فريق العمل العاملي “الرقابة الربملانية”

أهمية الرقابة الربملانية
هي واجب كل برملاين يف مساءلة السلطة التنفيذية .يسهم الربملانيون يف معركة مكافحة الفساد
مبطالبتهم السلطة التنفيذية باتباع قواعد العمليات املالية .كام يحث الربملانيون السلطة التنفيذية
عىل إبالغ الربملان عالنية عن كيفية استعاملها لصالحيتها وكيفية استخدامها للموارد العامة .إن مساءلة
الربملانيني ملؤسسات الدولة ،ومتثيلهم للمواطنني ومزاولتهم لسلطاتهم الترشيعية يجعلهم العبيني
أساسيني يف معركة مكافحة الفساد.

منظمة  GOPACوالرقابة الربملانية
يركز فريق الرقابة الربملانية عىل النزاهة املالية والعمالنية مبا يف ذلك إجراء مراجعات مستمرة لكافة
النفقات واإليرادات الحكومية؛ والقواعد الترشيعية والربملانية األخرى التي تؤسس مامرسات الضبط
املايل الحكومي ،وإجراءات حرص اإليرادات والنفقات ورفع التقارير بشأنها ،وإجراءات وسلطات الرقابة
الربملانية لإلدارة املالية .أضف إىل ذلك القواعد الترشيعية والقواعد األخرى التي ت ُرشد وتساعد الربملان
يف مراقبته لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
تم تأسيس فريق العمل العاملي املعني بالرقابة الربملانية يف املؤمتر العاملي الثاين للربملانيني ضد الفساد
الذي ُعقد يف أروشا بتنزانيا ،حيث أقرت مجموعة من الربملانيني أهمية الرقابة الربملانية الفعالة باعتبارها
ضامنة للحكم الرشيد ومحاربة الفساد .إن هدف هذا الفريق هو تطوير ما يتصل بالرقابة الربملانية من
عون عميل وبحث وتدريب ألفرع منظمة  GOPACاإلقليمية والوطنية ،والربملانيني.
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فريق العمل العاملي
“الرقابة الربملانية”
ورشة العمل الوطنية لفريق الرقابة الربملانية
هذه الورشة عبارة عن سلسلة من فعاليات تنعقد عىل مدى يومني وهي ذات أهمية بالنسبة للدول التي تشهد تطورا ً برملانياً ،ولكافة مراحل
التطور التي متر بها.
كام أنها توفر فرصة جيدة لتعلم األقران من بعضهم البعض وضامن إملامهم إملاماً قوياً باملؤسسات الرقابية يف بلدانهم .وتتيح لنواب الربملان فرصة
مناقشة التحديات التي تواجههم بخصوص الرقابة وتسهل لهم تبادل الرأي بشأن إمكانية تحسينها .كام أنها تلقي نظرة عامة عىل اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد واملعاهدات الدولية األخرى ذات الصلة لتعميق الفهم لدى املشاركني بشأن أفضل املامرسات اإلقليمية لهذا املوضوع.

مبادئ توجيهية
•ت ُعقد ورش العمل يف الربملانات.
•يعمل العضو اإلقليمي لفريق الرقابة
الربملانية كمنسق الورشة.
•تقوم األمانة العاملية بإعداد جدول
األعامل وتوفري املوارد الالزمة
للموضوعات.
•تتكفل األمانة العاملية بدفع مرصوفات
مشاركة الخرباء الفنيني من فريق العمل
العاملي.
•ويتكفل الفرع الوطني بدفع كافة
املرصوفات املحلية.

األهداف:
•توسيع نطاق معارف الربملانيني وتعميق قدراتهم عىل محاربة الفساد ،وذلك بتعريضهم ملوضوع
الرقابة الربملانية والتحليل البحثي ،والخرباء واملعارف املتصلة بهذا املوضوع.
•تكوين فهام واضحا عن املؤسسات الرقابية والدور الهام املنوط بالربملانيني يف الرقابة الربملانية.
•بناء قدرات أعضاء الربملان يف املؤسسات الرقابية يف بلدانهم وتعميق الفهم حول تفاعل
الربملانيني مع الجهات الرقابية.
•متكني الربملانيني من تحديد التحديات املحلية.
•إعداد خطة عمل للفرع الوطني ملنظمة  GOPACللتعامل مع املشكالت الرقابية.
•عرض أنشطة موسعة تثقيفية وأخرى ُمط ّورة للقدرات تدور حول دور وأدوات الرقابة الربملانية
يف مكافحة الفساد.

