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  لبلرامانا::حلقة نقاش: كيف تتغّي 
 وضع توصيا: بتعزيز لبرقابة لبلرامانية

 (12:30 - 10:30تشرين لألول/أكتوبر ) 27لخلميس، 
 ، لبطابق لألرضي، مركز لامؤمترل:4&  3لبغرف 

 وطنيةلب بتنظيم مشرتك من قبل لالحتاد لبلراماين لبدويل ومجعية لألمناء لبعامني بللرامانا:

 مذكرة مفاهيم
 

ليهم. إن اإلصالحات عات املواطني حنو ممثف مع التطورات يف اجملتمع وتطلّ  عل  كاةة الربملانات التييّ يتعّي 
ثيل املواطني قدرته عل  أداء وظائفه األساسية يف مت جتري باستمرار من أجل حتسي طريقة عمل الربملان وتعزيز

 والتشريع والرقابة.
وتستيشف هذه اجللسة املشرتكة لالحتاد الربملاين الدويل ومجعية األمناء العامي للربملانات الديناميات السياسية 

ات؟ كيف حيدث إلصالحواملؤسساتية اليت ترةد اجلهود الرامية إىل دعم الربملانات. كيف تقوم الربملانات با
 ب عليها؟التغيري ةعلياً؟ ما هي العقبات اليت حتول دون اإلصالح، وكيف ميين التغلّ 

إن مجيع املوةدين إىل اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل هم عل  دراية عميقة بالسياقات الوطنية لديهم، 
أقراهنم يف الربملانات  سة ةرصةً ملقارنة جتربتهم مع جتاربةضالً عن كوهنم العناصر الواعدة للتغيري. وتتيح هذه اجلل

األخرى وإظهار الفوارق بينها. أهي جتارب مماثلة أم خمتلفة؟ هل هناك دروس مشرتكة، سواء أكانت ناجحة 
 ها من حماوالت إحداث إصالح برملاين؟ؤ أم ةاشلة، ميين استقا
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ارهبم حًة لتبادل وجهات النظر واستخالص الدروس من جتستتيح اجللسة أمام الربملانيي واألمناء العامي ةس
اجلماعية. وستنظر النقاشات يف الييفية اليت ميين للسياسيي واإلداريي العمل من خالهلا معاً للشد من أزر 

 املؤسسة الربملانية.

*** 

ويف  ؟ربملانإصالح المته من حماوالت ما الذي تعلّ ستبدأ الدورة بإلقاء املشاركي ملقارباهتم، حتت عنوان 
ا تعلموه حول أسباب وطاملداخالت اليت ال تزيد عن دقيقتي، سيطلب من املشاركي التحدّ  ريقة إجراء ث عمَّ

 أو عدم إجراء اإلصالح يف بلدهم.

وسيعقب ذلك مناقشة يديرها رئيس اجللسة مع مجيع املشاركي الستخالص السمات املشرتكة لييفية حدوث 
 عاجلتها.اعتمادها، إضاةة إىل العقبات اليت حتول دون اإلصالح، وكيف ميين م اتيييات اليت مّ التغيري، واالسرت 

دراجها يف إ وأخرياً، سيقوم املشاركون باستعراض جمموعة من التوصيات األولية لتعزيز الرقابة الربملانية، ليتمّ 
اركون بتقييم مدى إميانية ها، سيقوم املشؤ إجرا  مّ الطبعة التالية للتقرير الربملاين العاملي. ويف ضوء املناقشة اليت

مًة ءالتوصيات األولية يف املساعدة عل  تعزيز الرقابة يف برملاناهتم، وكيفية تقدمي مشروع توصيات أكثر مال
 وةائدًة للربملانات والربملانيي.

*** 

، ومجعية األمناء حتاد الربملاين الدويلكما ستقوم اجللسة مبواصلة املناقشات اليت جرت خالل اجللسة املشرتكة لال
ة: بناء القدرات من أجل الرقابة الربملانية حول برملانات قوّي  2015العاميي للربملانات يف تشرين األول/أكتوبر 

 .2017نشر الطبعة الثانية من التقرير الربملاين العاملي يف أوائل عام  . ومن املقررّ الةالفعّ 
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Concept note 
 
All parliaments have to adapt to evolutions in society and citizens’ expectations of their 
representatives. Reform is constantly taking place in order to improve the way parliament 
does its work and to strengthen its capacity to fulfill its core functions of representation, 
law-making and oversight. 
 
This joint IPU-ASGP session will investigate the political and institutional dynamics that 
inform efforts to strengthen parliament. How do parliaments reform? How does change 
actually happen? What can be the obstacles to reform, and how can they be overcome? 
 
All delegates to the IPU Assembly are deeply knowledgeable about their own national 
context, as well as being potential agents of change. This session provides the 
opportunity to compare and contrast their experience with that of their peers in other 
parliaments. Are the experiences similar or different? Are there common lessons that can 
be learned from attempts to bring about parliamentary reform, whether they were 
successes or failures? 
 
The session will create a space for parliamentarians and Secretaries General to share 
their perspectives and draw lessons from their collective experience. The discussion will 
consider how politicians and administrators can work together to strengthen the institution 
of parliament. 
 

*** 
 

The session will begin with testimonies from participants, under the heading One thing I 
learned about trying to reform parliament. In interventions of no more than two minutes, 
participants are invited to share what they have learned about why and how reform 
happened, or did not happen, in their country. 
 
This will be followed by a moderated discussion with all participants to draw out the 
common features of how change happens, the strategies that have been adopted, as well 
as the obstacles to reform and how they can be addressed. 
 
Lastly, participants will review a selection of draft recommendations for strengthening 
parliamentary oversight, to be included in the next edition of the Global Parliamentary 
Report. In light of the discussion that has just taken place, participants will assess 
whether the draft recommendations can help strengthen oversight in their parliament, and 
how the draft recommendations could be made more relevant and useful to parliaments 
and parliamentarians.  
 

*** 
 

This session will extend the discussion that took place during the joint IPU-ASGP session 
in October 2015 on Powerful parliaments: Building capacity for effective parliamentary 
oversight. The second edition of the Global Parliamentary Report is scheduled for 
publication in early 2017. 
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