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 السلطة التشريعية والحكم الرشيد 
 

 مقدمة 
 

تاريخيا، تم إنشاء البرلمانات لتمثيل مصالح المواطنين، واالستماع لهم وبالتالي إتاحة الفرصة لحكم          
القيام  تكون البرلمانات في وضع يمكنها من المشاركة. وعلى هذه الخلفية، من المهم أن أكثر انفتاحا قائما على

مسؤوليات الرقابة المالية  بأدوارها الدستورية المسندة إليها. ويتلخص التحدي القائم أمام البرلمانات في استخدام
وتلبيتها أيضا من خالل القيام ببرامج وخدمات  لضمان االستماع إلى احتياجات المواطنين، بمن فيهم الفقراء،

تعمل البرلمانات على أداء ثالث وظائف: الوظائف التمثيلية، والتشريعية، والرقابية. فهي و يدة التصميم.حكومية ج
الديمقراطية.  التمثيلية من حيث تمثيل إرادة الشعب الذي يعتبر مصدر الشرعية للسلطة في البلدان تؤدي الوظيفة

التشريعات المخولة له باإلضافة إلى امتالك سلطة ويقوم البرلمان بأداء الوظيفة التشريعية نتيجة لصالحيات سن 
الرقابية على الحكومات  تعديل أو رفض أو قبول مشاريع القوانين الحكومية. كما يقوم البرلمان بأداء الوظيفة

ة التشريعية. ويقوم البرلمان بوظيفة الرقاب لضمان قيام األخيرة بتنفيذ السياسات والبرامج وفقا لرغبات ونوايا السلطة
 معينة )الرقابة المسبقة( أو مراقبة تطبيق وتنفيذ سياسة معينة )الرقابة بطريقتين: اإلشراف على إعداد سياسات

لة الحكومة عن أعمالها وسياساتها، يوجد تباين ءورغم امتالك معظم المجالس التشريعية لسلطة مسا، الالحقة(
ستخدامها ألداء وظيفة المراقبة. ويعكس هذا التباين إلى ا كبير بينها في األدوات والهيئات التشريعية التي يمكن

الحكومة وغيرها من الترتيبات الدستورية. وتشتمل هذه الوسائل على اللجان  حد كبير االختالف في شكل
، والطلبات الخاصة القوانين ومراجعة ، واالستجوابات، والمناقشات العاجلة،يةالبرلمان واألسئلة البرلمانية،

تسمح للمشرعين بإثارة المسائل المتعلقة باستخدام، أو  من أجل تأجيل المناقشات واالقتراحات التيباألعضاء 
االستخدام المقترح للسلطة الحكومية، التي تدعو إلى شرح اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، أو التي تحتاج إلى 

.الدفاع عن أو تبرير السياسات أو القرارات اإلدارية.
1

 

 
 كم الرشيد:مفهوم الح

أنه ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية  الحكم الرشيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائييعرف 
لتسيير شؤون بلد ما على كافة المستويات ويشمل الحكم اآلليات والعمليات والمؤسسات التي يقوم من خاللها 

 وقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهم.المواطنون والجماعات بالتعبير عن مصالحهم وممارسة حق
ويتسم الحكم الرشيد بسمات عديدة منها؛ أن يقوم على المشاركة، وأن يتسم بالشفافية، وأن ينطوي على 
المساءلة. كما أنه يتسم بالفاعلية واإلنصاف. كذلك، فإنه يعزز سيادة القانون. ويكفل الحكم الرشيد أن توضع 
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السياسية واالجتماعية واالقتصادية على أساس من نوافق اآلراء الواسع في المجتمع، كما يكفل سماع األولويات 
 .    اإلنمائيةأصوات الفئات األكثر فقرا واألكثر ضعفا في عملية صنع القرار المتعلق بتوزيع الموارد 

 :2دور البرلمانيين في المساهمة في تطبيق الحكم الرشيد
لمية للبرلمانيين ضد الفساد ومعهد البنك الدولي أن البرلمانيين يمكنهم المساهمة كثيرا في حددت المنظمة العا

 طريق:  الحكم الرشيد عن
توسيع دور الرقابة ليشمل جميع جوانب دورة الموازنة. يقوم البرلمان بإقرار الموازنة السنوية واإلشراف على 

لالحقة للموازنة يقوم البرلمان بمسائلة السلطة التنفيذية عن اإلنفاق الحكومي. ومن خالل المراجعات السابقة وا
هذا الدور من خالل عمل اللجان البرلمانية أو عن طريق أعضاء البرلمان  استخدام األموال العامة. ويمكن تحقيق

أكبر بالملكية العامة في االستراتيجيات  فرادى. فاشتراك البرلمان في دورة الموازنة يمكنه خلق إحساس
عادة ترتيب أولوياتا  .  الحكومة والمساعدة في مكافحة الفساد القتصادية، وا 

عن كيفية وتوقيت  لالستفسارالقرار: يمتلك البرلمان القوة والمسؤولية  في عملية صنعضمان المزيد من الشفافية 
ي السياسات أو اتخاذ القرارات الحكومية، بغض النظر عما إذا تم ذلك عن طريق استجواب اللجان لكبار واضع

قيام أعضاء البرلمان بعرض القضايا على الحكومة في فترة االستجواب، وبذلك ضمان قدر أكبر من المداولة 
 والنقاش وفي نهاية المطاف إضفاء قدر أكبر من الشفافية في عملية صنع السياسات. 

حيص البرلماني لمشاريع الضرورية لدعم اإلصالح والتنمية. يضيف التم مراجعة واقتراح وسن التشريعات
ال سيما عند دخول اللجان العامة في  -القوانين وتداوالت اللجان المختصة بعض التوازن مقابل السلطة التنفيذية 

عملية تشاور مع المجتمع. وهذا ال يعمل على تعزيز قدر أكبر من المساءلة والشفافية فحسب، بل تمكن 
 الح المجتمع ككل بدال من مصالح الحزب الحاكم. التشريعات من أن تصبح أكثر تعبيرا عن مص

من أجل تبادل المعلومات والتعلم من تجارب البرلمانات األكثر تطورا.  إنشاء روابط أوسع مع البرلمانات األخرى
ويمكن أن تصبح مثل هذه الصالت مفيدة على المستوى اإلقليمي بشكل خاص حيث يساهم التشابه في الظروف 

 يل االستفادة من عملية تبادل المعلومات بشأن النهوج المختلفة من أجل التعلم المتبادل. األساسية في تسه
تتطلب جميع الديمقراطيات، باستثناء تلك التي تمر بمرحلة انتقالية، عملية حوكمة تكون فيها الجهات الفاعلة و 

راء انتخابات دورية على سبيل من خالل إج -في الدولة ليست فقط خاضعة للمساءلة العمودية أمام المواطنين 
ولكنها تخضع أيضا للرقابة والضبط من قبل وكاالت أخرى، المنتخبة منها وغير المنتخبة. أما أعضاء  –المثال، 

 .3البرلمان فلديهم إمكانية العمل كوكالء محتملين للمساءلة األفقية
 

 4وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
وتتتأثيره علتتى الستتلطة التنفيذيتتة متتن الشتترعية الشتتعبية التتتي توفرهتتا لتته االنتخابتتات،  قدرتتتهستتتمد المجلتتس ي

. والرقابة على ةالسلطة الوطنية الفلسطينيومن اإلطار الدستوري والقانوني الناظم للعالقة بين مؤسسات الحكم في 
للرقابتة والمستاءلة والمحاستبة إخضتاع كافتة األعمتال الصتادرة عتن الستلطة التنفيذيتة تعنتي أعمتال الستلطة التنفيذيتة 

متتن القتتانون األساستتي  74المتادة يمتتارس المجلتتس التشتريعي الفلستتطيني الرقابتتة البرلمانيتة وفقتتا ألحكتتام و  .البرلمانيتة
للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تنص على أن "المجلس التشريعي هتو الستلطة التشتريعية المنتخبتة ويتتولى مهامته 
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 64و 69كمتا أن أحكتام المتواد  المرحلتة االنتقاليتة علتى الوجته المبتين فتي نظامته التداخلي". التشريعية والرقابية فتي
من القانون األساسي للسلطة الوطنيتة الفلستطينية أوضتحت وستائل الرقابتة  69و 63و 44و 47و 99و 91و 65و

 التي يستطيع النواب ممارستها في مواجهة السلطة التنفيذية. 
 أوال: اللجان الدائمة

لقيتتتام بالواجبتتتات واألعبتتتاء التتتتي تفرضتتتها المجلتتتس التشتتتريعي لأداة  الدائمتتتة هتتتي  لجتتتان البرلمانيتتتةال
ستتواء أكانتتت واجبتتات رقابيتتة علتتى أعمتتال الستتلطة التنفيذيتتة، أو تشتتريعية الستصتتدار  مهامتته البرلمانيتتةطبيعتتة 

همتزة ريعي.وهي تشتكل "اللجتان" التشتلمجلتس االقوانين التي تخدم كرافعتة تنمويتة للسياستات التنفيذيتة المقترة فتي 
المجلتس التشتريعي حتين يكلتف  لجتان تقصتي حقتائق. وقد تعمل اللجتان الدائمتة كوصل بين الحكومة والمجلس

من  1ألحكام الفقرة وفقا و  .ضة عليه ضمن اختصاص اللجنةإحدى اللجان الدائمة بمهمة متابعة قضية معرو 
ائمتتة للرقابتتة ولبحتتث مشتتاريع القتتوانين واالقتراحتتات والقضتتايا لمجلتتس لجتتان دا شتتكليلنظتتام التتداخلي ل 75المتتادة 

أن يشتكل لجانتاأ أخترى ألغتراض  نيتة أو دائمتة وألهتداف  أنته للمجلتسالتي يحيلهتا المجلتس ورئيسته إليهتا، كمتا 
متتتن النظتتتام  64تتتتنص المتتتادة و  محتتتددة، وهتتتي متتتا تعتتترف فتتتي الواقتتتع بلجتتتان تقصتتتي الحقتتتائق ولجتتتان المتابعتتتة.

ن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسستات الستلطة أللجان من خالل رؤسائها أنه "على  الداخلي للمجلس
كتم  ."الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها أو التي تتدخل ضتمن اختصاصتها

ألي لجنتتتة أن تطلتتتب متتتن التتتوزير المعنتتتي أو المستتتؤول المعنتتتي المثتتتول أمامهتتتا لتقتتتديم عتتترض بخصتتتوص أن 
وع من المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصاته وذلك عند حضور الوزراء أو من ينوبهم في أعمتال موض
 .حتتق االتصتتال يختتول للنتتواب طلتتب االستتتماع إلتتى الحكومتتة وطلتتب االطتتالع علتتى الوثتتائق الرستتميةو  .اللجتتان

زيتتتارات ميدانيتتتة ستتتواء إلتتتى المراكتتتز التابعتتتة للقطتتتاع الحكتتتومي متتتن أجتتتل الوقتتتوف علتتتى نشتتتاط للجنتتتة القيتتتام بو 
 المؤسسة أو المناطق المتضررة.

 ثانيا: األسئلة 
، من يقوم بها أعضاء البرلمان سواء كانت كتابية أو شفوية ،طلب إرشادات وتفسيرات السؤال هو

 يضاح نقطة معينةأو إ كومة إلى أمر من األمورو بقصد لفت نظر الحأ ماالوزراء لالستفسار عن أمر 
حق  نائبكل  69منح القانون األساسي في الفقرة الثالثة من المادة فقد  هدف الكشف عن حقيقة أمر معينب

.....  لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في : " توجيه األسئلة للحكومة أو إلى الوزراء ومن في حكمهم
بات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، وال يجوز مناقشة واالستجوا توجيه األسئلة .3

االستجواب إال بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إال إذا قبل الموجه إليه االستجواب الرد والمناقشة حاالأ أو في 
سلطة أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا األجل في حالة االستعجال إلى ثالثة أيام بموافقة رئيس ال

نص  9007لسنة  10لتشريعي رقم نون واجبات وحقوق أعضاء المجلس امن قا 17تكرر المادة و ."الوطنية
للعضو الحق في توجيه األسئلة إلى الوزراء ومن في حكمهم  " من القانون األساسي  69من المادة  3الفقرة 

النظام الداخلي توجيه األسئلة إلى اقتصر و   ".واستجوابهم وفقا ألحكام القانون األساسي والنظام الداخلي
"يحق للعضو توجيه األسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن من النظام الداخلي  46الوزراء كما ورد في المادة 

أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في 
 .أمر من األمور"

 ات االستماعثالثا: جلس
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استخدم المجلس التشريعي وسيلة رقابة شبيهة باالستجواب هي المناقشة ) متع فتارق النتتائج المترتبتة 
عرفتتتت بجلستتتات االستتتتماع وهتتتي ال ترتكتتتز إلتتتى نصتتتوص فتتتي القتتتانون األساستتتي أو النظتتتام  عتتتن كتتتل منهمتتتا(

الستتلطة هتتو إجتتراء يستتتهدف ستتتماع ألعضتتاء مجلتتس التتوزراء أو أحتتد كبتتار المتتوظفين فتتي اإلجلستتة والتتداخلي. 
طتترح موضتتوع هتتام للمناقشتتة لتبتتادل التترأي بتتين المجلتتس والحكومتتة، فالمناقشتتة تستتتهدف الرقابتتة الموضتتوعية، 
وتهتتدف الوصتتتول إلتتتى الحتتتل المخفتتف بتكتتتوين اقتتتتراح مشتتتترك بينهمتتتا، فهتتي ال تريتتتد )المناقشتتتة( القضتتتاء علتتتى 

استتتمرار الحكومتتة أو التتوزير فتتي الحكتتم، وفتتي الوقتتت  الحكومتتة أو التتوزير مثلمتتا يهتتدف االستتتجواب، إنمتتا تريتتد
صدار . نفسه إصالح الوضع محل المناقشة أو تطويره نحو األفضل من المجلتس بطلتب االستتماع التى  قراروا 

يجتوز كمتا  من الوزراء أو رؤساء الهيئات العامة أو الشخصيات الرسمية بخصوص أمر أو قضتية معينتة. أي
تنتهتي المناقشتة و  و لتذلك.عاألسئلة في الجلسة المخصصتة لالستتماع للشتخص المتداألراء وطرح  إبداءللنواب 

 إما بقرار إقفال باب المناقشة واالنتقال إلى جدول األعمال، أو بقرار برغبة المجلس في أمر معين". 
 رابعا: االستجواب

فتي أحتد إجراء متن إجتراءات تقصتي حقيقتة أو حقتائق معينتة تتعلتق بأوضتاع معينتة هو االستجواب 
األجهتتزة التنفيذيتتة، يجتتري علتتى أستتاس تبتتادل األستتئلة متتن مقتتدم االستتتجواب أو بعتتض األعضتتاء يقابلتته إجابتتة 

تحريتتتتك المستتتتؤولية السياستتتتية فتتتتي مواجهتتتتة االستتتتتجواب يستتتتتهدف و  .التتتتوزير أو رئتتتتيس الحكومتتتتة علتتتتى األستتتتئلة
 الحكومة أو أحد الوزراء . 

حتتتق توجيتتته االستتتتجواب ، لقتتتانون األساستتتيل 69المتتتادة الفقتتترة الثالثتتتة متتتن  وفقتتتا ألحكتتتام  ،لكتتتل نائتتتب .1
.....  لكل عضو منن أعضناء المجلنس الحنق فني : " "للحكومة أو أحد الوزراء أو من في حكمهتم.

إلتتى الحكومتتة أو إلتتى أحتتد التتوزراء، ومتتن فتتي حكمهتتم، وال يجتتوز  واالسننتجواباتاألستتئلة  توجيننه .3
تقديمتته إال إذا قبتتل الموجتته إليتته االستتتجواب التترد مناقشتتة االستتتجواب إال بعتتد متترور ستتبعة أيتتام متتن 

والمناقشة حاالأ أو فتي أجتل أقتل، كمتا أنته يجتوز تقصتير هتذا األجتل فتي حالتة االستتعجال إلتى ثالثتة 
 ."أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية

نتص  9007لستنة  10متن قتانون واجبتات وحقتوق أعضتاء المجلتس اتلتشتريعي رقتم  17تكرر المتادة  .9
للعضو الحق في توجيه األسئلة إلى الوزراء ومتن فتي  " من القانون األساسي 69من المادة  3الفقرة 

 ".وفقا ألحكام القانون األساسي والنظام الداخلي واستجوابهمحكمهم 

متتن النظتتتام  46إلتتى التتتوزراء كمتتا ورد فتتي المتتتادة  االستتتتجواببينمتتا اقتصتتر النظتتتام التتداخلي توجيتته   .3
عتتن أمتتر يريتتد معرفتتة حقيقتتته أو  ولننه اسننتجوابهمه األستتئلة إلتتى التتوزراء "يحتتق للعضتتو توجيتتالتتداخلي 

 .للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من األمور"

 خامسا: الرقابة عبر لجان عبر تقصي الحقائق
لطة التنفيذية، تمارسته لجنتة عملية من عمليات تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السهو التحقيق 

مؤلفتة متتن عتتدد معتتين متتن أعضتتاء المجلتتس التشتتريعي للكشتتف عتتن مخالفتتة أو مخالفتتات سياستتية بوضتتع اقتراحتتات 
معينة )كتحريك المسؤولية السياسية أو إصالح الضرر أو تالفتي أخطتاء معينتة(، وتعترض أعمالهتا علتى المجلتس 

ن لجنتة خاصتة،أو أنته  لقتانون األساستي علتى امتن  65تنص المتادة و التشريعي في صورة تقريتر. "للمجلتس أن يكتو 
بينمتا جتاء التنص ، ام، أو فتي إحتدى اإلدارات العامتة"يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق فتي أي أمتر عت

"للمجلتس  تتنص علتى أنته متن نظتام التداخلي 75الفقرة الثالثة متن المتادة في النظام الداخلي أقل وضوحا حيث أن 
 . لجانا أخرى ألغراض  نية أو دائمة وألهداف محددة" أن يشكل



 6 

لم يحدد النظام الداخلي أيا من اإلجراءات التي يمكن أن تتبعها لجان التحقينق تتقصني الحقنائقت. لكنن  يمكنهنا 
 أن تأخذ باإلجراءات التي تقوم بها اللجان الدائمة.

 
 سادسا: حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد الوزراء

السياستتية للحكومتتة أمتتام البرلمتتان تعنتتي أن بإمكتتان البرلمتتان أن يجبرهتتا علتتى االستتتقالة  المستتؤولية
تعتبتتتر المستتتؤولية السياستتتية للحكومتتتة الخاصتتتية  .تكتتتون جماعيتتتة أو مستتتؤولية فرديتتتة وقتتتدبستتتحب الثقتتتة منهتتتا. 

تقتتر بمستتؤولية  األساستتية التتتي تميتتز النظتتام البرلمتتاني عتتن غيتترة متتن األنظمتتة األختترى فكتتل األنظمتتة البرلمانيتتة
 تتتنصو  الحكومتتة أمتتام البرلمتتان، وأن الحكومتتة ال تستتتلم مهامهتتا إال بعتتد أن يصتتادق البرلمتتان علتتى برنامجهتتا.

مستتؤولية  مستتئولون"رئتتيس التتوزراء وأعضتتاء حكومتتته أنتته  متتن القتتانون األساستتي علتتى 43متتن المتتادة  3الفقتترة 
 .فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي"

 للومتوجيه اسابعا : 
شكل من أشكال النقد موجهة إلى الحكومة على ارتكابها تصرف أو مخالفة ال تتفتق  5وتوجيه اللوم

ن تعتتتد وستتتيلة "اللتتتوم" غيتتتر ملزمتتتة  رضتتتيمتتتع السياستتتة العامتتتة، وتعبيتتتر عتتتن عتتتدم  المجلتتتس إزاء الحكومتتتة. وا 
قوف عنده من طترف الحكومتة للحكومة على تقديم استقالتها فان لها تأثير معنوي في العالقة بينهما، وجب الو 

إذ أن تصرفها لم ينل ثقة المجلتس التشتريعي ووجتب إصتالح الخلتل القتائم حتتى ال تتصتاعد إلتى حتد المواجهتة 
"للمجلتتتس أن يقتتترر علتتتى أنتتته النظتتتام التتتداخلي للمجلتتتس  متتتن 51المتتتادة تتتتنص و  )ستتتحب الثقتتتة متتتن الحكومتتتة(.

 ه لوم أو نقد للسلطة التنفيذية، أو أحند النوزراءأو توجياستعجال النظر في أي موضوع مطروح عليته)...(، 
 ويصدر قراره دون مناقشه في الحاالت اآلتية :

 بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على األقل.  -1 
 .بناء على طلب اللجنة المختصة"  -9
اله عنتتدما أعتت 51لتتم يحتتدد النظتتام التتداخلي للمجلتتس أيتتا متتن اإلجتتراءات ستتوى متتا ورد فتتي المتتادة و 

تطتترق إلتتى االستتتعجال فتتي النظتتر متتن ضتترورة تقتتديم طلتتب كتتتابي موقتتع متتن خمستتة نتتواب أو لجنتتة متتن لجتتان 
المجلس المختصة ومسبب. ولم يتطرق إلى أغلبيتة خاصتة التختاذ قترار اللتوم ممتا يعنتي أن األغلبيتة المطلوبتة 

 هي األغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس الحاضرين وقت التصويت.
 

ال أبو خديجةآم  

                                                 
ا اوالذة حبيذ  و ذةن يد ذة ا خذر ا ة ذا  -ولذي  وةجيههذا  ا او ةمذة ءعذا   -نعتقد أن هذه  التقنيذة ن ذس اسذتهدامها ا مةاجهذة أحذد الذة را   5

ا ارو بذذة مذذس الفلسذذطينية عنذذد ارو ابذذة مالفذذة منافيذذة للسياسذذة العامذذة، فيين ذذه ن ذذس للذذة  ر  أن  سذذتقيل أو  سذذتمر ا رمذذل مسذذؤولياوة  ذذر  أ   ت ذذرر مذذ
 أفعال استةجب لةمة.


