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  التكافؤنقاش 

 ممارسة الرقابة من أجل الصالح العام: الطرق المثلى لإلنفاق المالي
 

 ينظمه منتدى النساء الربملانيات
 7171 أكتوبر/ تشرين األول 71 الثالثاء،

 ،(األرضي الطابق) دومسكي قاعة ،بعد الظهر 7:11 الساعةصباحاً حىت  77:11 الساعة من
 تافريتشسكي قصر 

 

َََ الطَََرمل املث َََ  " املعنَََو  الثالَََ  الفَََر  التكَََاف  نقَََا  بطرسَََرب  تسَََان يف الربملانيَََاتالنسَََاء  منتَََدى منظ  ي  س 
 ".العام الصاحل أجل من الرقابة ممارسة: لإلنفامل املايل

 وتشَجيعهم الَدويل، الربملَاين االحتاد يف والرجال النساء بني احلوار تشجيع هوالتكاف   نقا  من العام واهلدف
 سَتتدد  والنسَاء الرجَال مَن متساوية أعداداً  أ إىل  ونظراً . معاً  املشرتك االهتمام ذات القضايا مناقشة ع  
تعمَيم  يكفَل مبَا بوضَو،، سَتظهر اجلنسَني لكال واملتكام ة املخت فة واخلربات النظر وجهات فإ  املناقشة، يف

 هََك  يف ل مشََاركة مََدعو  الوفََود فََإ  ،ولََكل . املناقشََات يف اجلنسََني بََني باملسََاوا  املتع قََة املخََاوف مراعََا 
 .واإلنا  الككور من املشاركني جانب من املناقشة

 

 اإلمنَايي املتدَد  األمَم وبرنَام  الَدويل الربملَاين لالحتَاد األخَر العَاملي الربملَاين التقريَر نشَر مَع النقَا  ويتزامن
 وظَََاي  أقَََوى إحَََدى ستكشَََ ي وسَََوف. املتمث َََة مبسَََاي ة احلكومَََة الربملَََا  سَََ طة: الربملانيَََة الرقابَََة بشَََ  
 .واإلنفامل العامة املالية ع   واإلشراف ةاملوازن تدقيق: الربملا 

 

َََاً  الوطنيَََة املوازنَََة وتَََوفر َََة الَََم تعتَََزم  َََا احلكومَََة ب ولويَََات شَََامالً  بيان  وبالنسَََبة. هلَََا املَََوارد تَََوفر، والكيفي
 الب ََد الحتياجََات متامََاً  مطابقََة املوازنَة تكََو  أ  لضََما  هامََة فرصََة هَي املوازنََة ع ََ  الرقابََة فََإ  ل ربملانَات،

 مَن أجَل حامسَة ب مهيَة تتسَم الَم ،واملَوازين الضوابط املوازنة عم ية يف الربملانية املشاركة وحتدد. املتاحة املواردب

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  71 -71 
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 تكََو  أ  ضَما  يف أيضََاً  الربملانيَة الرقابَة سََهموت  . العامَة اخلََدمات تقَدم وكفَاء  احلكومََة ومسَاءلة الشَفافية
 حتقيََق ع ََ  الََدول عمََلب وتََزداد أمهيََة هََكا األمََر. النََا  مجيََع الحتياجََات وتسََتجيب وعادلََة شََام ة املوازنََة

 .7101 لعام املستدامة التنمية جدول أعمال
 

 ومَع. ل ربملَا  املتاحَة السَ طات أهَم أحَد هَو اإلنفامل املَايلالتدكم يف  أ  واسع نطامل ع   ع يه املتفق ومن
 الربملانََات بعََ  تتمتََع حيََ  ،آخََر إىل برملََا  مََن خيت ََ  املوازنََة عم يََة يف ل ربملََا  الََدقيق الََدور فََإ  ذلََ ،

 .غرها من بكثر أكرب بس طات
 

 دور  طََوال ،متزايََد حنََو ع ََ  ،الربملانيََة الرقابََة جتََر حيََ  . احلديثََة االجتاهََات بعََ  مالحظََة ميكََن أنََه بيََد  
. املَََواطنني حيَََا  ع َََ  احلكوميَََة السياسَََة أثَََر تقيَََيم إىل وازنَََةامل أولويَََات صَََياغة مَََن بَََدءاً  ب كم هَََا، وازنَََةامل

 ل منظََََور املراعيََََة وضََََع املوازنََََة تقنيََََات اسََََتخدام احلكومََََة مََََن متزايََََد حنََََو ع ََََ  أيضََََاً  الربملانََََات وتتط ََََب
 أكثََََر تكََََو  وأ  اجملتمََََع، يف اجلنسََََني بََََني املسََََاوا  هََََدف حتقيََََق يف املوازنََََات مسََََامهة لضََََما  در ،اجلنََََ

 بََََدعم احلسََََابات تََََدقيق هيئََََات وتقََََوم. الشََََعب الحتياجََََات الفعاليََََة مََََن مبزيََََد تسََََتجيب وأ  ،شََََفافية
 ع َ  وقَدراا الربملانيَة املوازنَة مكاتب مثل الداخ ية مواردها ببناء، كما تقوم الربملانات الدور هكا يف الربملانات
 .وازناتل م جندر  حت يل إجراء

 

 م تَََزمني مشَََاركني احلكومَََة  ملسَََاءلة بوضَََو، حمَََدد  صَََالحيات ذات قويَََة واليَََة الفعَََال اإلشَََراف ويتط َََب
 إلشََرافا يََةالربملان سََ طةل  ميكََن كيََ . السََ طات لت ََ  القََو  إلعطََاء الربملََا  يف كافيََة وقََدر  ومسََتعدين،

 املعاير؟ هك  مع املوازنةمقارنة  ع  
 

 ذلَ  بعَد كزوسَرت . 7171 لعَام العَاملي الربملَاين التقريَر يف الَوارد  والتوصَيات لنتَاي ا بعَر  املناقشة وستبدأ
 :التالية ةالرييس األسئ ة ع  

 َََةالربملَََا   سَََ طات هَََي مَََا َََه اسَََتخدامها لإلشَََراف ع َََ   يتعَََني الَََم الرمسيَََة وغَََر الرمسي َََةع ي  عم ي
 املوازنَة مَن تقَدم لضَما  وجَه أفضَل ع َ  السَ طات هَك  يسَتخدم أ  ل ربملا  ميكن كي  املوازنة؟
 العام؟ الصاحل أجل
 ومََا املوازنََة الوطنيََة، يف جنََدر  منظََور إدراج حنََو برملََانكم اختََكها الََم امل موسََة اخلطََوات هََي مََا 

 ا؟اوزياد املبادرات هك  لتعزيز عم ه ينبغي الك 
   جيََََب الََََك  األهََََم التدسَََني هََََو ومََََا ،بالوضََََو، والشَََفافيةعم يَََة املوازنََََة  تتسََََمكيَََ  ميكََََن أ 

 ؟إجراء 
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 احلسََابات، لتََدقيق الع يََا امل سسََات مثََل اخلََارجيني والشََركاء الربملََا  بََني الشََراكات قََو  مََدى مََا 
 الشراكات؟ هك  تعزيز ميكن وكي 

 احلصََول همميكََن وكيََ  ،املوازنََة ع ََ  لإلشََراف الربملََانيو  هََاحيتاج الََم واملعََارف املهََارات هََي مََا 
 ع يها؟

 

ََ ل متك مََني  رمسيََة قايمََة هنََاك تكََو  لََن  رفََع طريََق عََن ببسََاطة الك مََة يط بََوا أ  املشََاركني مََن ط بي  س 
ب ََك مط قََاً  ال التفََاع ي، النقََا  وبََرو،. األيََد   التكََاف ، مناقشََة مبََدأ مََع ومتاشََياً . خلطََب املعََد  مسََبقاً ا حت 
 .اجلنسني بني متوازناً  احلضور من ل مداخالت املدعوين املتك مني ترتيبو  الفريق تشكيل سيكو 
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Parity debate 
 

Holding the purse strings: Exercising oversight for the common good 
 
 

Organized by the Forum of Women Parliamentarians 
Tuesday, 17 October 2017 

11 a.m. - 1 p.m., Dumsky Hall (ground floor), Tavrichesky Palace 
 
 
The Forum of Women Parliamentarians will organize in St. Petersburg its third parity 
debate entitled "Holding the purse strings: Exercising oversight for the common good". 
 
The overall aim of a parity debate is to promote dialogue between women and men at the 
IPU, and encourage them to debate issues of common interest together. As equal 
numbers of men and women will speak in the debate, the different but complementary 
views and experiences of both genders will emerge clearly, ensuring that gender equality 
concerns are mainstreamed into the discussion. Delegations are therefore invited to be 
represented in this debate by male and female participants. 
 
 
The debate coincides with the publication of the latest IPU and UNDP Global 
Parliamentary Report on Parliamentary Oversight: Parliament’s Power to Hold 
Government to Account. It will explore one of parliament’s most powerful functions: 
scrutinizing the budget and overseeing public finances and spending. 
 
The national budget provides a comprehensive statement of the priorities of a 
government and how it intends to resource them. For parliaments, budgetary oversight is 
a milestone opportunity to ensure that the budget optimally matches a nation’s needs with 
available resources. Parliamentary involvement in the budget process establishes checks 
and balances that are crucial for transparent and accountable government and efficient 
delivery of public services. Parliamentary oversight also contributes to ensuring that the 
budget is inclusive, fair and responsive to the needs of all people. This is all the more 
important as States work towards the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development.  
 
It is widely agreed that the power of the purse is one of the most significant powers 
available to parliament. Nevertheless, the exact role of parliament in the budget process 
varies from parliament to parliament, with some parliaments having significantly greater 
powers than others.  
 
Some recent trends can, however, be observed. Increasingly, parliamentary oversight 
takes place throughout the entire budget cycle, from the formulation of budget priorities to 
the evaluation of the impact of government policy on citizens’ lives. Parliaments are also 
increasingly requiring the government to use gender-responsive budgeting techniques to 
ensure that budgets contribute to the goal of gender equality in society, are more 
transparent and respond more effectively to the needs of the people. Parliaments are 
supported in this role by audit institutions and are building their own internal resources 
such as Parliamentary Budget Offices and their capacity to carry out gender analysis of 
budgets.   
 



 
Effective oversight requires a strong mandate with clearly defined powers to hold government to account; 
committed and willing participants, and sufficient capacity in parliament to give teeth to those powers. How 
does parliament’s power to oversee the budget measure up against these criteria? 
 
The debate will begin with a presentation of the findings and recommendations from the Global 
Parliamentary Report 2017. It will then focus on the following key questions: 
 

 What formal and informal powers does parliament have to oversee the budget process? How 
can parliament best use these powers to ensure that the budget delivers for the common good? 

 What concrete steps has your parliament taken towards bringing a gender perspective into the 
national budget, and what should be done to strengthen and increase these initiatives?  

 How open and transparent is the budget process, and what would be the most important 
improvement to be made? 

 How strong are the partnerships between parliament and external partners such as supreme 
audit institutions, and how could these partnerships be strengthened? 

 What skills and knowledge do parliamentarians need to oversee the budget, and how can they 
acquire them? 

 
There will be no formal list of speakers; participants will be asked to request the floor simply by raising their 
hand. In the spirit of interactive debate, prepared speeches are strongly discouraged. In line with the 
principle of a parity debate, the composition of the panel will be gender balanced, as will the order of 
speakers invited to intervene from the floor.  
 


