً 
النواب  فمجلس  الدميقراطية.  صفته  يستكمل  حتى  دميقراطي  نظام  أي 
هو مبثابة حلقة الوصل أو قناة االتصال التي تربط بني جمهور املواطنني 

والحكومة.

ترتتب  التنفيذية، وبذلك  والسلطة  الحكومة  أمام  الشعب  مُيثل  فالربملاين 
الربملاين  متثيل  أن  كام  التمثيل.  هذا  عن  تنتج  والتزامات  موجبات  عليه 
للشعب أو لألمة بأرسها هي قاعدة دستورية يف جل دساتري العامل، ومهام 

كان النظام االنتخايب الذي أوصل الربملاين إىل املجلس.

ان فلسفة النظام الدميقراطي تقوم بالدرجة األوىل عىل فكرة أن الشعب 
مبوجبها  يتم  التي  االنتخابية  العملية  فإن  ولذلك  السلطات.  مصدر  هو 
تشكيل الربملان هو املرتكز الذي تنبثق عنه املؤسسات الدستورية األخرى 
يف النظم الربملانية، والسيام تشكيل الحكومة وأحياناً رئيس الجمهورية أو 
الحاكم األول. وحتى يف النظم الرئاسية، فإن شخص الرئيس ينتخب أحيانا 
مبارشة من قبل الشعب، أو يف عملية خاصة ذات مستويني )ولكنها تتم 
من خالل االنتخابات(. ويستثنى من ذلك النظم امللكية التي لها أساس 
مختلف. مع العلم أن معظم النظم امللكية املعارصة هي ملكيات دستورية 
يتم فيها تشكيل الربملانات من خالل اإلقرتاع العام، وتنبثق عنها حكومات 
مسؤولة امام الربملانات وأمام الشعب. يف حني ال تشمل هذه اآللية شخص 
امللك أو األمري نفسه. وتجدر اإلشارة إىل أن امللكيات واإلمارات يف البلدان 
العربية ال ميكن وصفها بأنها ملكيات أو إمارات دستورية بشكل فعيل، 
انتخابية مكتملة أو جزئية، وتشكيل حكومات  وإن كانت تتضمن نظامً 

مسؤولة كليا أو جزئياً تجاه الشعب. 

1- األساس القانوين للتمثيل

الترصف  من  نابعاً  يكون  للشعب  الربملان  لتمثيل  القانوين  األساس  إن 
القانوين الذي يُسمى بـ»الوكالة«، بحيث يكون الربملاين وكيالً عن الشعب 
الذي إختار توكيله للقيام بعدد من 
الدساتري  حددتها  التي  املوجبات 
للمجالس  الداخلية  واألنظمة 
تحقيق  إىل  تهدف  والتي  الربملانية، 
عدد  أكرب  وتحقيق  الشعب  مصلحة 

من األهداف اإلمنائية لأللفية.

فالنائب املنتخب عىل أساس نظرية 
ميثل  التمثييل(  )التوكيل  التفويض 
النظرية الشعب بأرسه،  الناحية  من 
يف  تّم  انتخابه  كان  إذا  النظر  بغّض 

الصفة 
التمثيلية 

للنواب تأيت 
من الشعب، 
وعنه تنبثق 

السلطات 
األخرى
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دائرة انتخابية محددة. فام إن يصبح النائب عضواً يف برملان الدولة حتى 
يصبح ممثالً للسيادة الوطنية العامة وهذا يعني أن يقوم النائب بتنفيذ 

اإلرادة العامة وليس إرادة األفراد أو املجاميع التي أوصلته إىل الربملان.

 من ناحية أخرى، فإن التفويض الحررّ أصبح من السامت الرئيسة للربملانات 
التعددية الحزبية، ودورية االنتخابات الحرة  املنتخبة القامئة عىل أساس 

والنزيهة، والفصل بني السلطات، واحرتام مبدأ املرشوعية.

تتميز نظرية التفويض الحّر باملميزات اآلتية:

يتطلب مبدأ التفويض الحررّ وجود تواصل بني النائب وناخبيه، وإبداء • 
االهتامم الالزم بالدائرة التي انتُخب فيها، وذلك من خالل البقاء عىل 
تواصل دائم معها، إما بشكل نيايب فردي، أو يف إطار التكتالت الحزبية 

التي ينضوي تحتها. 

تعد الحقوق واالمتيازات املمنوحة للنائب من العنارص املهمة املؤلِّفة • 
لوضعيته القانونية باعتباره ممثالً لألمة. ورمبا كانت الحصانة العنرص 
األهم من بني جميع امتيازاته األخرى. الحضور الشخيص للجلسات، وما 

يرتتب عليه من مامرسة النائب املهام النيابية

النائب الشعب بأرسه كقاعدة  إالّ أن هناك رأياً آخر يرى أن مبدأ متثيل 
بني  العالقة  تكييف  أن  عنها  ينتج  الحديثة،  الدساتري  كافة  يف  دستورية 
األمة والنواب الذين ميثلونها ال يصح وصفها بأنها عالقة وكالة. فاالنتخاب 
النيايب  املجلس  بني  والعالقة  والنواب،  األمة  بني  وكالة  عالقة  ينشئ  ال 
يخضع  ال  وبالتايل  قانونية  عالقة  وليست  سياسية  عالقة  هي  والشعب 
النواب إىل ناخبيهم )عالقة توكيل قانونية( وإمنا ألحكام الدستور والقانون 

)عالقة سياسية(.

وسواء كان تكييفنا للوظيفة التمثيلية للنائب كوكالة أو كعالقة سياسية، 
فإنه يرتتب عىل ذلك اآليت:

 النائب حر يف إبداء آرائه أمام مجلس النواب وال ميلك الناخبون إلزامه • 
يعود  أن  ناخبيه  تهم  التي  املسائل  عليه يف  وإمنا  معينة،  بتعلميات 

إىل قاعدته الشعبية لالستئناس برأيها 
ومعرفة حاجاتها ومتطلباتها.

إن النائب مقيد باملصلحة العامة وليس • 
وإنه  فقط،  االنتخابية  دائرته  مبصلحة 
ال يتدخل وال يناقش يف أي موضوع ال 

يهم املجتمع بأرسه.

النائب عند •  انه ال يحق للناخبني عزل 
انتهاء مدة نيابته. إمنا لهم الحق بعدم 

انتخابه مرة أخرى.

الناخبون 
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ان النائب عليه واجب القيام بجميع وظائفه النيابية من أجل الشعب • 
وجهة  مع  متطابقاً  ذلك  يكن  مل  وإن  ومتطلباته،  الشعب  وحاجات 

نظر ناخبية متاماً.

استقالل النائب عن الناخبني طوال مدة نيابته- أ

تقترص مهمة الناخبني يف النظام النيايب عىل عملية انتخاب النواب، أعضاء 
الربملان، وبعد إنتهاء هذه املهمة يصبح الربملان صاحب السلطة القانونية 
النظام  ولكن  التقني.  باملعنى  أعامله  يف  التدخل  الشعب  يستطيع  وال 
السيايس ال يقترص عىل املؤسسات الدستورية وحسب، بل يتضمن أيضاً 
األحزاب ودورها، ومنظامت املجتمع املدين، والحريات العامة التي تضمن 
والتظاهر واالحتجاج، وكذلك  والتجمع واالعرتاض  الرأي  التعبري عن  حق 
وسائل االعالم والصحافة، والسلطات املحلية، وكل ما يعرب عن سلطة الرأي 
العام بشكل مبارش أيضاً. ومن خالل هذ اآلليات ميكن للشعب، وللناخبني 
النائب، فيعربون عن  من مامرسة تأثري سيايس مبارش أو غري مبارش عىل 
مامرسة  يريد  الذي  والنائب  عليه.  اعرتاضهم  أو  وأدائه  ملواقفه  الرىض 
االنظمة  يف  ناخبيه  مع  جيدة  عالقة  البقاء عىل  عىل  يحرص  فعليا  دوره 

الدميقراطية حقا. 

هذه ميكن استخدامها بشكل عام يف الدليل دون ان ترتبط بأي فصل من 
فصوله وبصفتها معلومات عامة 

 مامرسة النائب واجباته كممثل للشعب- ب

مهام النائب ال تقترص، فقط، عىل التصويت أو الحضور، بل تتعداهام إىل 
املناقشة واملساءلة وغريهام من املهام الربملانية. وهذه املهام مرتبطة متام 
فيها  نشأ  التي  والبيئة  العلمي،  ومستواه  وثقافته  النائب  بفكر  االرتباط 

والدائرة االنتخابية التي اختارته.

ناخبية  ومتثيله  الشعب،  متثيله  عن  النائب  فيها  يعرب  التي  الطريقة 
املبارشين، متعددة. ومن أهم متطلباتها أن يحرص النائب عىل البقاء عىل 
تواصل وتفاعل دامئني مع عموم املواطنني ومع ناخبيه بشكل خاص، بكل 

األشكال املمكنة. 

2- تفعيل الوظيفة التمثيلية للربملان 

يجب أن يصغي الربملان دامئاً وباستمرار إىل املجتمع ويلتقط نبض املجتمع 
املدين - الذي نتحدث عنه كل يوم وبقوة داخل أشغال املؤسسة الربملانية- 
وذلك حتى يكون قادراً عىل ضامن أداء وظيفته األساسية يف التعبري عن 
سيادة الشعب واملصلحة العامة، وهو ما يعني بناء تواصل برملاين يعتمد 
عىل نفوذ املواطنني عىل الربملان وليس نفوذ الربملان عىل املواطنني، للحفاظ 
عىل الرتابط وعدم تجزئة فضاء اإلصغاء وفضاء التواصل، وخصوصاً عندما 

يكون املجتمع يف مرحلة بناء الدميقراطية وتعزيز الثقة يف املؤسسات.

ال يستطيع 
الشعب التدخل 
يف أعامل النائب  

بعد انتخابه 
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بحضور  له  والسامح  املدين  باملجتمع  االعرتاف  أهمية  تظهر  هنا  من 
جلسات املناقشة يف الربملان. وتظهر اإلفادة عىل مستويني: متكني املجتمع 
املدين من اإلطالع عىل ما توصل إليه الربملان من مناقشات وتقييم العمل 
التي ميكن  واألبحاث  والدراسات  بالخربات  واالستعانة  من جهة،  الربملاين 
بحاجات  له، ما ييرس طريقة عمله ويجعله خبرياً  لهذا املجتمع تقدميها 

املجتمع األساسية من جهة أخرى.

فيمكن  عموماً،  التنموية  والخطط  تحديداً  األلفية  ألهداف  بالنسبة  أما 
للنائب أن يستند إىل منظامت املجتمع املدين والنقابات والهيئات، وإىل 
البلديات والسلطات املحلية، وإىل الخرباء واملختصني، وإىل املواطنني عموماً 
االستعانة  له  وميكن  األلفية.  أهداف  تحقيق  يف  بدوره  للقيام  سعيه  يف 
بالتقارير املوازية والدراسات، وتبنيها ورفعها باسمه للمناقشة يف اللجان 
النيابية، أو مساءلة الحكومة يف الجلسات العامة. وبهذه الطريقة، ميارس 
النائب مهامه ووظيفته التمثيلية من خالل عمليه الترشيعي والرقايب أثناء 

فرتة نيابته، والتي ال تقترص عىل لحظة اإلقرتاع فقط. 

يف لبنان، ميكن للمجتمع املدين حضور جلسات مجلس النواب كام تجدر 
اإلشارة إىل أن املجتمع املدين كان حارضاً يف جلسة إعطاء الثقة للحكومة 
الحاجة  وعند  فلرئيسها  النيابية  اللجان  جلسات  عن  أما   .2008 سنة 
االستعانة باصحاب الخربة كام انه يسمح يف بعض جلسات اللجان ملمثيل 

عن املجتمع املدين باملشاركة يف املناقشات.

يلتقط البملان 
طروحات 
املجتمع 

املدين ويبني 
عىل أساسها 

ترشيعات
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من بني الوسائل التي متكن النواب من لعب دور 
أكرث فعالية يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 

االستفادة من وسائل االتصال اآلتية:

املبارش •  االتصال  وسائل  من  متثيلية:  مكاتب 
للنائب مع شعبه املكاتب التمثيلية أو الداعمة 

للممثلية. 

يف معظم الدول العربية ال يوجد أي قانون يعطي 
الحق للنائب بأن يكون له مكتب مخصص لقيامه 
بوظائفه الربملانية، فيضطر النائب يف معظم األحيان 
إىل إنشاء مكاتب له عىل نفقته الشخصية، أو يضطر 
السياسية  للّقاءات  مكتباً  منزله  جعل  إىل  أحياناً 

والشعبية.

النائب  يكون  عندما  أسهل  اإلطار  هذا  يف  واملهمة 
عضواً يف تكتل أو حزب سيايس، عندها فإن وسائل 
أن  كام  أسهل.  تكون  بالشعب  املبارشة  االتصال 
النائب الذي ال ينتمي إىل أي تكتل سيايس يستفيد 
من هذا األمر فيام لو كانت قاعدته الشعبية قوية 
وثابتة، عندها فإن املؤيدين واملنارصين له يقومون 

بفتح املكاتب الداعمة له.

األداة  هي  املكاتب  هذه  أن  فيه  شك  ال  وماّم 
اللقاءات  عرب  الشعبية،  القواعد  مع  للتواصل 
القواعد  آراء هذه  الدورية، لالستامع إىل  والندوات 
وإقرتاحاتها، ال سيّام التجمعات والنقابات املهنية. إذ 
قد يفيد النائب واملواطن عىل السواء، أن يصار إىل 
اقرتاح قوانني ومشاريع إمنائية ونشاطات ثقافية أو 
حتى طرح الشكاوى و املطالبات، ليك يقوم النائب 
املمثل بطرحها عىل املجلس النيايب ومالحقتها ودعم 

الوصول إىل إقرارها.

االنرتنت •  يعترب  البملاين:  والتواصل  االنرتنت 
من األدوات واآلليات التواصلية الحديثة التي 
التواصل  من  والربملانيني  الربملانات  مكنت 
الواسع عرب الشبكة العامة، حيث تم إحصاء ما 
يزيد عىل 100 برملان عىل صعيد العامل بداية 
رسمية  مواقع  لديها  العرشين  الواحد  القرن 
أكرث  يوازي  ما  العنكبوتية. وهو  الشبكة  عىل 

من نصف برملانات العامل. 

من  الربملانيني،  ولجوء  لالنرتنت  الواسع  االنتشار  إن 
خالل فرقهم الربملانية أو من خالل مواقع شخصية 
إىل  الوطنية،  الترشيعية  املؤسسات  مواقع  بجانب 
هذه الوسيلة التواصلية الواسعة االنتشار واعتامدها 
املواطنني  مع  للتواصل  ومركزية  أساسية  كوسيلة 

وللتعريف بأنشطتهم وبعملهم الترشيعي.

دمقرطة  نحو  للربملانيني  الشخصية  املواقع  وتتجه 
بالنشاط  التعريف  ونحو  الترشيعي  للعمل  أوسع 
الربملاين. كام تشجع املواطنني عىل املشاركة يف العمل 
الترشيعي، وتساهم يف تحسني صورة الربملانيني لدى 

الرأي العام.

 لهذا فاالنرتنت يساهم بشكل كبري يف تقليص الهوة 
فإن  العربية،  البلدان  ويف  وممثليه.  املواطن  بني 
الشبكة  استخدام  أهمية  إىل  اآلن  تنبه  قد  الجميع 
العمل  يف  االجتامعي  التواصل  ومواقع  العنكبوتيه 
لعبته يف  الذي  الكبري  الدور  بعد  السيايس خصوصاً 

الثورات العربية منذ نهاية العام 2010. 

وسائل االتصال غري املبارشة

اإلعالم والبامج السياسية اإلصالحية: إن اإلعالم • 
والربامج التلفزيونية السياسية ميكن أن تكون 
إذ  بالشعب.  املبارشة  من وسائل االتصال غري 
إىل  يُصار  املقابالت  و  الربامج  من خالل هذه 
طرح عدد من املواضيع الحساسة التي ميكن 
من  إيجاباً  والربملانيني  الشعب  عىل  تؤثر  أن 

خالل تغيري آراء وتعديل أراء.

املطاف، •  نهاية  يف  واللجان:  املناقشة  جلسات 
عاتق  عىل  تقع  التي  األوىل  املسؤولية  فإن 
اللجان  يف  جيداً  أداًء  يقدم  أن  هي  الربملاين 
الربملانية ويف الهيئة العامة. وإذ تنقل الصحافة 
الربملاين وأداءه داخل  اإلعالم مواقف  ووسائل 
من  وسيلة  يعد  أيضاً  ذلك  فإن  املؤسسات، 
الناخبني  ومع  الشعب  مع  التواصل  وسائل 
نائبهم  حيث بإمكانهم معرفة حقيقة موقف 
األفوال  ومطابقة  تهمهم  التي  القضايا  من 
النائب  مهمة  بجوهر  يتعلق  ما  يف  باألفعال 

الترشيعية والرقابية.

وسائل اإلتصال املبارش
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اسئلة وخطوات منهجية لتحليل أهداف األلفية 
وتحديد املهام من منظور الربملانيني

مقدمة

عندما تشري الوثائق الصادرة عن األمم املتحدة عن أهمية امللكية الوطنية 
والقيادة الوطنية من أجل تحقيق أهداف األلفية، وعندما تشدد كثريا عىل 
مسؤوليات الحكومات الوطنية، فإن املقصود بتعبري الحكومات ال يقترص 
عىل الحكومة مبا هي سلطة تنفيذية، بل املقصود مجمل مؤسسات الدولة 
وإذا  الربملانات.  فيها  مبا  الدولة  واجهزة  الحكم،  ومؤسسات  الدستورية 
تتكرر كثرياً، فام ذلك إال ألن الحكومة  كانت تسمية الحكومات تحديداً 
التنفيذ وهي التى تسأل وتساءل عن النجاح  هي السلطة املسؤولة عن 
أو الفشل، امام املجتمع الدويل وأمام مؤسسات الحكم األخرى يف البالد 

والسيام الربملانات، وأمام الشعب. 

مع ذلك، فقد وردت اشارات مبارشة إىل  دور الربملانات يف هذه الوثائق، 
وإن كانت أقل تكرارا. ولعل آخرها ما جاء يف قرار الجمعية العامة لألمم 
العرشية  للمراجعة  املخصصة   – والستون  الخامسة  الدورة   – املتحدة 

ألهداف األلفية عام 2010، حيث جاء يف الفقرة 18 من القرار:

»18 – ونعرتف بدور الربملانات الوطنية يف دعم تحقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية بحلول عام 2015.«
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ومل يفّصل النص يف هذا الدور، بل ترك ذلك للربملانات نفسها، وللربملانيني 
وسائر الرشكاء التنمويني ليك يتوصلوا إىل  الصيغة األمثل لتوزيع األدوار 
بني السلطتني الترشيعية والتنفذية لقيام كل منها بدورها من أجل تحقيق 
التنموية. ويف توزيع األدوار، سوف يؤخذ بعني االعتبار األدوار  األهداف 
املتعارف عليها للربملانات، وتحديدا الدور الترشيعي والدور الرقايب، إضافة 
والطبيعة  الوظيفة  وأخريا  املوازنات،  اعداد  يف  الخاصة  مسؤوليتها  إىل  
ممثلة  الربملانات  من  تجعل  والتي  الحكومات  متيزها عن  التي  التميثلية 

الشعب يف مامرسة الرقابة عىل السلطة التنفيذية، وبالنيابة عنه. 

الربملاين  يتبعها  التي  املنهجية  الخطوات  الحايل يهدف إىل  توضيح  النص 
هذه  تفصيل  وقد جرى  األلفية.  بأهداف  يختص  ما  يف  بدروه  القيام  يف 
الخطوات بشكل تطبيقي بالنسبة لكل هدف من أهداف األلفية منفردا. 
ولكن غني عن البيان، إن قيام الربملاين بدوره يجب ان يبدأ أوالً من اطالعه 
الشامل عىل الوثائق األساسية ألهداف األلفية الصادرة عاملياً، وكذلك عىل 
األهداف  وعن  األلفية،  أهداف  عن  الوطنية  والخطط  الوطنية  التقارير 
القيام  يف  املبارشة  ميكنه  ذلك  إىل   واستنادا  األخرى.  الوطنية  التنموية 

بتحديد دوره الخاص يف ما يتعلق بأهداف األلفية بشكل تطبيقي. 

للهدف  بالنسبة  املنهجية  الخطوات  اتباع  بعد  أنه  إىل  النظر  نلفت  كام 
املنفرد املعني، يفرتض بالربملاين أن ينظر إىل  الهدف املنفرد يف إطار الحزمة 
الخطط  يف  واملدمجة  وطنيا  واملعدلة  العاملية،  األلفية  املتكاملة ألهداف 
الوطنية. حيث ان أهداف األلفية ليست مجموعة من األهداف القطاعية 
املستقلة، بل إن كل هدف منفرد ال يكتمل معناه إال إذا سأهم يف تحقيق 
الفقراء، ودفع  الناس، والسيام  تحمي معيشة  التي هي  اإلجاملية  الغاية 

عملية التنمية إىل  االمام. 

وسوف تتضمن الصفحات التالية تطبيقا لكيفية التعامل مع الهدف األول 
األهداف  مع  التعامل  كيفية  عىل  مثاال  يشكل  التفصيل  من  درجة  عىل 
املنهجية  الخطوات  عرض  يجري  سوف  األخرية  لهذه  وبالنسبة  األخرى. 
واألسئلة املساعدة فقط، دون تقديم مثال تطبيقي حيث ميكن اإلستفادة 

مام جاء يف تطيبق الهدف األول كنموذج. 

عىل الربملان 
ورشكائه 

التنمويني 
التوصل 

إىل صيغة 
لتحقيق 

األهداف 
التنموية

ال يكتمل 
معنى 

األهداف إال 
إذا سأهمت 

يف تحسني 
املعيشة ودفع 
عملية التنمية 

إىل األمام
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املرحلة األوىل فهم الهدف وتحليله يف ظروف البلد

الهدف األول القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

الهدف املحدد 1: خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر يومياً بنسبة 

النصف )2015-1990(

املؤرشات:

1. نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر يومياً 

2. معدل فجوة الفقر

3. حصة أفقر %20 من السكن من االستهالك الوطني

العمل  متطلبات  احرتام  مع  الكامل  املنتج  التشغيل  تحقيق   :2 املحدد  الهدف 

الالئق، مع شمول النساء والشباب

املؤرشات:

1. معدل منو الناتج املحيل القائم لكل شخص يعمل

2. معدل النشاط اإلقتصادي إلجاميل السكان 

3. نسبة العاملني الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم 

4. نسبةالعاملني لحسابهم الخاص واملساعدين العائليني إىل إجاميل القوى العاملة

الذين يعانون من الجوع بنسبة النصف  خفض نسبةالسكان  الهدف املحدد 3: 

)2015-1990(

املؤرشات:

1. نسبةاألطفال )أقل من 5 سنوات( الناقيص الوزن

2. نسبة السكان الذين ال يحصلون عىل الحد األدىن اليومي الرضوري من السعرات 

الحرارية الرضورية.

التفسري: -1

املتمثلة  حدة  األكرث  أشكاله  عىل  القضاء  والسيام  الفقر،  مكافحة  تشكل 
األلفية وجملة  واملشرتك العالن  املحوري  الهدف  والجوع،  املدقع  بالفقر 

األهداف التي انبثقت عنه. 

	 ،الجوع وعىل  املدقع  الفقر  عىل  األول  الهدف  صياغة  شددت 
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بإعتبارهام يشريان إىل  الفقر الشديد )املدقع( 
الذي يعترب استئصاله مبثابة الحد األدىن لإلنجاز 
النظر  البلدان بغض  املطلوب تحقيقه يف كل 

عن مستوى تطورها.

 فقد 	 نفسه،  األساس  هذا  وعىل 
بصفته  عامليا  املدقع  الفقر  تعريف  حدد 
بأقل  يعيشون  الذين  االشخاص  حالة  يصف 
من دوالر واحد يف اليوم )حسب تعادل القوة 
الرشائية(، ونصحت الدول بأن تعتمد خطوط 
الفقر الوطنية أثناء اعداد تقاريرها وخططها 
املؤرش  هذا  فإن  املجال،  هذا  ويف  الوطنية. 
لقياس  صالحا  ليس  اليوم(  يف  واحد  )دوالر 
الفقر عىل الصعيد الوطني يف الدول العربية، ويجب استبداله بخط 
الحكومة  تكتفي  ال  ان  يحرصوا  ان  الربملانيني  وعىل  الوطني.  الفقر 
بالقول انها انجزت خفض نسبة الفقر إىل  النصف وفقا لخط الفقر 
يف  إال  مضلالً  يكون  فهو  وبالتايل  صالح،  وغري  معرب  غري  إلنه  الدويل 
الدول األقل منواً حيث ميكن لهذا القياس ان يكون ذا معنى يف حال 

اعتمدته الحكومة.

	 الدخل فقر  مقاربة  ان  والخرباء،  الدولية  املنظامت  بعض  اعتربت 
هذه تبقى مقاربة جزئية، األمر الذي ادى إىل  إضافة غاية ثالثة مع 
مؤرشاتها يف التعديل األخري الذي اقرتح عىل أهداف األلفية العاملية. 
التشغيل والبطالة )بواسطة  الجديد مسألة  الهدف املحدد  ويغطي 
بالنسبة  وألهميتها  بذاتها،  القامئة  ألهميتها  وذلك  مؤرشات(  اربعة 
للقضاء عىل الفقر من خالل ايجاد فرص العمل املنتج. وتعترب هذه 
واملرتفع  املتوسط  التنمية  مستوى  ذات  للبلدان  مناسبة  اإلضافة 
حيث تشكل قضايا التشغيل والبطالة أولوية وطنية، عىل الرغم من 
انخفاض معدالت الفقر املدقع نسبيا يف بعض هذه البلدان. ومعلوم 
من  يعترب  اإلقتصادية  املشاركة  معدل  وانخفاض  البطالة  ان مشكلة 

األولويات األكرث أهمية يف املنطقة العربية. 

	 عىل تأكيد  هناك  العرشية،  املراجعة  لقمة  األخرية  التوجهات  ويف 
أدىن  حد  نظام  حد  وتوفري  والالمساواة،  الفقر،  أسباب  مكافحة 
 minimum social للجميع  املعمم  االجتامعية  للحامية 
protection floor، بصفتها آليات للقضاء عىل الفقر تتجاوز 
القامئة  والسياسات  النتائج،  معالجة  عىل  واالقتصار  الرعائية  الفهم 

عىل االستهداف الضيق.
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اختصاراً، يتضمن الهدف األول األبعاد التالية:

فقر الدخل يف تحديده املبارش، 1- 

الالمساواة أو التفاوت يف توزيع الدخل، -- 

البطالة والتشغيل وظروف العمل يف اطار مفهوم العمل الالئق، -- 

الجوع، معربا عنه مبؤرشات التغذية. -- 

الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان --

	 الصياغة السابقة هي للهدف يف صياغته العاملية. عىل عضو الربملان
مراجعة  للهدف وذلك من خالل  التحقق من وجود صياغة وطنية 
التقرير الوطني عن أهداف األلفية. التقرير الوطني قد يكون مشابها 
اليك  بالنسبة  العاملي، وأحيانا قد يكون صيغة معدلة عنه.  للهدف 
كربملاين، يجب ان تتعامل دامئا مع الهدف الوطني ألنه الهدف امللزم 
جوهر  عن  انزاح  قد  الوطني  الهدف  بأن  شعرت  وإذا  للحكومة، 
إىل   العودة  فيمكن  املطلوب،  من  أقل  كان  وانه  العاملي  الهدف 
الوطنية  الصيغة  ونقد  لتقييم  كمعيار  واستخدامه  العاملي  الهدف 

وتصحيحها. 

	 يجب النظر إىل  الهدف األول يف كليته، وتقييم االنجاز يجب ان ال
يقترص عىل التقدم املحقق يف خفض نسبة الفقر املدقع فحسب، بل 
يجب ان يشمل التقدم املحقق كل األبعاد املشار اليها، وان يكون 
التقدم حقيقيا ودامئا ال مجرد تحسن طارئ. حينها ميكن القول ان 

الهدف األول تحقق. 

	 أخرى أي جهة  أو  الحكومة  كانت  إذا  ان يحدد  الربملان  عىل عضو 
أو  الفقر  اسرتاتيجية وطنية ملكافحة  أو  مسؤولة قد وضعت خطة 
لتحقيق الهدف األول من أهداف األلفية )قد تكون خطة مبارشة 
برنامج مبسمى آخر ولكن  أو  أو خطة قطاعية  تحت هذا املسمى 

يحقق الهدف نفسه(. 
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وميكن للربملاين ان يسرتشد باالسئلة التالية من أجل القيام بدوره يف متأبعة 
تحقيق الهدف األول: 

األسئلة املتعلقة بالهدف األول

من الرضوري ان يكون عضو الربملان فكرة عامة وإجاملية عن الوضع 
يبدأ  ان  قبل  وذلك  الفقر،  ووضعية  املعيشة  ومتسوى  االجتامعي 
التعامل مع األرقام والجزئيات. وغالبا ما يجد نفسه امام أرقام ونسب 
يشعر  قد  املوضوع،  مناقشة  عند  امامه  توضع  معقدة  وحسابات 
امامها انه غري قادر عىل القيام مبناقشة علمية ملا يطرح. يف مثل هذه 
الوضعية، عىل عضو الربملان ان يتذكر دامئا ان له دوره السيايس وليس 
الفني، وان األرقام والحسابات ليس لها معنى فعيل إال إذا فهمت يف 
اطارها االجتامعي العام، وانه ال معنى لها إال إذا عربت عن الحقيقة. 
وميكن للربملاين )وللمواطن والناشط يف املجتمع املدين( ان يتعرف عىل 
الحقيقة االجتامعية والصعوبات بطرق مختلفة، وهي غالبا أكرث تعبريا 
عن واقع الفقر من الرقم املجرد. وعىل هذا األساس يفرتض بالربملاين 
ان يستعني مبعرفته ومعرفة معاونيه من مصادر متعددة ومن الحياة 
الواقعية؛ ثم عليه أيضاً ان يكّون فكرة عامة عن وضعية البلد بالنسبة 
ملسألة الفقر مقارنة بالدول األخرى ليك يفهم معنى األرقام الدولية.

عىل سبيل املثال هل يعترب البلد من الدول الفقرية جدا أو املتوسطة 
التنمية النمو؟ وهل املشكلة األكرث حدة هي الجوع، أم فقر الدخل، 
أم البطالة، أو عدم توفر خدمات...الخ؟ وهذه النقاط عىل بديهيتها 
هي بالغة األهمية بالنسبة للتوصل إىل  تقييم صحيح لظاهرة الفقر يف 
البلد، وللتعامل السليم مع األرقام واألهداف الكمية، إضافة إىل  كونها 

معيارا أساسيا لتقييم مدى مالءمة السياسات.

للربملاين ان يراجع الدراسات املتوفرة والتي اعدتها الجهات الحكومية 
أو الدولية أو الخاصة عن الفقر وتطوره خالل السنوات املاضية. من 
األجوبة  بعض  عىل  للحصول  مستقلني  بباحثني  االستعانة  املستحسن 
عىل هذه النقاط. ال داعي للدراسات املطولة هنا، بل املطلوب اعداد 
و”ورقة سياسات” مخترصة   fact sheets بالواقع  عرض مكثف 
من صفحات قليلة 5-6 صفحات، تتضمن املعطيات الكمية )الرقمية( 
والنوعية )الوصف( األكرث أهمية عن ظاهرة الفقر يف البلد وتطورها، 
األرقام  لهذه  السيايس  لألستخدام  النقد  وبعض  املعلومات،  ومصادر 
للتخفيف من أهمية هذه الظاهرة أو تضخيمها، مع بعض الخالصات 

عىل الربملاين 
االستعانة 

مبصادر 
متعددة، 

وكذلك مقارنة 
الفقر يف 

بلده بالدول 
األخرى 

لفهم األرقام 
الدولية

- استنادا إىل  الدراسات واملعارف املتوفرة عن الفقر ومستويات املعيشة يف بلدك، ما هو التقييم 
العام والوصف العام لواقع الفقر ومستوى املعيشة والتفاوت يف بلدك؟ 

- كيف تطورت نسبة الفقر يف البالد؟

- هل لدينا معلومات عن شدة الفقر؟ وهل اتسعت أم ضاقت؟
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املوجودة  الدراسات  إىل   تستند  ان  العامة. وهذه يجب  والتوصيات 
وان يجري اعدادها يف وقت قصري وان يستخدمها الربملاين يف عمله. 

فقط.  الحايل  الشديد يف وضعها  الفقر  نسبة  املشكلة عىل  تقترص  ال 
فهذه مهمة جدا، ولكن عىل الربملاين ان يحرص عىل ان يجري التنبه إىل  
مشكلة الالمساواة أيضاً باعتبارها الوجه االخر ملشكلة الفقر نفسه. ويف 
هذا الصدد يجب التحقق إذا كانت توجد هناك قياسات لالمساواة. 
الربملاين بقياس عاملي متبع هو معامل جيني  وغالبا من سوف يواجه 
gini coefficient وهو أحد قياسات الالمساواة األكرث انتشارا. 
ان حسابه  كام  سهل،  بشكل  املؤرش  هذا  معنى  فهم  ميكن  ال  ولكن 
البيانات  تكن  مل  وما  األرسة،  وانفاق  دخل  مسوحات  إجراء  يتطلب 
دقيقة ومتكررة، فإنه ال ميكن ضامن دقة النتيجة. ويف كل حال، ميكن 
للربملاين ان يستند إىل  تقديرات أخرى لالمساواة، كالتفاوت يف بعض 
يف  )التفاوت  املختلفة  املناطق  بني  أو  املدينة  الريف  بني  املؤرشات 
الدخل إذا كان متاحا، ولكن التفاوت يف مؤرشات التعليم، أو السكن، 
أو البطالة أو أي مؤرش آخر يعطي فكرة عن وضعية املناطق املختلفة 
يف البالد. كام ميكنه ان ينظر يف ما إذا كانت املنطقة طاردة للسكان أو 
جاذبة للسكان وهو ما يعرب عن الوضعية العامة للمنطقة(. كام يجب 
االلتفات إىل  االوجه األخرى للتفاوت بني النساء والرجال عىل سبيل 
التفاوت  أيضاً  أو  واالعراق،  االتنيات  أو  الفئات  بعض  بني  أو  املثال، 
االجتامعي يف الدخل والرثوة من خالل مؤرشات متعددة )تركز ملكية 
اإلقتصادية...الخ(.  املنشآت  توزع  املرصفية،  القروض  تركز  األرايض، 
والوضع  بالفقر  املرتبطة  الالمساواة  عىل  مؤرشات  تعطي  كلها  هذه 

االجتامعي عموما. 

تعرف  كيف  هو  والتشغيل  البطالة  موضوع  يف  له  االنتباه  يجب  ما 
البطالة يف االحصاءات الوطنية. وغالبا ما يعترب الناس ان نسب البطالة 
املعلن عنها رسميا هي منخفضة بالنسبة لألحساس العام. ويعود ذلك 
يف جانب منه إىل  ان األرقام الرسمية منسوبة إىل  التعريف الدويل 

املؤرشات عىل 
الالمساواة 

املرتبطة 
بالفقر عديدة 

وأهمها 
التفاوت 
الجنويس 
واالتني 

واالجتامعي

- ما هو وضع البطالة والتشغيل؟ 

- هل يكفي العمل لتأمني دخل الئق يخرج العامل من نطاق الفقر؟

- ما هي أنظمة الحامية االجتامعية والتأمني االجتامعي املعتمدة؟ هل هي كافية؟ هل تعتمد 
مبدأ الحق والتغطية الشاملة أم مبدأ االستهداف الضيق أو استهداف واسع نسبيا؟

- ما هي وضعية عمل النساء والشباب؟ 

- هل رشوط العمل الالئق متحققة؟

- ما هو وضع قياس الالمساواة؟ وما هي القياسات واملؤرشات املتاحة يف البالد؟ وما هي 
وضعيتها؟
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للبطالة الذي يعترب كل شخص بني 15 و64 عمل ملدة ساعة واحدة 
خالل االسبوع السابق للبحث غري عاطل عن العمل، كام يعترب ان كل 
شخص ال يبحث فعليا عن عمل غري عاطل عن العمل أيضاً. وبالتايل 
فإن كل ربات البيوت عىل سبيل املثال، وكل من يئس من البحث عن 
عمل، وكل مع عمل ملدة ساعة واحدة لقاء اجر ال يدخل يف حساب 
فإن  أخرى،  ناحية  من  منخفضا.  الرقم  يكون  وهكذا  البطالة.  نسبة 
للبطالة أشكال متعددة منها البطالة الرصيحة والبطالة املقنعة التي 
تتخذ عدة أشكال منها التوظيف الزائد لعدد من االشخاص يف وظيفة 
واحدة، واالنتاجية املنخفضة وما إىل  ذلك. كام ان بلداننا فيها نسبة 
كبرية من العاملني يف القطاع غري املنظم، ومن الذين يقومون باعامل 
مؤقتة أو موسمية أو هامشية...الخ. وعند تقييم وضع الفقر وعالقته 
ال  وهي  فقرية  فئات  ألنها  أيضاً  الفئات  هذه  لحظ  يجب  بالتشغيل 
يقترص  إال  االهتامم يجب  فإن  ناحية أخرى  تعمل بشكل كامل. من 
عىل نسب البطالة بل ان يشمل جوانب أخرى، والسيام مسألة عمل 
املرأة، وعمل األطفال تحت السن القانوين، وظروف العمل بشكل عام 
إذا كان يتم يف ظروف صحية وإذا كان هناك احرتام لحقوق العاملني يف 
التنظيم النقايب وإذا كانت هناك آليات للحوار االجتامعي بني اطراف 
االنتاج، وتوفر الحامية االجتامعية للعاملني وأنظمة التقاعد للعاملني 
ولعموم املواطنني. وكذلك يجب االهتامم أيضاً بظروف عمل العاملني 
الهامشية  واملهن  املنظم  غري  والقطاع  املنزلية  والخدمة  الزراعية  يف 
توفر  االجانب ومدى  العاملني  أيضاً ظروف عمل  الدخل....  قليلة  أو 
الحامية القانونية. فهذه الفئات هي التي تعاين أكرث من غريها وهي 
توفر  من  التحقق  الربملاين  وعىل  األول،  بالهدف  باألولوية  املقصودة 

الترشيعات واألليات واملؤسسات التي تضمن حقوقهم. 

يف  التغذية  وسوء  الجوع  مشكلة  خصائص  عىل  يتعرف  ان  للربملاين 
التضخيم  وعن  الشعارات  عن  يبتعد  وان  البلد  يف  الفعلية  أشكالها 
تتخذ شكل مجاعات يف بعض  ان  املشكلة. وميكن  تجاهل وجود  أو 
الحاالت أو حاالت من النقص الحاد يف توفر الغذاء الناجم عن النزاع 
والسيام بني النازحني والالجئني. وأحيانا ال يكون لها شكل حاد يف صيغة 
جوع ولكن تتخذ شكل سوء تغذية حاد وواسع االنتشار بني األطفال، 
أو نقص يف بعض املكونات الغذائية للحوال عىل سبيل املثال. كام ال بد 
من التمييز بني مسألة األمن الغذايئ من منظور األرسة واألفراد، وبني 
االجه املتصلة بالزراعة والتغري املناخي أو بالتجارة الدولية و الخيارات 
اإلقتصادية. وهذه مسائل يجب ان يقف عضو الربملان عليها وتحديد 
أهميتها بالنسبة للبلد ليك ال يبقى األمر مقترصا عىل الشعارات فقط. 
وأخريا قد تكون هناك مشكالت خاصة تتعلق بسالمة الغذاء عندما 

تتخذ نطاقا واسع يجب عدم اغفالها يف بعض الحاالت. 

القطاعات 
غري املنظمة 

أو البطالة 
املقنعة هي 
متنوعة مثل 

األعامل 
املوسمية أو 

الهامشية 
ويشمل 

املرأة وعاملة 
األطفال

البلد: جوع، سوء تغذية، مشكلة أمن غذايئ...الخ؟ وما هي  الجوع يف  - كيف نصف مشكلة 
املؤرشات األكرث صالحية؟
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ان أهداف األلفية هي صيغة حدا أدىن مشرتك بني جميع الدول، أو 
وخصائص  تجليات  للفقر  ولكن  خلفها.  الكامن  املنطق  كان  هكذا 
أهداف  من  األول  الهدف  من  والقصد  واملكان.  الزمان  يف  تختلف 
الجوانب  كانت  فإذا  والجوع،  املدقع  الفقر  عىل  القضاء  هو  األلفية 
التي تضمنها يف صيغة أهداف محددة مع مؤرشاتها ال تغطي جوانب 
هامة من هذه الظاهرة يف البلد املعني، يجب عىل الجهات الوطنية 
عدم اغفالها. ومن بني هذه االوجه ما يرتبط عىل سبيل املثال بالسكن 
لجهة توفره أو خصائصه والذي هو من أبرز عالمات وتجليات الفقر 
الحرضي ويجب ان اليغفل. وكذلك ما يتعلق بتوفر الخدمات العامة. 
وهذه الجوانب اىت ذكرها يف سياق آخر يف الهدف السأبع بشكل خاص 
ولكنها وثيقة االرتباط بالفقر ومستوى املعيشة وعندما تكون أولوية 
اجتامعية يجب اعطاؤها األولوية التي تستحق يف إطار الهدف األول 
نفسه. وكذلك عندما يتعلق األمر ببعض الفئات السكانية التي تعاين 
الفقر بشكل مضاعف، مثل قضية االشخاص ذوي االعاقات  آثار  من 
الخاصة. وبهذا املعنى فإن الربملاين بحكم تواصله املستمر مع الناس 
ومع املجتمع، ميكنه ان يقرتح شمول مسائل وأبعاد جديدة يف الهدف 

الخاص مبكافحة الفقر. 

أيضاً الربملاين ميكن أو يويل عناية لقضايا ذات طأبع سيايس ومؤسيس 
وال يبدو للوهلة األوىل انها ذات عالقة بالفقر. ولكن النجاح يف مكافحة 
الفقر تتطلب أيضاً إدارة سليمة ومؤسسات فاعلة وسياسات مناسبة. 
التي  والسياسية  املؤسسية  املعيقات  معالجة  يقرتح  ان  وللربملاين 
األول بشكل خاص.  األلفية والهدف  تؤثر مبارشة يف تحقيق أهداف 
فاالحتالل وأثاره سبب مبارش وعظيم األثر يف وضعية الفقر والتنمية 
يف فلسطني والعراق. والنزاع والحروب أيضاً يف عدد من الدول األخرى، 
وكذلك عدم االستقرار السيايس...الخ. ويضاف إىل  ذلك وجود وفعالية 
مؤسسات الحوار االجتامعي )مثل املجالس اإلقتصادية واالجتامعية( 
تحقيق  أجل  من  الوطنية  الخطط  وضع  عن  تغفل  ان  يجب  والتي 

أهداف األلفية. 

عىل الربملاين 
التواصل 
مع كافة 

فئات الناس 
ليتمكن من 

شمول مسائل 
جديدة 

يف هدف 
مكافحة الفقر

- هل هناك أثر للبيئة السياسية واملؤسساتية، وهل هناك حالة حرب أو نزاع أو عدم استقرار 
تؤثر عىل وضعية الفقر؟

- هل هناك جوانب أخرى ذات صلة قوية بالفقر وال بد من إضافتها إىل  الهدف 
األول؟
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يف حال مل تكون هناك يف البلد خطة وطنية ملكافحة الفقر )او لتحقيق 
ههذه  تتضمن  عام  بشكل  للتنمية  وطنية  خطة  أو  األلفية  أهداف 

األهداف( عىل الربملاين ان يطرح االسئلة التالية:

- ما هي األسباب التى حالت دون ذلك؟

- وما هي السياسات واإلجراءات املتبعة فعليا يف مجال مكافحة الفقر أو 
الرعاية والحامية االجتامعية؟

- هل هذه اإلجراءات كافية؟ أم ال بد من وضع خطة وطنية متكاملة؟

ويف حال كانت هناك خطة تطرح االسئلة التالية:

صياغة  يف  فعليا  الخاص  والقطاع  املدين،  واملجتمع  الربملان،  شارك  هل   -
هذه الخطة؟

- هل استند وضع الخطة إىل  دراسات موضوعية وعلمية وتشاركية؟ وهل 
شارك يف وضعها خرباء واطراف وطنيون أم انها وضعت من قبل أو بقيادة 

جهات دولية. 

- هل مضمون التحليل والسياسات والتدخالت يف الخطة يعكس الواقع 
ومتناسب مع االحتياجات واألولويات الوطنية؟ وهل يسأهم يف الحد من 
الحامية  الحق يف  مبدأ  ييتنى  وتوليد فص عمل؟ وهل  الالمساواة  الفقر 
االجتامعية الشاملة وغريها من املبادئ التي نصت عليها أهداف األلفية؟ 
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املرحلة الثانية: بلورة االقرتاحات بحسب أدوار 
الربملان

واضحة  فكرة  يكّون  ان  الربملان  عضو  تساعد  السابقة  االسئلة  قامئة  ان 
كأفراد  الربملانيني  ودور  ولجان(،  عامة  )هيئة  كمؤسسة  الربملان  دور  عن 
ذلك:  ويشمل  الهدف.  هذا  تحقيق  الشخيص يف  ودوره  كمجموعات،  أو 
املهام الترشيعية، املهام الرقابية، املهام املتصلة باملوازنة، املهام النأبعة من 

الوظيفة – الطبيعة التمثلية. 

اقرتاحات  بلورة  التالية وهي  املرحلة  إىل   االنتقال  وبناء عىل ذلك ميكن 
أهداف  من  األول  الهدف  عىل  وتطبيقها  األدوار  بهذه  تتعلق  محددة 
األلفية. ويساعد يف ذلك استخدام الجدول التايل بصفته اداة مساعدة، مع 

االسئلة التوجيهية املساعدة للتمرين. 

وظائف  من  وظيفة  لكل  عامة  توجيهية  اسئلة  التايل  الجدول  وبتضمن 
الربملان. وأثناء تطبيق التمرين وأثناء املامرسة العملية يف الحياة الربملانية، 
ميكن االسرتشاد بهذه االسئلة أثناء وضع االقرتاحات بالسياسات والتدخالت 

والترشيعات ومهم الرقابة ووضع املوازنة املتعلقة بأهداف األلفية. 

وييل عرض الجدول مثال تطبيقي عىل الهدف األول.

ي
يق

طب
ل ت

مثا
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ورقة التعليامت لتنفيذ مترين أهداف األلفية حسب وظائف الربملانيني

الترشيع

أو  • الترشيعات  هي  ما 

التي  الترشيعية  التعديالت 

ميكن سنها لتحقيق الهدف؟

اإلضافية  • الخطوات  هي  ما 

التي يجب القيام بها للتأكد 

من تطبيق تلك الترشيعات؟

اللجان  • أو  الجهات  هي  من 

باالعداد  املعنني  االفراد  أو 

للترشيع واصداره؟ 

للمجتمع  • ميكن  كيف 

صياغة  يف  يسأهم  أن  املدين 

من  والتأكد  الترشيعات 

تطبيقها؟

الرقابة

الجهات  • هي  من 

والوزرات  الحكومية 

املعنية  واالجهزة 

تخضع  والتي  بالتنفيذ 

لرقابة الربملان؟

أو  • الوظائف  هي  ما 

التنفيذية  الخطوات 

مراقبتها  يجب  التي 

لتحقيق الهدف؟

الخطوات  • هي  ما 

عىل  التي  السياسية 

التنفيذية  السلطة 

اتخاذها للتنفيذ والتي 

يراقبها الربملان؟ 

للربملانيني  • ميكن  كيف 

يف  رقابتهم  مامرسة 

الوقت املناسب؟ 

امليزانية

بشكل  • املوازنة  تنسجم  هل 

أهدافهال  حيث  من  عام، 

هذا  تحقيق  مع  وأولوياتها 

الهدف؟ 

املخصصة  • النفقات  هي  ما 

لها  والتي  باملوازنة  فعليا 

عالقة بتحقيق الهدف؟ 

يجب  • التي  النفقات  هي  ما 

يف  والتعديالت  إدخالها 

موازنة الدولة التي ميكن ان 

تسأهم يف تحقيق الهدف؟

من  • التأكد  ميكن  كيف 

إنفاق تلك األموال يف خدمة 

الهدف؟

التمثيل

كممثل  • النائب  دور  إىل   إضافة 

معينة،  منطقة  ميثل  فهو  لألمة 

لها  منطقة  تعترب  منطقتك  هل 

أولوية بالنسبة لهذا الهدف؟ 

هل لديك املعلومات الكافية عن  •

منطقتك  يف  التنموية  املؤرشات 

مقارنة باملتوسطات الوطنية من 

أجل تحديد درجة أولوية الهدف 

بالنسبة ملنطقتك تحديدا؟ وكيف 

منطقتك  أولويات  عن  تعرب 

واملوازنة  الوطنية  الخطط  يف 

بالنسبة لهذا الهدف؟ 

عىل  • الهدف  تفعيل  ميكن  كيف 

املستوى املحيل وما دور الربملاين 

يف تحقيق ذلك؟

باملجتمع  • اإلستعانة  ميكن  كيف 

املدين املحيل لتحقيق الهدف؟

فإن  فيه،  التنمية  ومستوى  بلد  كل  خصائص  اختالف  بسبب  مالحظة: 
التمرين يتم عىل أساس األهداف يف صيغتها العاملية. ولكن عند التطبيق 
العاملية  الصياغة  استبدال  يجب  بلده،  يف  برملاين  كل  قبل  من  الفعيل 
الوطنية كام متت صياغتها يف تقرير أهداف األلفية  لألهداف باألهداف 
وميكن  األلفية.  ألهداف  الوطنية  أو  الحكومية  الخطط  يف  أو  الوطني، 
للمجموعة املكونة من بلدان مختلفة، إذا وجدت قواسم مشرتكة يف ما 
بينها أثناء تنفيذ التمرين الحايل، ان تعدل من الغايات وفق ما تراه أكرث 

انسجاما مع تقاريرها الوطنية. 
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 مترين أهداف األلفية حسب وظائف الربملانيني

األهداف اإلمنائية لأللفية

التمثيلامليزانيةالرقابةالترشيع الهدف والغاية

)من األهداف اإلمنائية لأللفية(

الهدف 1: القضاء عىل الفقر املدقع والجوع
بناء عىل التحليل السابق وعىل النظر العامة عن خصائص الفقر يف البلد املعني، فإن عضو الربملان يحدد الهدف الكمي املطلوب انجازه وطنيا 

كام ورد يف الخطة الوطنية إذا وجدت. ثم يأخذ بعني االعتبار من هي الفئات السكانية األكرث فقرا، وما هي األولويات التي يجب معالجتها 
ملكافحة الفقر والتفاوت، هل هي الدخل، الخدمات، التغذية...الخ. وبناء عليه فإنه يقرتح السياسات والتدخالت املناسبة ملكافحة الفقر بصفتها 
حزمة مرتابطة أو متكاملة، وبناء عىل ذلك يحدد الترشيعات املطلوبة ومهام الرقابة والتمويل وما إىل  ذلك من اداور تربتط بالربملان. ويجب ان 

تكون جملة االقرتاحات متساندة ال ان ينظر اليها بشكل مجزأ. 

الغاية-1أ-: تخفيض نسبة 
السكان الذين يقل دخلهم 

عن دوالر واحد يف اليوم إىل  
النصف يف الفرتة من 1990 

إىل 2015

ضع الهدف يف صيغته 
الوطنية هنا- مثال: خفض 

نسبة السكان الذين يعيشون 
تحت خط الفقر املدقع 

الوطني إىل  النصف حتى عام 
2015، مقارنة بعام 1995

تحديد نظام حد متحرك لألجور  •
يأخذ يكون متناسبا مع اكالف 

املعيشة، ويكون متحركا بحيث 
يجري التصحيح بحسب نسب 

التضخم بشكل دوري. وعىل ان 
يشمل املهن الزراعية، والخدمة 

املنزلية، واالعامل الهامشية 
املتدنية الدخل. 

ترشيع نظام للتقاعد وحامية  •
املسنني.

ترشيع نظام للمساعدة  •
االجتامعية لألرس االشد فقرا. 

مامرسة الرقابة عىل  •
الحكومة والوزارات 

املعنية للحرص 
عىل تنفيذ القانون 

وااللتزامات يف 
موعدها املحقق، 

ولتناسبها مع اكالف 
املعيشة.

حيث تنفذ بعض  •
التدخالت محليا، 

حرص النائب عىل 
ان تعمل البلديات 
وفروع اإلدارة وفق 

هذا التوجه، وان 
تخصص التمويل 

واملوارد البرشية من 
مالكاتها املحلية لهذا 

الغرض. 

مراقبة النوعية،  •
والشفافية يف 

التخطيط والتنفيذ.

ان تتضمن  •
املوازنة 

املخصصات 
الرضورية لتنفيذ 

التدخالت. 

تحديد مصادر  •
التمويل الخارجي 
والداخيل األخرى 

من خارج 
املوزانة، مبا فيها 
مسأهمة القطاع 

الخاص. 

اقرتاح متويل  •
بعض املشاريع 

من خالل رضيبة 
عامة أو رسم 
محدد واقرتح 

تضمينه يف 
املوازنة العامة.

ان يحرص النائب  •
عىل تنال املناطق 

املحرومة )خصوصا 
إذا كانت ضمن دائرته 
االنتخابية( ما تستحق 

من اهتامم.

تنسيق عمل البلديات  •
وفروع اإلدارة واملجتمع 

املحيل يف دائرته من 
أجل مكافحة الفقر.

تنظيم لقاءات عامة  •
واطالع املواطنني 
الفاعلني املحليني 

عىل الربنامج الوطني 
والتدخالت التي تشمل 

الدائرة االنتخابية، 
كشكل من أشكال 

مامرسة الرقابة 
الشعبية وضامن حسن 

التنفيذ. 

الغاية ا-ب-: تحقيق العاملة 
الكاملة واملنتجة والعمل 
الالئق للجميع، مبن فيهم 

النساء والشباب

إزالة املعيقات امام عمل  •
االشخاص ذوي االعاقات 

الخاصة، أو تنفيذ القوانني التي 
تنص عىل كوتا لتشغيلهم. 

توقيع الحكومة عىل االتفاقيات  •
الخاصة بعمل األطفال.

وضع ترشيع لحد أدىن من  •
العمر لقانونية عمل األطفال 

والقيود بالنسبة للمهن والدوام. 

مساواة االجر بني النساء  •
والرجال بالنسبة للعمل نفسه 

يف القطاعني العام والخاص، 
وإزالة املعيقات التي تؤخر 

الرتقي الوظيفي للنساء. 

ترشيع نظام ضامن حد أدىن  •
من ايام العمل للراغبني )تجربة 

الهند(

تشكيل مجلس إقتصادي  •
واجتامعي فعال وذا صالحية. 

الغاية ا-ج-: تخفيض نسبة 
السكان الذين يعانون من 

الجوع إىل  النصف يف الفرتة 
ما بني 1990 إىل  2015

هذه املشكلة يعرب عنها غالبا 
من خالل مؤرش سوء تغذية 

األطفال، كام ميكن ان تشمل 
وضعيات أخرى بحسب وضع 
كل بلد )النازحني يف مخيامت 

اللجوء بسبب نزاعات 
داخلية؛ نقص الحديد عند 

النساء الحوامل،...الخ(. 

النص عىل وجبة غذائية يف  •
املدراس اإلبتدائية )عامة أو يف 

مناطق الفقر(.

الزامية إضافة املكمالت الغذائية  •
)اليود، الحديد، الفيتامني أ...( 

إىل  املواد الغذائية األساسية.
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الخطوات املنهجية واالسئلة املساعدة لألهداف الثاين إىل  
الثامن

الهدف الثاين: تحقيق تعميم التعليم اإلبتدايئ

الهدف املحدد: مع حلول عام 2015، ضامن التحاق كل األطفال يف العامل، 

ذكوراً وإناثا، بالتعليم اإلبتدايئ وإكامل سنواته.

املؤرشات:

نسبة القيد الصايف يف التعليم اإلبتدايئ. -1

نسبةالتالميذ الذين يلتحقون بالسنة األوىل وينهون املرحلة اإلبتدائية. --

معدل معرفة القراءة والكتابة لدى السكان يف الفئة العمرية )24-15(  --

سنة، للذكور واالناث.

التفسري -1

	 املحدد )والهدف  العاملي  املستوى  عىل  الهدف  هذا  تحديد  تم 
يف  التعليمية  التحديات  واقع  تشخيص  من  انطالقا  واملؤرشات(، 
النامية، حيث ال تزال هناك نسبة كبرية من األطفال خارج  البلدان 
املدارس، وكذلك نسب االمية املرتفعة بني الشابات والشبان يف أكرث 
من منطقة من العامل. لذلك تم تحديد مستوى االنجاز املطلوب عند 
تعميم القيد واكامل املرحلة اإلبتدائية، وكذلك محو االمية القرائية 
للفئة العمرية 15-24، مع إزالة الفوارق بني الجنسني بالنسبة لهذه 

املؤرشات الثالث.

	 ال يشمل هذا الهدف الرشوط التي تتم فيها العملية التعليمية، وال
نوعية التعليم، وال مستويات االلتحاق فوق املرحلة اإلبتدائية.
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	 :أبعاده تحقق يف كل  إال يف حال  تحقق  الهدف  ان  اعتبار  ال ميكن 
فرص  يف  للجميع  بالنسبة  واملساواة  الدراسة،  واكامل  االلتحاق،  أي 
االلتحاق واالكامل، وان يشمل كذلك الجيل السابق مبارشة )معدل 

قرائية %100 للشباب(. 

	 ويف التوجهات األخرية لقمة املراجعة العرشية، هناك لفت نظر للدول
املعنية بان تكيف الهدف الثاين من أهداف األلفية مبا يتناسب مع 
مستوى التعليم وأولياته فيها، خصوصا إذا كانت معدالت االلتحاق 
االشارة  متت  الصدد  هذا  ويف   .100% تقارب  اإلبتدائة  املرحلة  يف 
عىل سبيل املثال إىل  االهتامم باملؤرشات النوعية للتعليم، وتطوير 
املناهج والتجهيزات وتحسني البيئة املدرسية، وعىل االهتامم مبراحل 
التعليم األسايس والثانوي واملهني، وعىل العالقة بني التعليم وسوق 

العمل، وعىل التفاوت والتمييز يف التعليم...الخ. 

	:يشمل الهدف األبعاد التالية

طفل  • كل  يكون  )ان  املعنية  العمرية  للفئة  املدريس  االلتحاق 
الزاميا يف املدرسة اإلبتدائية(؛

ان يكون الطفل يف الصف املناسب لعمره وغري متأخر )او متقدم(  •
دراسيا )لذلك اعتمد مؤرش معدل االلتحاق الصايف(؛

التعليمية  • املرحلة  انجاز  حتى  املدرسة  يف  طفل  كل  يستمر  ان 
اإلبتدائية كاملة دون ترسب )وضمنا، نفرتض ان انجزها بنجاح(؛

ونص  • الجميع،  بني  التعليمية  الفرص  يف  تساو  هناك  يكونه  ان 
رصاحة عىل التساوي بني الصبيان والبنات، ويستخلص من االرصار 
عىل نسبة التحاق %100 ان ذلك يجب ان يشمل جميع الفئات 
دون استثناء يف الريف واملدن والبدو، الفقراء واالغنياء، االشخاص 

ذوي االعاقات..الخ. 

ألهمية  •  24-15 العمرية  للفئة  االمية  معدل  مؤرش  اختيار  تم 
يف  وهي  املشمولة  العمرية  الفئة  وألهمية  بذاتها،  القرائية 
ذروة عطائها، وأيضاً ألنها متثل الجيل املتخرج لتوه من التعليم 
األسايس وهي تعرب بالتايل عن االنجاز بالنسبة لأللتحاق املدريس 
للجيل السابق مبارشة مبا يسمح بقياس ضمني تقريبي لإللتحاق 
األلفية وقبلها، وليس مجرد  األساس ألهداف  املدريس منذ سنة 

قياس االلتحاق يف اللحظة الراهنة.

الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان --

	 البدء وقبل  العاملية.  صياغته  يف  للهدف  هي  السابقة  الصياغة 
من خالل  وذلك  للهدف  وطنية  من وجود صياغة  تحقق  بالتمرين 
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قد  الوطني  التقرير  األلفية.  أهداف  عن  الوطني  التقرير  مراجعة 
يكون مشابها للهدف العاملي، وأحيانا قد يكون صيغة معدلة عنه. 
بالنسبة اليك كربملاين، يجب ان تتعامل دامئا مع الهدف الوطني ألنه 
الهدف امللزم للحكومة، وإذا شعرت بأن الهدف الوطني قد انزاح عن 
العودة  فيمكن  املطلوب،  أقل من  كان  وانه  الوطني  الهدف  جوهر 
إىل  الهدف العاملي واستخدامه كمعيار لتقييم ونقد الصيغة الوطنية 

وتصحيحها. وبعد ذلك ابدأ بالخطوات التالية بالتتأبع.

	 ،مفهومة واقعية،  إجاملية  صورة  تكوين  تحأول  ان  املجموعة  عىل 
وذات معنى عن واقع ومشكالت التعليم األسايس يف البلد من وجهة 

نظر اجتامعية )ال تربوية ومتخصصة(. 

	 أخرى جهة  أي  أو  الحكومة  كانت  إذا  تحدد  ان  املجموعة  عىل 
مسؤولة قد وضعت خطة أو اسرتاتيجية وطنية للرتبية والتعليم، أو 
الثاين من أهداف األلفية )قد تكون خطة مبارشة  الهدف  لتحقيق 
برنامج مبسمى آخر ولكن  أو  أو خطة قطاعية  تحت هذا املسمى 

يحقق الهدف نفسه(. 

	 عىل املجموعة ان تحأول تحديد دور الربملان كمؤسسة )هيئة عامة
هذا  تحقيق  يف  كمجموعات،  أو  كأفراد  الربملانيني  ودور  ولجان(، 
باملوازنة،  املتصلة  املهام  الرقابية،  املهام  الترشيعية،  املهام  الهدف: 

املهام النأبعة من الوظيفة – الطبيعة التمثلية. 

األسئلة املتعلقة بالهدف الثاين

ماهي الصورة العامة للوضع الرتبوي يف البلد، وماهي األولويات  •
الرتبوية الوطنية؟

هي  • وهل  اإلبتدائية؟  املرحلة  يف  املدريس  االلتحاق  نسب  هي  ما 
سنوت  هي  وما  سنوات؟  منذ  املتقدمة  مستوياتها  عند  مستقرة 

الزامية التعليم حسب القانون االوطني؟
املطلوبة،  • السنوات  إلكامل  بالنسبة  االنجاز  مستويات  هي  ما 

ومستوى االمية؟ 
يف حال ان النسب مرتفعة ومستقرة، ويف حال ان القانون ينص عىل  •

هنا؟  اقرتاحه  ميكن  الذي  ما  اإلبتدايئ،  ال  األسايس  التعليم  الزامية 
هل ميكن رفع مستوى االنجاز من خالل تعديل الهدف إىل  تعميم 

التعليم األسايس؟
هل هناك فئات سكانية أو اجتامعية ال تتوافر لديها فرص التعليمية  •

عىل نحو متساو مع إجاميل السكان؟ وما هي هذه الفئات؟ 
هل هناك جوانب نوعية يف العملية التعليمية اإلبتدائية واألساسية  •

يجب اخذها بعني االعتبار نظرا ألهميتها؟ وما هي؟ 
التعليم،  • بالحق يف  تتعلق  أخرى هامة وشاملة  هل هناك جوانب 

ويجب إضافتها إىل  الهدف الثاين؟ 
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الهدف الثالث: تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني 
املرأة

الهدف املحدد:  القضاء عىل التفاوت التعليمي بني الجنسني يف املراحل 
اإلبتدائية والثانوية عىل األفضل مع حلول عام 2005، ويف كافة  مراحل 

التعليم عىل أقىص حد عام 2015 .

املؤرشات: 

1.  نسبة اإلناث إىل  الذكور يف كافة مراحل التعليم. 
2.  حصة املرأة من العمل املأجور يف القطاع غري الزراعي. 

3.  نسبة املقاعد الربملانية التي تحتلها النساء.

التفسري

	 من هو  املرأة  ومتكني  والرجال  النساء  بني  املساواة  تحقيق 
املكونات األساسية ملفهوم التنمية البرشية، وأولوية عاملية، كام 

أنه أولوية أقليمية ووطنية.

	 ،أىت هذا الهدف يف صياغة ايجابية، فتحدث عن تعزيز املساواة
وعن التمكني، ومل يتحدث عن النواقص واملشكالت.

	.يتضمن هدفاً محدداً واحداً، و3 مؤرشات

	 الهدف املحدد الوحيد التي تضمنها هذا الهدف، والذي يقاس
االنجاز الكمي نسبة اليه، أىت جزئيا، اذ اقترص عىل املساواة يف 
مجال التعليم. ومتثل االنجاز الكمي املطلوب تحقيقه يف تحقيق 
املساواة الكاملة يف الفرص التعليمية حتى املرحلة الثانوية وذلك 
عام  حلول  مع  التعليم  مراحل  كل  ويف   ،2005 عام  حلول  مع 
الثالث، ال  احدى ميزات الهدف  التدرج هو أيضاً  2015. وهذا 
ال  لإلنجاز،  تاريخني  تحديد  تم  اذ  األخرى،  األهداف  يف  نجده 

تاريخا واحدا. 

	 وهي ثالثة،  االنجاز  لقياس  اختريت  التي  املؤرشات 
تشمل ثالثة أبعاد:

 البعد التعليمي )نسبة اإلناث إىل  الذكور يف 	 
مختلف مراحل التعليم(،

العمل  	 من  النساء  )حصة  اإلقتصادي  البعد 
املأجور خارج قطاع الزراعة(،

املقاعد  	 من  النساء  )حصة  السيايس  البعد 
الربملانية(.

	 ،املحدد الهدف  من  اتساعا  أكرث  املختارة  املؤرشات 
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وهي اقرب إىل  الصيغة األساسية للهدف، مبا هو تعزيز املساواة 
اإلقتصادية  املشاركة  بالتأكيد  يشمل  الذي  والتمكني  الشاملة، 

واملشاركة السياسية. 

	 يك دعوة  هناك  العرشية،  املراجعة  لقمة  األخرية  التوجهات  ويف 
وال  التقليدية،  املسائل  عىل  الثالث  الهدف  مع  التعامل  يقترص  ال 
عىل التفسري الضيق والحريف لغايات هذا الهدف مبعزل عن داللتها 
الفعلية يف البلد املعني، ومبعزل عن وجود أولويات أخرى. وبشكل 
إىل   املعنية  الوطنية  الجهات  العمومية  الجمعية  قرار  يلفت  خاص 
االلتفات إىل  الجوانب الترشيعية والقانونية التي تساعد أو تعيق 
مشاركة  فهم  وتوسيع  املرأة،  ومتكني  والنساء  الرجال  بني  املساواة 
االهتامم  وكذلك  املختلفة.  والقطاعات  املحيل  املستوى  إىل   املرأة 
العنف املوجه ضد  البلد والسيام قضايا  باأللويات األكرث الحاحا يف 
النساء عىل سبيل املثال، وقضايا ملكية االرض والحصول عىل املوارد 
اإلقتصادية وما إىل  ذلك من مسائل. كام ان القرار نص بوضوح عىل 
رضورة االلتزام الكامل بكل مندرجات منهاج عمل بيجني، ومقررات 
ضد  التمييز  أشكال  كافة  الغاء  واتفاقية  التنمية،  يف  السكان  قمة 

املرأة واتفاقية حقوق الطفل. 

	 ال ميكن اعتبار ان الهدف تحقق إال يف حال تحقق يف كل أبعاده، أي
البعد التعليمي الذي حدد له مستوى انجاز كمي هو املساواة بني 
الذكور واالناث يف كل مراحل التعليم؛ وبعدي املشاركة يف قوة العمل 
واملشاركة السياسية. ومل يحدد مستوى انجاز كمي يف هذين البعدين. 

الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان -1

	 البدء وقبل  العاملية.  صياغته  يف  للهدف  هي  السابقة  الصياغة 
من خالل  وذلك  للهدف  وطنية  من وجود صياغة  تحقق  بالتمرين 
قد  الوطني  التقرير  األلفية.  أهداف  عن  الوطني  التقرير  مراجعة 
يكون مشابها للهدف العاملي، وأحيانا قد يكون صيغة معدلة عنه. 
بالنسبة اليك كربملاين، يجب ان تتعامل دامئا مع الهدف الوطني ألنه 
الهدف امللزم للحكومة، وإذا شعرت بأن الهدف الوطني قد انزاح عن 
العودة  فيمكن  املطلوب،  أقل من  كان  وانه  الوطني  الهدف  جوهر 
إىل  الهدف العاملي واستخدامه كمعيار لتقييم ونقد الصيغة الوطنية 

وتصحيحها. وبعد ذلك ابدأ بالخطوات التالية بالتتأبع.

	 ،مفهومة واقعية،  إجاملية  صورة  تكوين  تحأول  ان  املجموعة  عىل 
وذات معنى عن واقع ومشكالت املساواة بني املرأة والرجل ومتكني 

املرأة يف االبالد. 

	 عىل املجموعة ان تحدد إذا كانت الحكومة أو أي جهة أخرى مسؤولة
قد وضعت خطة أو اسرتاتيجية وطنية للرتبية والتعليم، أو لتحقيق 
الهدف الثاين من أهداف األلفية )قد تكون خطة مبارشة تحت هذا 
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املسمى أو خطة قطاعية أو برنامج مبسمى آخر ولكن يحقق الهدف 
نفسه(. 

	 عىل املجموعة ان تحأول تحديد دور الربملان كمؤسسة )هيئة عامة
هذا  تحقيق  يف  كمجموعات،  أو  كأفراد  الربملانيني  ودور  ولجان(، 
باملوازنة،  املتصلة  املهام  الرقابية،  املهام  الترشيعية،  املهام  الهدف: 

املهام النأبعة من الوظيفة – الطبيعة التمثلية.

	 والنساء الرجال  بني  املساواة  الهدف،  بهذا  الخاصة  للطبيعة  نظرا 
ومتكني املرأة، فإن له بعدا نوعيا ال ميكن التقاطه من خالل املؤرشات 
الكمية الجزئية فقط. لذلك عىل املجموعة ان تتفق أوال عىل تصور 
والرجل  املرأة  بني  باملساواة  املقصود  ملا هو  أدىن مشرتك ومرن  حد 

ومتكن املرأة قبل الرشوع يف مناقشة األهداف املحددة واملؤرشات.

األسئلة املتعلقة بالهدف الثالث

يف البعد التعليمي، ماهو مؤرش التكافؤ بني الذكور واالناث يف مختلف  •
مراحل التعليم؟ ومتى تحققت املساواة؟ وهل هي مستقرة؟ ومتى 
)االختصاصات،  نوعي  أو  التفاوت كمي  بينهام؟ وهل  التفاوت  يبدأ 
هناك  هل  الخارج(.  يف  الدراسة  الخاصة،  الجامعات  يف  الدراسة 
الخاصة أو املناطق املحددة؟ ويجب االنتباه  الفئات  متييز يف بعض 
إىل  امكانية وجود متييز سليب ضد الذكوريف بعض املراحل بسبب 
ترسبهم املبكر من الدراسة إىل  سوق العمل لدى بعض الفئات ذات 

الدخل املنخفض.

بالنسبة للتشغيل، ما هي املؤرشات املتقابلة للنساء والرجال )نشاط  •
يضيق  الجنس  للعمل حسب  تقسيم  بطالة(؟ هل هناك  إقتصادي، 
فرص  ويف  االجور  يف  تفاوت  هناك  هل  النساء؟  امام  العمل  فرص 
فرص  يف  تفاوت  هناك  هل  والخاص؟  العام  القطاعني  يف  التشغيل 
والتعاقد  العمل  بالنسبة لظروف  الوظيفي؟ هل هناك متييز  الرتقي 
والضامنات والتأمينات؟ هل يجب االكتفاء بعمل املرأة يف القطاع غري 

الزراعي، أم نضيف مؤرشات أخرى للنشاط أو التمكني اإلقتصاديني؟

ان  • تتقدم  هل  التمثيل؟  نسب  هي  ما  الربملاين،  للتمثيل  بالنسبة 
ترتاجع ان هي ثابتة؟ هل هي ناجمة عن عملية انتخابية أو تعيني؟ 
هل هناك نظام معني يفرض انتخاب النساء مبعزل عن تطور الوعي 
بذلك؟ هل مؤرش التمثيل الربملاين كاف؟ وهل هو االصلح للتعبري عن 
للتمثيل عىل مستوى محيل،  أم هناك مؤرشات أخرى  املرأة؟  متكني 

ويف القطاع الخاص والنقابات واملجتمع املدين؟ 

مجال  • يف  تحقيقه  املطلوب  الكمي  االنجاز  مستوى  يحد  مل  الهدف 
التشغيل واملشاركة، فهل لدى املجموعة آلية لتحديد مستوى االنجاز 
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الكمي املطلوب، واستنادا إىل  اية مصادر؟ 

هل هناك قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة للمجتمع يف البلد املعني  •
وللنساء فيه، غري مشمولة يف الهدف، يجب شمولها: العنف املوجه 
ضد املرأة؛ الجوانب الترشيعية؛ الجوانب الثقافية- االجتامعية؟ وهل 
هناك بينها ما يجب ان يدخل يف أهداف األلفية وما هي االنجازات 

املطلوب تحقيقها ومؤرشات القياس املقرتحة؟ 
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األهداف املرتبطة بالصحة – األهداف 4 و5 و6 من 
أهداف األلفية

التفسري -1

	 ،تم جمع األهداف الثالثة املرتبطة بالصحة إلعتبارات عملية ومنطقية
لكن عىل مجموعة العمل ان تخصص الوقت والجهد بشكل متوازن 

لتغطية األهداف كلها، والتي سوف تعرض تباعا يف ما ييل. 

	 عىل مجموعة العمل ان تقرأ بتمعن القسم الخاص بالنظام الصحي
العامة يف  الجمعية  تبنته  الذي  العامة  الجمعية  قرار  تضمنه  الذي 
قمة املراجعة العرشية، واستخدام مضمونه إلقرتاح مقاربة وسياسات 

جديدة. ثم االنتقال إىل  دراسة األهداف الثالثة بشكل مستقل.

	 ان األهداف بشكل مستقل، عليها  بدراسة  املجموعة  تقوم  ان  بعد 
اليه  توصلت  ما  اتساق  يف  النظر  أجل  من  الوقت  بعض  تخصص 
بالنسبة لألهداف الثالثة، وإضافة ما يجب اضافته من مسائل وافكار 
الوطنية  االسرتايتجية  اطار  بينها يف  فيام  االنسجام  تحقيق  أجل  من 
للقطاع الصحي، ويف ضوء القسم الخاص بالنظام الصحي الذي تضمنه 

قرار الجمعية العامة يف قمة املراجعة العرشية. 

	 ويف التوجهات األخرية لقمة املراجعة العرشية، وردت فقرات كثرية
طريق  عىل  للجميع«  العامة  الصحة  »تعزيز  عنوان  تحت  نسبيا 
األهداف  سبق  الذي  العنوان  هذا  وتحت  األلفية.  أهداف  تحقيق 
الصحية االفرادية، يدعو القرار إىل  تطوير نظم الصحة العامة بحيث 
تستطيع توفري خدمات صحية وقائية ورعائية للجميع وذات نوعية 
الصحية،  الرعاية  عىل  الحصول  يف  الحق  عىل  القرار  وشدد  جيدة. 
الحصول  اكالف  وخفض  الخدمات  توفري  يف  االنصاف  مبدأ  وعىل 
عليها، وعىل االلتزام باملبادئ العاملية للرعاية الصحية األولية، وعىل 
ادماج الخدمات الصحية يف السياسات االجتامعية والتنموية العامة. 
مندمجة  تنموية  مقاربة  اعتامد  رضورة  عىل  أيضاً  القرار  نص  كام 
وتنموية وعدم  اجتامعيا  بصفتها شأنا  للصحة  األبعاد يف  ومتعددة 
نص عىل رضورة  كام  الفنية.   – الطبية  الجوانب  ذلك عىل  اقتصار 
التوازن بني البعدين الوقايئ والعالجي، وعىل وضع سياسية مناسبة 
بها وطنيا،  واالحتفاظ  الصحي  املجال  البرشية يف  القدرات  لتطوير 

وعىل سياسة دواء مناسبة، ومتويل الصحة وما إىل ذلك. 

الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان --

	 .األلفية أهداف  صيغة  يف  بالتفصيل  مذكورة  غري  الجوانب  هذه 
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التوجهات  االعتبار  بعني  تأخذ  ان  العمل  مجموعة  من  واملطلوب 
الصدد،  هذا  يف   2010 لعام  العمومية  الجمعية  قرار  يف  الجديدة 
والذي يعترب ان تحقيق أهداف األلفية الصحية االفرادية يتوقف يف 
قسم كبري منه عىل وجود نظام صحي فعال. كام ان نسبة كبرية من 
األمراض  أو  األمهات  أو  األطفال  الصحية يف مجال صحية  املشكالت 
الوبائية، لها سبب مشرتك كامن يف السياسة الصحية أو يف عدم كفاءة 
بشكل  جذريا  معالجتها  ميكن  ال  وبالتايل  الصحي،  النظام  وفعالية 
جزيئ ومعزول. وإذا أخذ هذا الواقع بعني االعتبار، فإن عىل مجموعة 
العمل ان تحدد النقاط األساسية األكرث أهمية يف النظام الصحي التي 
ينبغي ان توىل األهمية، وان تجري صياغة أهداف محددة يف هذا 
السياسات  بوضع  الحكومة  إىل   والطلب  املجال، ووضع مؤرشاتها، 
والغنى  رضورية  بصفتها  تحقيقها  تضمن  التي  اإلجراءات  واتخاذ 
عنها لتحسني الصحة العامة كام لتحسني صحة األمهات واألطفال أو 

معالجة األمراض.
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الهدف الرأبع:  خفض وفيات األطفال

الهدف املحدد: خفض  معدل وفيات األطفال دون الخامسة بنسبة الثلثني 

بني عامي 1990 و 2015.

املؤرشات:

معدل وفيات األطفال دون الخامسة.  --

معدل وفيات الرضع. -5

ضد  -6 واملحصنني  واحدة  سنة  العمر  من  البالغني  األطفال  نسبة 

الحصبة.

التفسري -1

	 بالنسبة أهمية  األكرث  األولويات  أحد  األطفال  وفيات  يشكل خفض 
األلفية.  أهداف  تضمينه يف  يفرس  ما  وللعامل. وهذا  النامية  للبلدان 
وهو يعترب من املؤرشات التنموية الرئيسية لكونه يعرب عن مجموعة 

من األبعاد املرتابطة، أبرزها اربعة:

أوال، هو يعرب عن وضعية األطفال الصحية واملعيشية، ويتعلق  	
بحقهم األسايس يف الحياة.

ثانيا، هو يعرب عن مستوى اداء وفعالية النظام الصحي، وهذا  	
بدوره مكون أسايس للتنمية البرشية.

ثالثا، هو مؤرش اجتامعي – معييش، حيث هناك ترابط قوي  	
اإلقتصادية  واالوضاع  الفقر  وبني  األطفال  وفيات  معدل  بني 

واالجتامعية لألرس.
والحروب،  	 لألزمات  الحساسية  شديد  مؤرش  هو  رأبعا، 

وللكوارث الطبيعية. 

	 بالنسبة العاملي  الصعيد  عىل  املطلوب  االنجاز  مستوى  تحديد  تم 
للهدف الرأبع يف خفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة بنسبة 

الثلثني بني عامي 1990 و2015. 

	:تم تحديد ثالثة مؤرشات لقياس التقدم هي

 معدل وفيات األطفال دون الخامسة، ومعدل وفيات الرضع  	
)وهي مؤرشات مبارشة لقياس الهدف(، 

نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة واملحصنني ضد  	
الحصبة. واختيار هذا املؤرش األخري بستند إىل  كون الحصبة 
الرئيسية  األسباب  ومن  انتشارا  األطفال  أمراض  أكرث  من 
التحصني ضد  كون  إىل   باإلضافة  العامل،  يف  األطفال  لوفيات 
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الحصبة غري شامل يف عدد كبري من البلدان، مام يجعل منه 
مؤرشا صالحا لقياس التقدم. 

	الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان

الصياغة السابقة هي للهدف يف صياغته العاملية. وقبل البدء بالتمرين 
تحقق من وجود صياغة وطنية للهدف وذلك من خالل مراجعة التقرير 
للهدف  يكون مشابها  قد  الوطني  التقرير  األلفية.  أهداف  الوطني عن 
العاملي، وأحيانا قد يكون صيغة معدلة عنه. بالنسبة اليك كربملاين، يجب 
وإذا  للحكومة،  امللزم  الهدف  ألنه  الوطني  الهدف  مع  دامئا  تتعامل  ان 
شعرت بأن الهدف الوطني قد انزاح عن جوهر الهدف الوطني وانه كان 
أقل من املطلوب، فيمكن العودة إىل  الهدف العاملي واستخدامه كمعيار 
بالخطوات  ابدأ  ذلك  وبعد  وتصحيحها.  الوطنية  الصيغة  ونقد  لتقييم 

التالية بالتتأبع.

	 عىل االشارة  متت  العرشية،  املراجعة  لقمة  األخرية  التوجهات  ويف 
عدم تفسري الغاية عىل نحو ضيق إىل  رضورة االلتفات إىل  معالجة 
األسباب التي تؤدي إىل  وفيات األطفال. ويشري القرار بشكل خاص 
األطفال وتغذيتهم، ال وفيات  بتحسني صحة  االهتامم  إىل  رضورة 
للوقاية والتحصني ومكافحة  اكرب  األطفال فحسب، وان توىل عناية 
أو  األطفال  صحة  تراجع  إىل   تؤدي  والتي  انتشارا  األكرث  األمراض 
والسلوكية  االجتامعية  والعوامل  األسباب  معالجة  وكذلك  وفاتهم، 

ذات الصلة. 

	 .أبعاده كل  تحقق يف  إال يف حال  تحقق  الهدف  ان  اعتبار  ال ميكن 
وحيث ان الهدف الرأبع بسيط نسبيا، وهناك تطابق تام بني الهدف 
العام والهدف املحدد )وهو خفض وفيات األطفال(، ويتضمن بعدا 
واحدا، ميكن ان تعطى أهمية اكرب للدخول يف التفاصيل )اي الفئات 
واملناطق  الفئات  وبعض  بالتفاوتات  االهتامم  أو  الفرعية،  العمرية 
اعتيادي  بشكل غري  األطفال  وفيات  نسبة  فيها  ترتفع  التي  الخاصة 

مقارنة باملتوسط الوطني(. 

	 ،مفهومة واقعية،  إجاملية  صورة  تكوين  تحأول  ان  املجموعة  عىل 
وذات معنى عن واقع ومشكالت صحة األطفال ووفيات األطفال يف 

البلد من وجهة نظر صحية واجتامعية. 

	 عىل املجموعة ان تحدد إذا كانت الحكومة أو أي جهة أخرى مسؤولة
الهدف  لتحقيق  أو  للصحة،  أو اسرتاتيجية وطنية  قد وضعت خطة 
الرأبع )او مجموعة األهداف الصحية( من أهداف األلفية )قد تكون 
خطة مبارشة تحت هذا املسمى أو خطة قطاعية أو برنامج مبسمى 

آخر ولكن يحقق الهدف نفسه(. 

	 عىل املجموعة ان تحأول تحديد دور الربملان كمؤسسة )هيئة عامة
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هذا  تحقيق  يف  كمجموعات،  أو  كأفراد  الربملانيني  ودور  ولجان(، 
باملوازنة،  املتصلة  املهام  الرقابية،  املهام  الترشيعية،  املهام  الهدف: 

املهام النأبعة من الوظيفة – الطبيعة التمثلية. 

األسئلة املتعلقة بالهدف الرأبع

الفعلية  • والقضايا  االبلد،  يف  األطفال  صحة  عن  أولية  فكرة  تكوين 
وفيات  الهدف عىل خفض  يقترص  ان  يكفي  أولوية. وهل  لها  التي 
األطفال؟ أم ميكن توسيع الهدف بحيث يشمل تحسني صحة األطفال 

يف مجاالت محددة ذات أهمية عىل الصعيد الوطني؟

وحسب  • الجنس،  حسب  املفصلة  األطفال  وفيات  معدالت  هي  ها 
اتجاه  هو  وما  الفرعية؟  العمرية  الفئات  وحسب  السكن،  مكان 

تطورها ورسعة انخفاضها؟

ما هي وضعية الوقاية ومستويات تحصني األطفال ضد الحصبة، وضد  •
األمراض األخرى؟ وما هي؟ وما هي أهميتها؟ 

ما هو االنجاز الكمي املطلوب تحقيقه بالنسة لخفض وفيات األطفال؟  •
وهل النسب املوضوعة قابلة للتحقيق؟ وما هو االقرتاح البديل؟ 

والصحة  • واألرسة،  األم  وصحة  األطفال  صحة  بني  الرتابطات  هي  ما 
بشكل عام؟ 

الهدف الخامس:  تحسني صحة األمهات

الهدف املحدد 1: خفض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع بني 

عامي 1990 و 2015.

املؤرشات:

معدل وفيات األمهات -1

نسبة الوالدات التي تجري تحت إرشاف عامل صحي مختص. --

مع حلول عام 2015، تحقيق وصول خدمات الصحة  الهدف املحدد 2: 

االنجابية للجميع 

املؤرشات: 

معدل استخدام وسائل منع الحمل  -1

معدل والدات املراهقات --

--  4 و  واحدة،  )زيارة  الوالدة  قبل  ما  بخدمات  التغطية  نسبة 

زيارات(. 

نسبة الطلب غري املستجاب لخدمات تنظيم األرسة. --
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التفسري -1

	 .األمهات تحسني صحة  ايجابية هي  الخامس يف صياغة  الهدف  اىت 
وأقترص يف صياغته االصلية عام 2000 عىل هدف محدد واحد هو 
خفض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة ارباع، عىل ان يتم قياس 
االنجاز من خالل مؤرشين، األول مبارش هو معدل وفيات األمهات 
الوالدات  )لكل 100 ألف مولود حي(، والثاين غري مبارش هو نسبة 

التي تجري تحت ارشاف عامل طبي مختص. 

	 املختصة الفنية  اللجان  اقرتحت  لذلك  تلت  التي  السنوات  وخالل 
إن يجري توسيع مضمون هذا الهدف بحيث يغطي جوانب أخرى 
متعلقة بصحة األمهات والصحة االنجابية. وعىل هذا األساس، متت 
وصول خدمات  )تحقيق  ومؤرشاته  جديد  ثان  محدد  إضافة هدف 

الصحة االنجابية للجميع، ونسبة الوالدات لدى املراهقات(. 

	:يشمل هذا الهدف األبعاد التالية

وفيات األمهات بصفته أولوية عاملية ووطنية؛ 	
االنجابية  	 الصحة  وخدمات  الحمل  أثناء  الصحية  الرعاية 

وتنظيم األرسة؛
صحية  	 مشكلة  بصفته  املراهقات،  ووالدات  املبكر  الزواج 

)واستطرادا مشكلة اجتامعية ونفسية(.

	:املؤرشات املختارة ذات طبيعة متفاوتة

معدل وفيات األمهات هو مؤرشة نتيجة وهو يقيس مبارشة  	
بخفض  واملحدد  تحقيقه،  املطلوب  الكمي  املحدد  الهدف 

معدل الوفيات بنسبة ثالثة ارباع عامليا؛ 
مؤرش  	 هو  مختص  عامل صحي  ارشاف  تحت  الوالدة  مؤرش 

تتم تحت  التي ال  الوالدة  أثناء  األم  ان وفاة  باعتبار  وسيلة، 
ارشاف طبي مرتفعة؛

الرعاية الصحية أثناء الحمل هي مؤرش عىل الصحة االنجابية  	
املزدوج  الزيارات  عدد  أما  األمهات(،  وفيات  من  )أبعد 
فالزيارة الواحدة لإلشارة إىل توفر الخدمة وامكانية الوصول 
لزيارات  املطلوب  األدىن  الحد  تعرب عن  زيارات  واربع  اليها، 

الطبيب أثناء الحمل؛
غري  	 الطلب  ونسبة  الحمل،  منع  وسائل  استخدام  معدل 

امللباة عىل خدمات تنظيم األرسة، هي من مؤرشات الصحة 
االنجابية أيضاً، وأيضاً مؤرش عىل أداء النظام الصحي يف مجال 

توفري خدمات الصحة االنجابية؛
معدل الوالدات لدى املراهقات، هو مؤرش عن مشكلة مركبة  	

صحية – اجتامعية – أرسية – نفسية. 
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الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان --

	 البدء وقبل  العاملية.  صياغته  يف  للهدف  هي  السابقة  الصياغة 
من خالل  وذلك  للهدف  وطنية  من وجود صياغة  تحقق  بالتمرين 
قد  الوطني  التقرير  األلفية.  أهداف  عن  الوطني  التقرير  مراجعة 
يكون مشابها للهدف العاملي، وأحيانا قد يكون صيغة معدلة عنه. 
بالنسبة اليك كربملاين، يجب ان تتعامل دامئا مع الهدف الوطني ألنه 
الهدف امللزم للحكومة، وإذا شعرت بأن الهدف الوطني قد انزاح عن 
العودة  فيمكن  املطلوب،  أقل من  كان  وانه  الوطني  الهدف  جوهر 
إىل  الهدف العاملي واستخدامه كمعيار لتقييم ونقد الصيغة الوطنية 

وتصحيحها. وبعد ذلك ابدأ بالخطوات التالية بالتتأبع.

	 يف التعديل الذي جرى عام 2005 تم توسيع الهدف ليشمل الصحة
االنجابية وعدم اقتصاره عىل وفيات األمهات فقط. والتوجهات الجديدة 
الجوانب  هذه  عىل  التشديد  يف  تتوسع  العرشية  املراجعة  قمة  يف 
والسلوكية  )الفقر(  االجتامعية  األمهات  وفيات  أسباب  معالجة  ويف 
)املامرسات الضارة( والطبية )عدم توفر العناية والخدمات(. وشدد 
مسألة  بصفتها  )والوفيات(  األمهات  مع صحة  التعامل  عىل رضورة 
اجتامعة تنموية، واعتامد مقاربة متعددة املداخل ومندمجة ملعالجة 
الثقافة الصحية واالنجابية وتلبية الطلب  املشكالت، وكذلك تعميم 

عىل الخدمات بشكل كامل قدر االمكان. 

	 أبعاده كل  يف  تحقق  حال  يف  إال  تحقق  الهدف  ان  اعتبار  ميكن  ال 
املشار اليها يف الفقرة السابقة. 

	 ،مفهومة واقعية،  إجاملية  صورة  تكوين  تحأول  ان  املجموعة  عىل 
االنجابية  األمهات والصحة  وذات معنى عن واقع ومشكالت صحة 

وزواج املراهقات يف االردن من وجهة نظر صحية واجتامعية. 

	 عىل املجموعة ان تحدد إذا كانت الحكومة أو أي جهة أخرى مسؤولة
قد وضعت خطة أو اسرتاتيجية وطنية للصحة )او للصحة االنجابية(، 
من  الصحية(  األهداف  مجموعة  )او  الخامس  الهدف  لتحقيق  أو 
أهداف األلفية )قد تكون خطة مبارشة تحت هذا املسمى أو خطة 

قطاعية أو برنامج مبسمى آخر ولكن يحقق الهدف نفسه(. 

	 عىل املجموعة ان تحأول تحديد دور الربملان كمؤسسة )هيئة عامة
هذا  تحقيق  يف  كمجموعات،  أو  كأفراد  الربملانيني  ودور  ولجان(، 
باملوازنة،  املتصلة  املهام  الرقابية،  املهام  الترشيعية،  املهام  الهدف: 

املهام النأبعة من الوظيفة – الطبيعة التمثلية. 
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األسئلة املتعلقة بالهدف الرأبع

ما هي الوضعية اإلجاملية لألبعاد املشار اليها بشكل عام يف البلد؟  •
)واملقصود هنا الجانب النوعي بالدرجة األوىل(.

تحت  • وللوالدة  األمهات؟  لوفيات  بالنسبة  املحققة  القيم  هي  ما 
ارشاف موظف مختص؟ وما هو التقدم املحقق؟ وهل هناك تفاوتات 
عوامل  وبسبب  محددة  لفئات  بالنسبة  أو  اجتامعية  أو  مناطقية 
هو  ومن  الوالدة؟  مكان  عن  أيضاً  احصاءات  تتوفر  وهل  أخرى؟ 
املوظف املؤهل الذي يرشف عىل الوضع )ممرضة، قابلة، طبيب أو 

طبيبة...(؟

ما هي نسب استخدام وسائل منع الحمل؟ وما هي انواعها )تقليدية  •
غري  للطلب  النسبة  هي  وما  لذلك؟  دالالت  من  وهل  حديثة(؟  أم 

امللبى عىل هذه الخدمات؟ وما هي األسباب؟

يف  • املبكر  الزواج  وضعية  هي  ما  املراهقات؟  والدات  نسبة  هي  ما 
البلد؟ ما هي متوسطات اعامر الزواج لدى الفئات املختلفة واملناطق 
املختلفة للذكور واالناث؟ ما هي االخطار الصحية التي يتعرضن لها؟ 

هل من احصاءات؟ 

التعليم،  • يف  بالحق  تتعلق  وشاملة  هامة  أخرى  جوانب  هناك  هل 
ويجب إضافتها إىل  الهدف الثاين؟ 

ما هو االنجاز الكمي املطلوب تحقيقه بالنسة لخفض وفيات األمهات  •
واملؤرشات األخرى؟ وهل النسب املوضوعة قابلة للتحقيق؟ وما هو 

االقرتاح البديل؟ 

ما هي الرتابطات بني صحة األم والصحة االنجابية وبني صحة األطفال  •
والصحة بشكل عام؟ 
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الهدف السادس:  مكافحة اإليدز، املالريا وغريها من 

األمراض الوبائية

الهدف املحدد 1: وقف انتشار فريوس اإليدز بحلول عام 2015 وعكس 

مسار تطوره

املؤرشات:

نسبة انتشار فريوس اإليدز بني الحوامل يف عمر 15 – 24. -1

معدل استخدام الواقي الذكري يف اخر اتصال جنيس خطر. --

الذين لديهم معرفة كافية عن  -- نسبة السكان من عمر 24-15 

اإليدز و الوقاية منه.

غري  -- إىل   سنة   14-10 عمر  من  االيتام  التالميذ  حضور  معدل 

االيتام.

الهدف املحدد 2: ضامن حصول جميع املصابني باإليدز عىل العالج مع 

حلول عام 2010

املؤرشات:

عىل  -1 يحصلون  الذين  املتقدمة  اإليدز  بحاالت  املصابني  نسبة 

األدوية. 

األمراض  و   2015 عام  بحلول  املالريا  انتشار  وقف   :3 املحدد  الهدف 

الوبائية الرئيسية األخرى و عكس مسار تطورها.

املؤرشات:

معدالت االصابة والوفيات بسبب املالريا. -1

ناموسيات  -- تحت  ينامون  الذين  الخامسة  دون  األطفال  نسبة 

معالجة.

نسبة األطفال دون الخامسة املصابون بالحمى، والذي يعالجون  --

باألدوية املضادة للمالريا. 

معدالت االصابة والوفيات بسبب السل.  --

نسبة حاالت السل املكتشفة والتي متت معالجتها تحت نظام  -5

املراقبة الطبية املناسبة.

التفسري

	 تشكل األمراض الوبائية تحديا كبريا للتنمية يف البلدان النامية، والسيام
اآلسيوية  والبلدان  الصحراء،  جنوب  افريقيا  يف  منوا  األقل  البلدان 

الفقرية، ويف جيوب الفقر يف البلدان األخرى.
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	 العاملية واالجتامعية  الصحية  املشكالت  أبرز  من  اإليدز  وباء  يعترب 
التي استجدت منذ الثامنينات، وقد ترك اثارا كارثية عىل التنمية يف 
عدد البلدان االفريقية بشكل خاص. يف حني ان املالريا أكرث األمراض 
فتكا باالرواح يف الدول النامية. وكذلك األمر بالنسبة للسل الذي يعترب 
من األمراض األكرث ارتباطا بالفقر وسوء التغذية وتدهور بيئة السكن، 
وهو ينترش يف الدول النامية ويف بؤر الفقر يف البلدان املتوسطة النمو 

واملتقدمة عىل حد سواء. 

	 عىل الرغم من املسوغات املنطقية لهذا االختيار، وبحكم الخصائص
املختلفة للبلدان من ناحية سامت الصحة واملرض فيها، فقد تركت 
صياغة الهدف السادس الباب مفتوحا امام ضم أمراض أخرى، معدية 
وغري معدية، إىل  قامئة أولويات السياسات الصحية، وأهداف األلفية 

عىل الصعيد الوطني. 

	 الهدف السادس يختلف عن معظم األهداف األخرى بكونه مل يحدد
مستويات كمية واضحة لالنجاز بشكل دقيق، وذلك بسبب طبيعة 
االنجاز  تحديد  فأىت  اإليدز.  بوباء  يتعلق  ما  يف  تحديدا  موضوعه، 
تناقص  أي  املرض، وعكس مساره،  انتشار  املطلوب يف صيغة وقف 
الكامل  القضاء  ان  ذلك   ،)2015( معني  تاريخ  من  اعتبارا  االصابات 
عىل املرض قد يكون هدفا غري واقعي – يف املدى املحدد ألهداف 

األلفية عىل األقل. 

	:يشمل الهدف السادس األبعاد التالية
بعد التصدي لألمراض واالوبئة املحددة مبارش، وقياس األثر  	

من خالل مؤرشات نتيجة؛
بعد متصل بتوفري العالج للمصابني؛ 	
بعد الوقاية. 	

الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان -1

	 البدء وقبل  العاملية.  صياغته  يف  للهدف  هي  السابقة  الصياغة 
بالتمرين تحقق من وجود صياغة وطنية للهدف وذلك من خالل 
قد  الوطني  التقرير  األلفية.  أهداف  عن  الوطني  التقرير  مراجعة 
يكون مشابها للهدف العاملي، وأحيانا قد يكون صيغة معدلة عنه. 
الوطني  الهدف  مع  دامئا  تتعامل  ان  يجب  كربملاين،  اليك  بالنسبة 
قد  الوطني  الهدف  بأن  شعرت  وإذا  للحكومة،  امللزم  الهدف  ألنه 
انزاح عن جوهر الهدف الوطني وانه كان أقل من املطلوب، فيمكن 
العودة إىل  الهدف العاملي واستخدامه كمعيار لتقييم ونقد الصيغة 

الوطنية وتصحيحها. وبعد ذلك ابدأ بالخطوات التالية بالتتأبع.

	 ويف التوجهات األخرية لقمة املراجعة العرشية، هناك من جهة أوىل
دعوة إىل  تفعيل اإلجراءات والسياسات واالبحاث املتعلقة باإليدز 
كام  والتنموية.  الصحية  السياسات  يف  وادماجها  والسل،  واملالريا 



دليـل الربملـانيني

105

هناك دعوة لإلهتامم باألمراض غري املعدية األكرث انتشارا يف البلدان 
التنفيس  والجهاز  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  مثل  املعنية، 
والرسطان والسكري، والتي هي من األسباب األكرث أهمية للوفيات 

يف عدد غري قليل من البلدان. 

	 :أبعاده كل  تحقق يف  إال يف حال  تحقق  الهدف  ان  اعتبار  ال ميكن 
خفض نسبة األمراض، توفري العالج، والوقاية. 

	 ،مفهومة واقعية،  إجاملية  صورة  تكوين  تحأول  ان  املجموعة  عىل 
وذات معنى عن واقع ومشكالت الصحة يف االردن من وجهة نظر 

صحية واجتامعية. 

	 عىل املجموعة ان تحدد إذا كانت الحكومة أو أي جهة أخرى مسؤولة
قد وضعت خطة أو اسرتاتيجية وطنية للصحة )او للصحة االنجابية(، 
من  الصحية(  األهداف  مجموعة  )او  السادس  الهدف  لتحقيق  أو 
أهداف األلفية )قد تكون خطة مبارشة تحت هذا املسمى أو خطة 

قطاعية أو برنامج مبسمى آخر ولكن يحقق الهدف نفسه(. 

	 عىل املجموعة ان تحأول تحديد دور الربملان كمؤسسة )هيئة عامة
هذا  تحقيق  يف  كمجموعات،  أو  كأفراد  الربملانيني  ودور  ولجان(، 
باملوازنة،  املتصلة  املهام  الرقابية،  املهام  الترشيعية،  املهام  الهدف: 

املهام النأبعة من الوظيفة – الطبيعة التمثلية.

األسئلة املتعلقة بالهدف السادس

ما هي الخصائص الصحية وخصائص املرض يف البلد بشكل عام؟ وما  •
هي أهمية األمراض املعدية، وخصوصا تلك التي وردت يف أهداف 

األلفية؟
املؤرشات  • قيم  وما هي  اليها،  املشار  األمراض  أهمية  درجة  ما هي 

املعتمدة عامليا؟ 
هل املؤرشات املحددة كلها صالحة أو قابلة للقياس يف البلد؟ وما هي  •

البدائل والتعديالت؟
يتضمن الهدف السادس اشارة إىل  األمراض األخرى، ما هي األمراض  •

األخرى التي لها أهمية يف حالة البلد، والتي يجب ادراجها يف أهداف 
األلفية الوطنية؟ 

ما هي مستويات االنجاز املطلوب تحقيقها بالنسبة لكل من اإليدز،  •
والسل، املالريا، بالنسبة للعالج والوقاية عىل حد سواء؟ 

 هل هناك فئات سكانية أو اجتامعية ال تتوافر لديها فرص الرعاية  •
الصحية عىل نحو متساو مع إجاميل السكان؟ وما هي هذه الفئات؟ 

وهل هناك فئات تعاين من مشكالت صحية خاصة؟
لألشخاص  • الصحية  للرعاية  خاصة  مساحة  تخصيص  املفيد  من  هل 

ذوي االعاقات ضمن هذا الهدف؟ 
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الرعاية  • يف  بالحق  تتعلق  وشاملة  هامة  أخرى  جوانب  هناك  هل 
الصحي،  )التأمني  السادس  الهدف  إىل   إضافتها  تتطلب  الصحية 
)وهذا  الصحية...الخ(؟  الرعاية  كلفة  الدواء،  عىل  الحصول  امكانية 
الجانب يجب التوسع فيه أيضاً يف القسم املشرتك عن النظام الصحي 

عمال بتوجهات قمة املراجعة العرشية(.

الهدف السأبع: ضامن االستدامة البيئية

الهدف املحدد 1. دمج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلد
املؤرشات: 

1. نسبة مساحة األرايض املغطاة بالغابات
2. نصيب الفرد من انبعاثات ثاين اكسيد الكربون لكل دوالر من الناتج 

املحيل.
3. استهالك املواد املستنفذة لألوزون.

4. نسبة رصيد االسامك التي تعيش يف نطاقات بيولوجية محمية 

وذلك  النصف،  إىل   البيولوجي  التنوع  خفض خسارة   .2 املحدد  الهدف 
بتحقيق خفض ملموس يف نسبة الخسارة مع حلول عام 2010.

املؤرشات:
1. نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة.

2. نسبة املساحات االرضية والبحرية املحمية،
3. نسبة االنواع املهددة باالنقراض

الهدف املحدد 3. خفض نسبة السكان العاجزين عن تأمني مياه الرشب 
وخدمات الرصف الصحي إىل  النصف بحلول العام 2015.

املؤرشات: 
7. نسبة السكان الذين ميكنهم الوصول إىل  مصادر محسنة للمياه بصورة 

مستدامة
8. نسبة السكان الذين يتمتعون بالحصول عىل خدمات محسنة للرصف 

الصحي

 100 عن  يقل  ال  ما  حياة  يف  ملحوظ  تحسن  تحقيق   .4 املحدد  الهدف 
مليون من القاطنني يف املناطق العشوائية )االحياء الفقري واملكتظة( بحلول 

العام 2020
املؤرشات: 

1. نسبة سكان املدن الذين يعيشون يف االحياء املحرومة )أ- غري موصولة 
باملياه، أو ب- غري موصولة إىل  رصف صحي، أو ج- تعاين من االكتظاظ 

أكرث من 3 اشخاص يف الغرفة، أو مساكن مبنية لها طبيعة مؤقتة(. 
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التفسري -1

	.يغطي الهدف السأبع من أهداف األلفية ثالثة أبعاد
 األول هو بعد بيئي مبارشة تعرب عنه الغايتان األوىل والثانية؛	 
صحي 	  ورصف  مياه  من  العامة  باملرافق  متصل  بعد  الثاين   

بجانبية البيئي واملعييش؛
الثالث هو البعد املتصل بظروف السكن غري املالمئة مبا فيها  	

السكن يف العشوائيات. 

	 ويف التوجهات األخرية لقمة املراجعة العرشية، جرى التشديد عىل
من  انطالقا  املستدامة  التنمية  ملتطلبات  املنهجية  املقاربة  رضورة 
توجهات قمة الريو عام  1992  وقمة جوهانسبورغ عام  2002. 
ويف هذا الصدد هناك تأكيد عىل أولويات التخطيط التنموي املراعي 
للبيئة، وكذلك عىل ربط املشكالت البيئية بأمناط االنتاج واالستهالك 
لبعض  تعداد  العامة  الجمعية  قرار  تضمن  كام  املستدامة.  غري 
إدارة  مسألة  ذلك  يف  مبا  خصوصا،  الحرضية   – البيئية  املشكالت 
التغري  مع  التعامل  متطلبات  إىل   اشارة  كذلك  وتضمن  النفايات. 

املناخي وااللتزام بسياسات فعالة من أجل التصدي له. 

	 ،املؤرشات لكل  محددة  كمية  انجازات  السأبع  الهدف  يحدد  مل 
البيئية  وتضمن تحقيق غايات نوعية مرنة، مثل ادماج االهتاممات 
يف السياسات الوطنية، كام ان صياغة غايات أخرى ومؤرشاتها عامة 

ومرنة، مبا يتيح القيام بصياغة وطنية مناسبة عن الرضورة. 

	 :أبعاده كل  تحقق يف  إال يف حال  تحقق  الهدف  ان  اعتبار  ال ميكن 
البيئي  التدهور  من  الحد  يف  النجاح  البئية؛  وإدارة  السياسات  أي 
الالئق  والسكن  الصحي  والرصف  املياه  خدمات  توفري  وأيضاً  فعليا؛ 

للمواطنني. 

الخطوات التي يقوم بها عضو الربملان --

	 ،عىل املجموعة ان تحأول تكوين صورة إجاملية واقعية، مفهومة
وذات معنى عن واقع ومشكالت البيئة يف البلد من وجهة نظر 
تنموية تلحظ الرتابط بني البعد البيئي والبعد اإلقتصادي والبعد 

االجتامعي. 

	 أجل من  املرفقة  املنهجية  الخطوات  تتبع  ان  املجموعة  عىل 
تكييف الهدف وطنيا. 

	 عىل املجموعة ان تحدد إذا كانت الحكومة أو أي جهة أخرى
أو  للبيئة،  وطنية  اسرتاتيجية  أو  خطة  وضعت  قد  مسؤولة 
خطة  تكون  )قد  األلفية  أهداف  من  السأبع  الهدف  لتحقيق 
مبارشة تحت هذا املسمى أو خطة قطاعية أو برنامج مبسمى 
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آخر ولكن يحقق الهدف نفسه(. 

	 عىل املجموعة ان تحأول تحديد دور الربملان كمؤسسة )هيئة
عامة ولجان(، ودور الربملانيني كأفراد أو كمجموعات، يف تحقيق 
املتصلة  املهام  الرقابية،  املهام  الترشيعية،  املهام  الهدف:  هذا 

باملوازنة، املهام النأبعة من الوظيفة – الطبيعة التمثلية. 

األسئلة املتعلقة بالهدف السأبع

هل من املفيد التمييز بني األهداف املحددة الثالثة، وتخصيص جهد  •
مستقل لكل منها نظراً الختالف طبيعتها؟ ويف حال اإليجاب ما هو 

املقرتح يف هذا املجال؟

الجانب البيئي البحت )إىل حد ما(، ما الذي يشمله؟ ما هي القضايا  •
واملؤرشات؟ ما هي صالحيتها بالنسبة للبلد؟ وما هي درجة أهميتها؟ 

وهل هناك مسائل بئيية أخرى يجب إعطاؤها األولوية؟

أهمية  • هي  ما  الصحي،  والرصف  املياه  بخدمات  املتعلق  الجانب 
املواطن  املتعلق بحقوق  البعد  للبلد، وأهمية  بالنسبة  البيئي  البعد 
تنقل  أو  املحددة هنا  األهداف  تبقى هذه  ومستوى معيشته؟ هل 
البديلة  البيئية  الجوانب  ما هي  اإليجاب  حال  ويف  آخر؟  مكان  إىل 

ومؤرشاتها التي يجب إبقاؤها يف الهدف السأبع؟

مسألة السكن العشوايئ، ما هو حجمها؟ هل هي مشكلة بيئية أم  •
مشكلة اجتامعية: مشكلة سكن وفقر؟ ما هي الصياغة الوطنية لهذا 

املوضوع؟ وأين هو موقعه؟

وبني  • النمو  ومنط  اإلقتصادية  السياسات  بني  ما  ترابط  هناك  هل 
كمية  أهداف  وتحديد  تحديدها،  باإلمكان  البيئية؟ وهل  املشكالت 

ومؤرشات يف هذا املجال؟ 

املحددة  • لألهداف  بالنسبة  الكمي  اإلنجاز  مستويات  هي  ما 
ومؤرشاتها؟ 

هل هناك قضايا خاصة، بيئية أو ذات طأبع بيئي، تحتاج إىل اهتامم  •
خاص وتستحق أن تدرج ضمن أهداف األلفية الوطنية؟
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الغاية ا-

ىل 2015
ني 1990 إ

ما ب
يئ

ق تعميم التعليم اإلبتدا
ف 2: تحقي

الهد

ىل حد 
ت ع

ني منهم والبنا
يف كل مكان، البن

ني األطفال 
امن متك

ض
الغاية 2: 

يئ بحلول العام 2015
ن إمتام مرحلة التعليم اإلبتدا

سواء، م

ني املرأة
ني ومتك

س
ني الجن

ساواة ب
ف 3: تعزيز امل

الهد

ضل 
ي، ويف

يئ والثانو
يف التعليم اإلبتدا

ني 
س

ني الجن
ت ب

الغاية 3: إزالة التفاو

يف موعد ال 
يف كل مراحل التعليم 

ك بحلول عام 2005، وإزالته 
أن يكون ذل

يتجاوز العام 2015

ت األطفال
ض معدل وفيا

ف 4: تخفي
الهد

يف 
ني 

سة مبقدار الثلث
ن الخام

ت األطفال دون س
ض معدل وفيا

الغاية 4: تخفي

ني 1990 و2015
الفرتة ما ب

جدول أهداف األلفية لتمرين تحديد التدخالت بحسب وظائف الربملاين
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ف اإلمنائية لأللفية
األهدا

رشيع
الت

الرقابة
امليزانية

التمثيل
ف والغاية

الهد

ف اإلمنائية لأللفية(
ن األهدا

)م

ت
صحة األمها

ني ال
س

ف 5: تح
الهد

ني 
يف الفرتة ما ب

ت مبقدار ثالثة أرباع 
ت األمها

ض معدل وفيا
الغاية 5-أ-: تخفي

1990 و 2015
صحة اإلنجابية بحلول 

ت ال
ىل خدما

صول الجميع ع
ق ح

ب-: تحقي
الغاية 5-

العام 2015

ض
ن األمرا

رشية/اإليدز وغريه م
ص املناعة الب

س نق
ف 6: مكافحة فريو

الهد

رشية/اإليدز بحلول العام 
ص املناعة الب

س نق
شار فريو

ف انت
الغاية 6-أ-: وق

ضاء عليه 
2015 والق

س 
ن فريو

ىل العالج م
شامل إ

صول ال
يف العام 2010 الو

ق 
ب-: تحقي

الغاية 6-

ني
ص املحتاج

رشية/اإليدز لألشخا
ص املناعة الب

نق
سية األخرى بحلول 

ض الرئي
ن األمرا

شار املالريا وغريها م
ف انت

ج-: وق
الغاية 6-

ضاء عليه
العام 2015 وبدء الق

ب بقاء البيئة
امن توفر أسبا

ض
ف 7: 

الهد

ت والربامج القطرية 
سياسا

يف ال
ستدامة 

ئ التنمية امل
الغاية 7-أ-: دمج مباد

ص هدر املوارد البيئية
وتقلي

يف 
ض كبري 

ق تخفي
ي، وتحقي

سارة التنوع البيولوج
ن خ

ب-: الحد م
الغاية 7-

سارة بحلول 2010
معدل الخ

ىل مياه 
صول ع

ن ال ميكنهم الح
ص الذي

سبة األشخا
ض ن

ج-: تخفي
الغاية 7-

ف بحلول العام 2015
ص

ىل الن
ي إ

صح
ف ال

رص
ب املأمونة وال

رش
ال
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يف حياة 
س 

ن ملمو
س

ق، بحلول العام 2020، تح
الغاية 7-د-: أن يكون قد تحق

ن سكان األحياء الفقرية
ىل األقل م

سمة ع
100 مليون ن

ن أجل التنمية
رشاكة عاملية م

ف 8: إقامة 
الهد

سم باالنفتاح والتقيد بالقوعد 
يل يت

يف إقامة نظام تجاري ما
يض 

الغاية 8-أ-: امل

والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز

ن 
صعيدي

ىل ال
ف وطأة الفقر ع

شمل التزاماً بالحكم الرشيد، والتنمية، وتخفي
ت

ي
ي والعامل

الوطن

صة للبلدان األقل منواً 
ت الخا

ب-: معالجة االحتياجا
الغاية 8-

ت 
ن التعريفا

ىل الدخول معفاة م
ت البلدان األقل منواً ع

صادرا
شمل قدرة 

ت

بء الديون الواقع 
ف ع

ص؛ وبرنامجاً معززاً لتخفي
ص

ضوع للح
الجمركية والخ

ىل البلدان الفقرية املثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية؛ 
ع

ت 
ي أعلن

ىل البلدان الت
صورة أكرث سخاء إ

ساعدة اإلمنائية الرسمية ب
وتقدم امل

ن الفقر
التزامها الحد م

ساحلية 
صة للبلدان النامية غري ال

ت الخا
ج-: معالجة االحتياجا

الغاية 8-

ستدامة 
ق برنامج العمل للتنمية امل

ن طري
صغرية النامية )ع

والدول الجزرية ال

ن 
رشي

صغرية النامية ونتائج الدورة االستثنائية الثانية والع
للدول الجزرية ال

للجمعية العامة(

ىل 
شاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابري ع

شاملة مل
الغاية 8-د-: املعالجة ال

ى الطويل 
يف املد

يل لجعل تحمل ديونها ممكناً 
ي والدو

ني الوطن
ستوي

امل
صيدالنية لتوفري العقاقري 

ت ال
رضا

ستح
ت امل

رشكا
ه-: التعاون مع 

الغاية 8-

يف البلدان النامية
سورة 

األساسية بأسعار مي

ف اإلمنائية لأللفية
األهدا

رشيع
الت

الرقابة
امليزانية

التمثيل
ف والغاية

الهد

ف اإلمنائية لأللفية(
ن األهدا

)م
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ف اإلمنائية لأللفية
األهدا

رشيع
الت

الرقابة
امليزانية

التمثيل
ف والغاية

الهد

ف اإلمنائية لأللفية(
ن األهدا

)م

ت الجديدة، 
ص إلتاحة فوائد التكنولوجيا

الغاية 8-و-: التعاون مع القطاع الخا

ت
صاال

ت واالت
صة تكنولوجيا املعلوما

وخا


