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 تفاعلية جلسة
  العالمي البرلماني التقرير في الواردة الرئيسية النتائج

 البرلمانية الرقابة حول 7102 لعام
 

 7152 أكتوبرتشرين األول/  51 األحد،
 تافريتشسكي قصر ،(األرضي الطابق) ريدينك غرفة

 
 البرلمددداني التقريدددر ،أكتدددوبر/  األول تشدددرين 51 فدددي الددددولي البرلمددداني لالتحددداد العامدددة الجمعيدددة فدددي يصددددرس  

 فدددي اشدددتر  وقدددد. الحكومدددة مسدددا لة فدددي البرلمدددا  وسددد طة يدددةالبرلمان الرقابدددة بشددد  ( GPR) الثددداني العدددالمي
 مدن مسدامما  أسدا  ع د  ،(UNDP)اإلنمدايي المتحدد  األمم وبرنامج الدولي البرلماني االتحاد إعداده
 الرقابددددة تعزيددددز أجدددد  مددددن ل تغييددددر وسدددديناريو ،التوصدددديا  مددددن س سدددد ة التقريددددر ويقددددد . برلمانددددا   511 مددددن أكثددددر

 .والمسا لة
 

دد  الممنوحددة السياسددية ولويددا األ ومناقشددة التقريددر، إليهددا توصدد  التددي نتددايجال بعددر  التفاع يددة الج سددة تبدأوس 
 .ل رقابة

 

 التدي اإلجدرا ا  مدي فمدا ،نوعيدة الديمقراطيدةللنوعية العم  الحكدومي، و  مهمة والمسا لة الرقابة تم اعتبار إذا
 فيهدا تعمد  التدي المعقدد  البيئدة إلد  وبدالنرر الرقدابي  دورمدم لتعزيز اتخاذما والبرلمانا  البرلمانيين ع   يتعين

 التغييرا   مذه تحدث أ  يمكن كيف البرلمانا ،
 

دد  ع دد  قدددرتهم لزيدداد  ،والبرلمانددا  ل برلمددانيين المتاحددة الفددر  فددي التفاع يددة الج سددة مددن الثدداني الجددز  ينرروس 
 الحصددول المددوارد، نقدد  سياسددي، حيددز إلدد  االفتقددار - جيدددا   معروفددة الرقابددة تواجدد  التددي والتحددديا . الرقابددة
 .ذلك إل  وما ،النواب وقت ع   المتنافسة والط با  المع وما ، ع  
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 إلد  والمع ومدا ، ،المدوارد ،الوقدت ع د  المفروضدة القيدود إلد  بدالنرر الممكندة  الح دول بعد  مدي ما ولكن
 والمجتمددد  الحسدددابا  تددددقيق مؤسسدددا  مثددد  ،الخارجيدددة الفاع دددة الجهدددا  مددد  ل شدددراكا  يمكدددن مدددد  أي

 بواليتهم  االضطالع في والبرلما  البرلمانيين تساعد أ  المدني
 

 وأبدرت . المجتمد  فدي المخت فدة الفاع دة الجهدا  من العديد م  البرلمانا  تشار  الحكومة، محاسبة وبغية
 المجتمددد  داخدد  متاحدددة الحيويددة المددوارد أ  (،GPRالثددداني ) العددالمي البرلمدداني بدددالتقرير المتع قددة البحددوث
 ل رقابدددة،بالنسدددبة  ل غايدددة مدددةوقي   ا  بن ددد تكدددو  أ  يمكدددن المددددني والمجتمددد  البرلماندددا  بدددين فالعالقدددة. المددددني
 وتسدع  الضدغو،، الج سدة مدذه وستستكشدف. المواجهدة أو ل منافسدة مصددرا   أيضدا   تكو  أ  يمكن ولكنها
 .ل برلمانيين الشخصية تجاربال من الجيد  لممارسا عن ا واقعية أمث ة استخال  إل 

 

 :مث  ،مساي  في النرر إل  المشاركو  وسيدع 
 للبرلمان الرقابي الدور تعزيز: األول الجزء
 المشاركين  برلمانا  في الرقابة لتعزيز المط وبة التغييرا  مي ما 
 التغيير  إحداث ع   العم  النواب يستطي  كيف 

 

 الرقابة أجل من الشراكات بناء: الثاني الجزء
 الموارد  قيود مث  التحديا  ع   التغ ب في تساعد أ  يمكن التي االبتكارا  مي ما 
 تدددددقيق مؤسسددددا  مدددد  المثددددال سددددبي  ع دددد  الرقابددددة، شددددراكا  وتعزيددددز ببنددددا  البرلمانددددا  تقددددو  كيددددف 

 المدني  والمجتم  الحسابا 
 وكيفيدة معهدا، التعامد  يجدب التدي ،المدني المجتم  في الفاع ة الجها  تحديد النواب يقرر كيف 

 بفعالية  معها التعام 
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The 2
nd

 Global Parliamentary Report (GPR), on parliamentary oversight and parliament’s 
power to hold government to account, will be launched at the IPU Assembly on 15 
October. It has been jointly prepared by IPU and UNDP on the basis of contributions from 
more than 150 parliaments. The report offers a series of recommendations and a 
scenario for change for strengthening oversight and accountability. 

The interactive session will begin with a presentation of the report’s findings, and a 
discussion of the political priority that is accorded to oversight.  

If oversight and accountability are considered to be important for the quality of 
government and for the quality of democracy, then what actions do MPs and parliaments 
need to take to strengthen their oversight role? Given the complex environment in which 
parliaments operate, how can these changes come about? 

The second part of the interactive session will consider the opportunities available to MPs 
and parliaments to increase their capacity for oversight. The challenges to oversight are 
well known - the lack of political space, lack of resources, access to information, 
competing demands on MPs’ time, etc.  

But what are some of the possible solutions? Considering the limitations on time, 
resources and information, to what extent can partnerships with external actors such as 
audit institutions and civil society help MPs and parliament in carrying out their mandate? 

To hold government to account, parliaments engage with many different actors in society. 
Research for the GPR highlighted that crucial resources are available within civil society. 
The relationship between parliaments and civil society can be constructive and highly 
valuable for oversight, yet can also be a source of competition or confrontation. This 
session will explore the tensions and seek to draw out real-life examples of good 
practices from MPs’ personal experiences. 

Participants will be invited to consider questions such as: 

Part 1: Strengthening parliament’s oversight role 

 What changes are required to strengthen oversight in participants’ parliaments? 

 How can MPs work to bring about change? 
 
Part 2: Building partnerships for oversight 

 What innovations can help to overcome challenges such as resource limitations? 

 How do parliaments go about building and strengthening oversight partnerships, for 
example with audit institutions and civil society? 

 How do MPs decide which actors within civil society to engage with, and how to 
work with them effectively?
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